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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
Máj lásky čas…
Jak praví klasik „hrdliččin zval ku
lásce hlas“, ano stále se opakující kouzlo měsíce, jenž se stal již
od hlubokého dávnověku symbolem lásky. Květen je nejen
měsícem lásky a naděje, ale
i krásy. Příroda, která po dlouhém zimním odpočinku rozkvetla v obrovskou směsici vůní,
barev a zvuků nás stále okouzluje i překvapuje svou rozmanitostí a krásou. To vše je pro
člověka inspirující a nemusí být
ani velký poeta.
V tomto měsíci nás příjemné
a někdy již velmi teplé klima
svádí k různým pohybovým aktivitám. Někdo preferuje turistiku,
jiný jízdu na kole či kolečkových
bruslích nebo také běh. V každém případě nás to táhne ven
do přírody. Mnozí si již berou
dovolenou a využívají nepřeplněnost rekreačních oblastí a
ubytovacích kapacit, k poklidné
rekreaci.
Tento měsíc předchází a vlastně
i začíná starodávné, ale stále
živé lidové zvyky, Pálení čarodějnic, také označované jako
Filipojakubská noc nebo Valpružina noc a následné stavění
a hlídání Májky. I v naší městské
části proběhne tato slavnost,
kterou již po několikáté organizuje místní SDH Brno-Bohunice. Akce jistě neunikne pozornosti dětí i jejich rodičů, protože
slibuje pěkné prožití večera.
Na závěr je třeba říci, že v dnešní
hektické době je třeba využít
každého pěkného okamžiku
a času pohody k odpočinku od
každodenního kolotoče a shonu.
V každém případě Vám přeji
krásný lásky čas …
Leoš Šmídek,
zastupitel

ZÁPISNÍK STAROSTY
V letošním roce v naší městské
části proběhne generální oprava
veřejného osvětlení na ulicích
Dlouhá, Hraničky, Havelkova, Elišky
Přemyslovny a části ul. Švermova v
okolí tramvajové zastávky. Opravu
provede správce veřejného osvětlení – městská akciová společnost Technické sítě Brno. Budou
vyměněny stožáry, kabely a rozvodné skříně, které jsou již v nevyhovujícím technickém stavu. Pení-

ze, které se Technickým sítím Brno
podařilo získat na rekonstrukci
veřejného osvětlení v Bohunicích,
nelze bohužel použít na doplnění
chybějících svítidel.
V jídelně základní školy Arménská
došlo k havárii varného kotle. Zastupitelstvo proto rozhodlo o zakoupení nového v hodnotě 163 tis. Kč,
což je nejnižší nabídka ze tří podaných.
Zastupitelstvo města Brna schválilo

DERATIZACE
hubení potkanů pomocí jedů
Deratizace bude probíhat od druhé poloviny května až do poloviny
června na území celé městské části Brno-Bohunice!
N·strahy budou umÌstÏny v tzv. jedov˝ch staniËk·ch (viz foto) různě
na veřejných prostranstvích. Proto v uvedeném období věnujte zv˝öenou
pozornost dÏtem a dom·cÌm zvÌ¯at˘m pohybujÌcÌm se po
BohunicÌch!
Vyzýváme vlastnÌky bytov˝ch dom˘ k provedení deratizace ve shodném
termínu v suterénních prostorách domů a v kanalizačních přípojkách. V opačném případě se vystavujete riziku kumulace potkanů vyhnaných odjinud!
Vyzýváme vlastnÌky rodinn˝ch dom˘ k provedení deratizace ve shodném
termínu na svých pozemcích a v kanalizačních přípojkách. V opačném případě se vystavujete riziku kumulace potkanů vyhnaných odjinud!
Deratizaci bude provádět firma RNDr. František Ratajský, deratizace dezinsekce desinfekce. Pro případné dotazy volejte tel. 602 793 427.

městské části Brno-Bohunice dvě
dotace na opravy školských zařízení. Díky první dotaci ve výši 2 mil. Kč
alespoň zčásti provedeme potřebnou rekonstrukci sociálních zařízení na základní škole Arménská.
Druhá dotace, ve výši 1 mil. Kč, je
určena na rekonstrukci zahrad
(včetně herních prvků) všech čtyř
bohunických mateřských škol.
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost veřejným prostranstvím v době
plánované deratizace, která proběhne nejen v druhé polovině května, ale bude trvat až do poloviny
června. Upozornění, včetně vyobrazení tzv. jedových staniček, najdete
i v tomto čísle Našich Bohunic.
Policie ČR vlastní pozemky v tzv. lokalitě Dlouhá-Jihlavská a v současné době je nabízí k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Lokalita Dlouhá-Jihlavská je víceméně
volné prostranství ohraničené ul.
Dlouhou, Jihlavskou a tramvajovou
tratí (při zastávce Krematorium).
Často, a je tomu tak zrovna v těchto dnech, je využívají „kolotoče“.
Možná již málokdo dnes ví, že ulice
Havelkova původně vedla i přes toto území. Pokud si na mapě protáhnete trasu současné ul. Havelkova až na toto území, uvidíte,
kudy přibližně tehdy vedla. V této
trase byla historická cesta – spojnice Bohunic a města Brna, lemovaná třešňovou alejí, na kterou
pamětníci dodnes vzpomínají. Protože z hlediska města Brna i naší
městské části je celé území lokality
Dlouhá-Jihlavská velmi cenné, usilujeme společně o to, aby dotčené
pozemky Policie ČR nabídla ke
koupi především městu Brnu. Podaří-li se to, nevím.
(Dokončení na str. 2)

Uzávěrka č. 6/08
čtvrtek 15. května

Chodec se nestačí divit
Čas od času se nám stane, že se
něco povede. My se tedy snažíme,
aby to bylo co nejčastěji, ale ne
vždy se každá naše byť upřímná
snaha setká s jednoznačně pozitivním ohlasem veřejnosti.
Mezi ty dobré myšlenky patří bezesporu celková úprava a zmenšení
zpevněných, vydlážděných ploch
dvorních traktů panelových domů,
včetně postupného odstraňování
starých sušáků na prádlo. Ještě
jsem se nesetkal s odmítavým stanoviskem a ti z vás, se kterými jsem
měl možnost mluvit, to kvitovali
s povděkem. Ano, někdy se rozcházíme v názoru kudy by měl vést
chodník a jak by měl být široký, ale
to je vše.
Peníze na tyto úpravy sháníme
leckde. Největší díl se nám podařilo získat z Ministerstva pro místní
rozvoj z tzv. „Projektu regenerace
sídliště“. Složitá administrativa však
způsobuje, že k nám peníze dorazí
až v průběhu podzimu. Ihned poté
se rozjedou zemní práce. Když firma skončí se svou činností, skvějí
se v místě nové chodníky a sušáky
jsou pryč. Často se však stane, že
tou dobou už je v plném proudu
zimní čas a dodavatel již nemůže
zaset trávu.
Podobně tomu bylo i letošní zimu
na ulici Uzbecké. Stavební práce se
podařily, zaset trávu však už ne.
A protože tráva nestihla vyrůst,
nevznikl ani jakýsi přirozený úkryt
pro jeden lidský nešvar.
Mnoho kuřáků si totiž rádo zapálí
na balkóně. Je to jakýsi rituál. Nezačmudí si byt, jsou na zdravém
vzduchu a ještě mají možnost pozorovat život dole pod sebou. Nic
z toho se jim nedá vytknou, pokud
svoje nedopalky odloží do svého balkónového popelníku. „Vajgle“ odhozené pod balkóny však usvědčují své majitele z toho, že tak nečiní.
Asi nejvíce je to v současnosti vidět
právě na ulici Uzbecké, protože nedopalky nekryje vzrostlá tráva. Není
to však jen tam. Děje se to úplně
všude. Každý prostor pod balkóny je

Zápisník starosty
(Dokončení ze str. 1)
Záměrem, který schválilo Zastupitelstvo městské části, je využít toto
území pro volnočasové aktivity a
oddech občanů.
Čas sepisování žádostí o dotace je
opět zde. Tentokrát se připravujeme na dotační program na veřejně přístupná hřiště a sportoviště,
tzv. Integrovaný plán rozvoje města č. 2. Zda se nám podaří finance
na sportoviště získat, budeme pravděpodobně vědět závěrem roku
2008.
Robert Kotzian, starosta
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plný špačků, jen to není tak vidět.
Mám proto návrh. Zamysleme se
nad sebou a pojďme do sebe. Najděme si prázdnou plechovku od
leča nebo párků, uložme si ji do
koutečka na balkón a, když uhasím
své cigáro, odložme nedopalek do
tohoto nenápadného popelníku,
podobně jako to děláme třeba
v restauraci nebo na návštěvě. Lidé
dole aspoň nebudou mít strach, že
jim něco spadne na hlavu.
Antonín Crha, místostarosta

DÍTĚ NEBO PES?
Už se vám taky stalo něco podobného? Jdete s dítětem po ulici a tu
se proti vám vyřítí odněkud pes,
bez náhubku a zjevně i bez patřičného majitele? Dítě nejdřív jen
bázlivě uhýbá zvířeti, vy se snažíte
dostat mezi svého vystrašeného
potomka a dorážející bestii a scéna
vrcholí hlučným projevem obou
stran, totiž křikem zoufalého dítěte
a štěkotem podrážděného psa. Tu
se odněkud záhadně objeví majitel
miláčka a pustí se do Vás, ať si své
dítko příště ohlídáte, poněvadž
svým nehorázným křikem leká a
znervózňuje jejich mazlíčka.
Zalapáte po dechu a nezmůžete
se ani na ubohou připomínku, že
pejsci ve městech mají být opatřeni
náhubkem či vodítkem. Místo toho
přemýšlíte, zda nevyšel nějaký zákon, čím mají být opatřeny křičící
děti.
Zdá se Vám, milí čtenáři, jako byste
si právě přečetli scénu z nově připravované komedie? Nebo spíš
hororu?
Jde však o skutečnost a sama jsem
ji na našem sídlišti zažila dvakrát.
Jednou šlo o mé děti, jindy o cizí
a já byla jen přihlížející.
Tehdy (a nejen tehdy) mi vířila
v hlavě otázka: člověk nebo zvíře?
Kdo tu má přednost, koho naše

zákony ochraňují, kdo je prioritou?
Mnohé napadne – jasně, že člověk. Jiní namítnou – ale i zvíře má
svá práva. Být tolerantní znamená
podívat se na problém z více úhlů,
či chcete-li, z nadhledu.
Především tedy měním název článku : DÍTĚ I PES .
A tu mi vše vyplývá v mnohem
jasnějších barvách. Člověk má svá
práva, ale i povinnosti.
Jako rodič dítěte budu vést své
malé k lásce ke zvířatům, k respektování psích projevů, k nimž bezesporu patří i štěkot. Nadále však
požaduji, aby psi, se kterými se zde
setkáme, byli opatřeni vodítkem
nebo náhubkem – mé dítě se totiž
musí cítit bezpečně (jeden z mých
synů byl v raném dětství cizím
psem pokousán).
Jsem přesvědčena, že zodpovědní
majitelé psů chápou, že zákonodárci nechtějí omezovat pohyb
pejsků víc, než je nezbytné pro
pocit bezpečí. A pocit bezpečí
nevyvolá ani často dobře míněná
věta: on nekouše, on je hodný.
V komisi jsme nedávno prohlíželi
fotografie nezodpovědné pejskařky, která své zvířátko nechává častěji pobíhat bez zabezpečení po
dětském pískovišti. Nejen, že je takové počínání naprosto nehygienické, ale i nevyzrálé.
Vždyť nejde o to, stát proti sobě,
ale společně objevovat krásu být
rodičem i být chovatelem zvířat.
V mnoha rodinách jde obojí a často jsou takoví majitelé pejsků skutečně příkladní.
I mé děti znají mnoho pejsků, kterých se nebojí a mnoho majitelů,
kteří jim dovolili seznámit se s jejich
zvířátkem postupně a tudíž beze
strachu.
Děkuji, milí spoluobčané, Vám všem,
kteří přistupujete k podobným
otázkám zodpovědně a s ohledem
na druhé. Věřím, že Vás bude přibývat.
Maria Novotná
členka komise
pro životní prostředí

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna
na MalinovskÈho n·mÏstÌ Ë. 3 a na äumavskÈ 33.
Otevřeny jsou:
pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
úterý
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod
středa
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
čtvrtek
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod
pátek
od 8:00 do 12:00 hod.
Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem
v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č.
156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na
podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních
místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je ne-

zbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména
a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena.
Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět
uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení
potvrdí splnění zákonných podmínek.
Splatnost místního poplatku je stanovena k 31. květnu
daného roku bez vyměření. Není-li lhůta dodržena,
správce poplatku může vyměřit platebním výměrem
navýšení dluhu až na jeho trojnásobek.
Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce www.brno.cz/odpady.
(OŽP MMB)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada M» na svÈm 36. zased·nÌ
dne 2. 4. 2008
■ schválila nabídku uchazeče veřejné
zakázky na provedení celoplošné
deratizace veřejných prostranství
od firmy RNDr. František Ratajský,
deratizace dezinsekce desinfekce
s náklady ve výši 58.310,- Kč,
■ schválila zveřejnění záměru na
pronájem pozemku p. č. 1558
p. č. 1559 v lokalitě Kejbaly, za
účelem provozování zahrádky,
■ schválila zveřejnění záměru na
pronájem části pozemku p. č. 1033
v lokalitě Leskava za účelem provozování zahrádky,
■ vzala na vědomí doporučený program IX. zasedání ZMČ Brno-Bohunice konaného dne 23. 4. 2008,
■ doporučila zastupitelstvu schválit
změnu obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 12/2007
o místních poplatcích,
■ schválila změnu přílohy k nařízení
statutárního města Brna č. 1/2002,
kterým se vydává „Tržní řád“
■ souhlasila se zvláštním užíváním
komunikace na ulici Kamenice.
Rada M» na svÈm 37. zased·nÌ
dne 16. 4. 2008
■ schválila pořadí nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávku
varného kotle pro školní kuchyni
Arménská 21 takto: TIPA B, a.s.,
2. THERMOTECHNIKA BOHEMIA, s.r.o.,
3. MEGASTRO CZ, s.r.o.
■ schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „Dispoziční změny
objektu ÚMČ Brno-Bohunice“ ve
smyslu snížení změny ceny díla
■ schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v objektu hromadných garáží při ul. Pod nemocnicí
■ schválila zveřejnění záměru na
pronájem pozemku o výměře 19 m2
pod garáží při ulici Neužilova
■ souhlasila se svěřením pozemků
při ul. Lány a Ukrajinská za účelem
pronájmu

souhlasila se zásahem do pozemků při ulici Dlouhá, Elišky Přemyslovny, Hraničky, Švermova, Havelkova a Sobolova z důvodu generální opravy veřejného osvětlení
■ nesouhlasila s nově budovanou
účastnickou přípojnou sítí – zemní
kabelizací lokality ulice Zadní
■ schválila doplnění kalkulace nákladů ZŠ Brno, Arménská 21 u pronájmu školního hřiště
■ zrušila část svého usnesení ze
6. zasedání RMČ týkající se souhlasného stanoviska k prodeji zastavěných pozemků při ul. Ukrajinská vlastníkovi stavby a nově nesouhlasila s prodejem z důvodu
vzniklého dluhu z nájemní smlouvy
na předmětné pozemky
■

Zastupitelstvo MČ na svém
IX. zasedání dne 23. 4. 2008
■ schválilo Roční závěrečný účet MČ
Brno-Bohunice – Výsledek finančního vypořádání s městem Brnem
za rok 2007
■ schválilo návrh rozpočtových opatření
■ schválilo výši měsíční odměny členům Rady MČ
■ schválilo návrh na změnu přílohy
č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2007
o místních poplatcích
■ schválilo návrh na změny Územního plánu města Brna v MČ BrnoBohunice
■ schválilo návrh novely Požárního
řádu MČ Brno-Bohunice
■ vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 03.2008
■ neschválilo návrh na prominutí
pohledávky – poplatků z prodlení

NEJKRÁSNĚJŠÍ ÚSMĚV
Co je to vlastně úsměv? Je to jen
pozvednutí koutků úst nebo je
v tom něco víc? Upřímný úsměv
přece musí zářit z celého obličeje,
ba i z celého těla. Měl by zářit z očí
a ze srdce.
Každý se směje trochu jinak, někdo
nahlas, jiný sotva pohne rty. Někomu na tváři „hrají“ ďolíčky, jinému
se tvář zkřiví až do podivné grimasy, dalšímu při úsměvu zrudnou
uši a ruměnec mu zalije celou tvář.
Nejzajímavější však bývají oči. Stejně jak je rozmanitý jejich tvar, je
rozmanitý i jejich úsměv. Občas
jsou zavřené skoro do štěrbinky,
jindy docela otevřené a také se
stává, že nám od smíchu tečou
i slzy.
Někdy dostaneme „záchvat smíchu“ a smějeme se a smějeme až
„nakazíme“ celé své okolí.
Asi každý z nás už někdy byl u fotografa. Potřebovali jsme fotku na
občanský průkaz, na „šalinkartu“,
nebo třeba do životopisu. Když už
na nás konečně přijde řada sedneme si na připravenou židli. „To
budu zase vypadat. Mám ukázat
zuby nebo se jen pousmát?“ říkáme si. Už slyšíme: „Ták a teď se
usmějte. Vyletí ptáček“, a my už
v tu vteřinu litujeme, že jsme se
přece jen neusmívali trošku méně.
Zase budeme vypadat strojeně
a neupřímně. Skoro nás napadá,
jestli bychom si neměli znovu
stoupnout do fronty a zopakovat si
to. Podruhé by to určitě vyšlo lépe.
Nejkrásnější a nejupřímnější úsměv
však můžeme vidět na tvářích ma-

Naděje inforuje

■ DÏtskÈ t·bory ñ sportovní,
jazykové, cyklistické, výtvarné, s flétnou, pro teenagery. Minitábory pro
rodiče s dětmi 1–9 let.
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
■ Doktorka hled· byt v Bohunicích. Částečná hotovost. Pozdější
stěhování nevadí. Prosím nabídněte i SMS. Mobil: 775 674 572,
e-mail: dolson@email.cz
■ KoupÌm RD se zahradou nebo
velký byt v Bohunicích.
Tel.: 777 736 567.
■ P¯ijmeme pokladnÌ na čerpací
stanici v Brně-Troubsko.
Tel.: 602 73 77 88.
■ Hotel Myslivna Vás srdečně
zve v měsíci květnu na speciality
s chřestem a posezení na letní terase! Rezervace na tel.: 547 107 555
nebo 547 107 817.
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minek, když si hrají, nebo mluví se
svými dětmi. Je to úsměv, který dokáže pohladit na těle i duši, který
umí ukonejšit bolavou ránu i puklé
srdce. Ano, jen maminka umí vykouzlit takový úsměv, který člověku udělá hezčí den a máte pocit
jako by se právě naplno rozzářilo
slunce. Je to úsměv, který nic nestojí a přece je ten nejhezčí ze
všech. Není na prodej, a to ani za
velké sumy peněz, zlato a drahokamy. Lze jej získat jen darováním.
Jiný úsměv než ten, který strojeně
předvádíme u fotografa, kterým
nás obdařují naši vrcholní politici
a se kterým na nás koukají televizní
moderátoři. Je to úsměv maminky,
který prodlužuje život nám všem.
Milé maminky, nejen k vašemu
svátku vám přeji, ať jsou na vás
všichni hodní a ať zažijete hodně
radosti a lásky, abychom zase my
mohli těžit z vašeho úsměvu, který
rozpouští všechny ledy.
(Inspirováno slohovou prací mé
dcery Jany.)
Antonín Crha
místostarosta

TJ Tatran Bohunice oddÌl kopanÈ po¯·d· n·bor chlapc˘
r. 1997ñ2000. Informace u p.
Han·ka 724 228 360, p. Sedl·Ëka 737 785 385 a p. KaÚi 777
217 334.

TJ TATRAN BRNO BOHUNICE
ODDÍL KOPANÉ POŘÁDÁ NÁBOR
CHLAPCŮ ROČNÍKŮ 2001–2002
ZÁJEMCI SE MOHOU DOSTAVIT
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 15.30 DO 17.00 NA HŘIŠTĚ
TATRANU BOHUNICE

PeËovatelsk· sluûba o.s. NadÏje
v BrnÏ nabÌzÌ sluûby hygienickÈho st¯ediska v BrnÏ BohunicÌch, ArmÈnsk· 4.
Tato služba je určena seniorům,
kteří pro své ztížené podmínky –
omezená pohyblivost, zhoršené
hygienické podmínky pro špatně
přístupné nebo nevhodně přizpůsobené koupelny v domech či
bytech – nemohou udržovat osobní hygienu.
Naše hygienické středisko je vybaveno sprchovým koutem se snadným přístupem, s možností dovozu
do střediska a odvozu zpět domů.
Bližší informace Vám podají na tel.
č. 544 210 843 nebo 776 796 084
p. Konečná nebo p. Adamová.
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BOHUNICKÉ CESTY VÍNA
Začalo to zcela nevině. Před 12 lety
byl ve spěchu, ale historicky nesmazatelně dán základ k pokračování tradice bohunických hodů.
Ženáčských, Svatováclavských. A
k hodům patří neodmyslitelně i víno. Proto máme i svého dvorního
dodavatele tohoto finálního výrobku kvasného procesu. Jaru z Hovoran. Vážíme si ho a on nás má rád.
Když k němu dojedeme, ještě víc,
když odjíždíme. Loni jsme mu vypili
sklep. Prý v jeho plodném životě
poprvé... Ale minulý rok toho přinesl i víc. V rámci 770 let od první
písemné zmínky o Bohunicích jsme
si uvědomili, že i na našem katastrálním území se rozprostíraly vinohrady. Vohšpihl, Loterberk, horentské právo, vinný sklep svatopetrské kapituly, to vše jsou mezníky historie 17. a 18. století, která
pokračuje přes ukázkovou vzorovou vinici Zahradnické školy z počátku 20. století až k současnosti.
Tu píše také sklepník bohunických
orelských hodů Miloš Vrážel. Z jeho
popudu a rozhodnutím rady MČ,
se část trávníku rostoucího na
navážce pod radnicí změnila na vinohrad. V době, kdy čtete tento
článek, je již osazen vinným keřem.
Nejen odborníci ví, že budeme tři

roky čekat na jeho první úrodu,
z které doufejme získáme novodobé bohunické víno. I když, my ho
vlastně už máme. Sice z jiné viniční
tratě, kvasilo však ve sklepě dále
jmenovaného starousedlíka a je
velmi pitelné. Je tak dobré, že bylo
oceněno zlatou medailí na 25. výstavě vín moravských podoblastí
s mezinárodní účastí dne 23. března tohoto roku v Šatově. Cituji
z katalogu, odrůdové kapitoly Ryzlink Vlašský: ÑPokorn˝ Miloslav,
Bohunice, 1,68 ñ zlat· medaile.ì
Miloši gratulujeme...
A jaké je pokračování cesty vína
v Bohunicích? No přece bohunický
košt. Bude 8. listopadu v orlovně.
I s kulturním programem, zahrnujícím vystoupení hostujícího mužáckého sboru, domácí Bohunické
chasy a cimbálové kapely Lučina.
V té době budou místní radní, jimž
přísluší starat se o vinohrad, přihrnovat hlínu k sazenicím, aby
nevymrzly. Věřím, že je to jediné
nebezpečí jejich zániku. Vždyť jsme
přece hrdi na to, že nám zde ve
vzácné spolupráci umění matky
přírody a lidské práce roste pro
Moravu tak typická rostlina. A nebo se mýlím?
Ladislav Konečný, radní

STÁRKOVSKÁ VÝZVA
I kdyû termÌn bohunick˝ch
Svatov·clavsk˝ch hod˘ je jeötÏ
daleko (27. z·¯Ì), p¯esto st·rci
mÌstnÌ orelskÈ jednoty, vystupujÌcÌ pod n·zvem Bohunick·
chasa, nezah·lejÌ. »ekajÌ je totiû
v˝jezdy Ñv plnÈ krojovÈ zbrojiì,
mimo jinÈ na hody v Kaönici,
Kostelanech, na folklornÌ slavnosti v MikulovÏ, KozojÌdk·ch
i jinÈ. Proto jiû pilnÏ nacviËujÌ
tance a pÌsnÏ, kterÈ uspo¯·danÈ do ucelenÈho bloku p¯edstavujÌ vöude tam, kam zavÌtajÌ.
TÈû pokraËuje i krojov· obnova
za vyuûitÌ dotace statut·rnÌho
mÏsta Brna. Samoz¯ejmÏ v duchu usnesenÌ Zastupitelstva
naöÌ M», kterÈ v loÚskÈm roce
odsouhlasilo podobu ûen·Ë-

sk˝ch bohunick˝ch kroj˘ pro
ûeny i muûe. Nastal ale problÈm. PoËet p¯Ìsluönic kr·snÏjöÌ
Ë·sti populace p¯evyöuje ten
zbytek, coû p˘sobÌ potÌûe hlavnÏ p¯i p·rov˝ch tancÌch. Proto,
kdyby se mezi Ëten·¯i tohoto
Ël·nku objevil nÏkdo, kdo m·
r·d moravskou pÌseÚ, umÌ alespoÚ z·kladnÌ tance, splÚuje vÏkovou hranici Ñûen·Ëeì a chce
obÏtovat tÈto z·libÏ nejednu
hodinu n·cvikovou i uk·zkovou, aù se ozve. Vesel· parta,
majÌcÌ svÈ cviËiötÏ v bohunickÈ
orlovnÏ ho r·da p¯ivÌt·.
KontaktnÌ telefon: 723 226 839.

Ladislav KoneËn˝

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ NA LÁNECH
LetoönÌ rok byla »esk· republika vybr·na jako mÌsto setk·nÌ pedagog˘ st¯ednÌch zahradnick˝ch ökol z Evropy. Uspo¯·d·nÌ bylo
svÏ¯eno st¯ednÌ zahradnickÈ ökole z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti na ulici L·ny.
A tak ve dnech 24.ñ29. 3. 2008 se tu seöli z·stupci zahradnickÈho
ökolstvÌ ze zemÌ od Belgie aû po Estonsko.

SVATEBNÍ ARANŽMÁ VE SLAVKOVĚ
Ve dnech 15.–21. 5. 2008 se uskuteční v prostorách zámku ve Slavkově u Brna v rámci projektu Výstava květin v historických sálech
pozoruhodná přehlídka svatebních
vazačských prací pod názvem Svatba na zámku. Je připravována studenty a pracovníky střední zahradnické školy z ulice Lány pod vedením Danuše Felklové v součinnosti
se slavkovským muzeem.
V architektonicky nevšedním historickém prostředí tu budou představena v rozličných provedeních
květinová aranžmá typická pro sva4/

tební obřad jako kytice pro nevěstu, květinové ozdoby oblečení nevěsty a ženicha, květinová výzdoba
účesu nevěsty, kytice pro matky
snoubenců, pro družičky, květinová
označení ostatních účastníků svatby a další svatební dekorace jako
např. jídelních tabulí, místností apod.
Pro zvýšení atraktivnosti projektu
se uskuteční úvodní den 15. 5.
módní přehlídka vybraných květinových aranžmá v kombinaci s modely svatebního oblečení.
Ing. Jiří Ptáček

Hlavní náplní jednání byla realizace
programu Komenius, který představuje mezinárodní výměnu studentů v rámci praktického vyučování s cílem nejen pravidelného
setkávání a vzájemného poznávání, ale i získávání nových zkušeností a seznamování se s novými
trendy v oboru.
Součástí pobytu byly i doprovodné
akce. V Brně si účastníci prohlédli
zdejší památky, městskou zeleň,
přední zahradnické firmy a obchody se zahradnickými potřebami. V rámci Jihomoravského kraje
pak oblast Moravského krasu,
vinařství ve Velkých Bílovicích, zámky v Lednici, Lysicích a ve Slavkově
a další zajímavosti.
Ve středu 26. 3. 2008 byli pak přijati hejtmanem Jihomoravského
kraje Ing. Stanislavem Juránkem a
tentýž den i děkanem zahradnické
fakulty MZLU v Lednici.

Bohunická zahradnická škola se
svého úkolu pořadatele zhostila
úspěšně, což potvrdila i slova chvály všech zúčastněných. Výrazně tak
přispěla i k propagaci naší městské
části.
Ing. Jiří Ptáček

Starolískovečtí stárci Vás zvou na

PŘEDHODOVOU
ZÁBAVU
Hraje

Tady a teď a Euburg
10. 5. 2008 od 19.30
Sokolovna Starý Lískovec,
Ulice Máchalova
Pořádá Orel Starý Lískovec
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Stojí si a pozorují chodce a auta. Nehybní svědci našich uspěchaných dnů.
Některé odolaly tlaku sídlištní zástavby.
Co o nich víme? Zkusme se před nimi
společně na chvíli zastavit. Ale předem
si řekněme: bude to seznámení jenom
základní, bez ambicí rozkrýt smysl
všech kronikářských legend a skutkových podstat dávných příběhů ze života
„vysochaných“. Začněme tedy na ulici
Lány. Zde se nachází socha sv. Jana
z Nepomuku. Stojí zde již od roku 1722!
Naposledy byla zásadněji opravována
roku 1992. Je památkově chráněna.
Kdo to tedy byl Johan z Pomuku?
Narodil se kolem roku 1340 v západních Čechách. Dne 20. března 1393,
jako katolický církevní „právník“ pražského biskupství, přišel o život. Zemřel
v průběhu prozaického boje o vládu a
majetek mezi nejvyššími místními hráči
tehdejší doby. A to mezi původními
spojenci, mezi českým králem a římským císařem Václavem IV. (synem slavného Karla IV.) a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. A nebyla to
lehká doba, řádil mor, katolické pogromy na Židy, kteří byli přímými daňovými
poplatníky krále, ke klidu nepřispívaly,
papežů bylo více než jeden, klatba stíhala klatbu… Jeho smrt nebyla prvotně plánována. Proto měla zůstat v této
zjitřené době utajena. Právě z tohoto
důvodu bylo bezduché Janovo tělo královskými zašito do pytle a v noci shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Voda
však své tajemství za pár týdnů vydala.
A Jan Pomucký nastoupil svou posmrtnou kariéru. Její start však byl z důvodu
nevhodného politického klimatu o více
než 300 let odložen. Ano byl to tehdy
následně mistrný tah rekatolizačního pobělohorského jezuitského úsilí. Neboť
bylo nanejvýš vhodné, aby poražené
kacířské husitské Čechy v rámci nápravy své zlé pověsti, vydaly nového
světce. A navíc, kdy arcibiskupský úředník nebyl zcela zapomenut! K jeho hrobu, umístěném v pražském chrámu sv.
Víta se vážou mnohá vyprávění. Jedno
příkladné z Balbínovy kroniky: Kdo
šlápne na Janův hrob, hanby neujde
a bude vystaven veřejnému posměchu!
A tak děvče v nevědomosti na hrob
s nízkou mříží vstoupilo a když se přes
Karlův most domů vracelo, tak se
„zvedl čerstvý vítr a panně suknici nad
hlavu vyzdvihl a tak ji odhalil, že ji obnaženou od pasu dolů zcela veřejně bylo možno viděti“. Inu, slavná průvanová
scéna Marylin Monroe již ve středověké
Praze. A kronika pokračuje dále zcela
konkrétně: mladý jezuita P. Albert Chanovský nevěřil, neb co se může chlapci
v kalhotách státi tak nemilého, na
hrobovou desku střevíc přiložil. Následně na pražském mostě nešlápl na konvalinku, ale do „záležitosti“, kterou obyvatelé sídliště znají zcela důvěrně…
A tak se postupně v průběhu let stává
z kněze a právníka mučedník, oblíbený
zejména mezi prostým lidem. I mnozí
hříšníci se jeho sochám, jako do mlčenlivých vrb, zpovídají. Stává se patronem
vod i pocestných, neboť jeho nejčastějšími stanovišti jsou mosty, které vždy
spojují dvě vodou přerušené cesty.
A z mostu byl do vody svržen. Nikomu,
nevadí, že není svatořečen ani blahořečen, zázraky koná i bez oficiální registrace. Ale právě z tohoto důvodu však
nelze Janovi zasvětit kostel, nelze za
něj a s ním, sloužit mši, a to je problém
a současně výzva pro církevní pragma5 / 08 N A Š E B O H U N I C E

BOHUNICKÉ SOCHY I.
tiky. I proto začíná proces usilující o jeho svatořečení. Podílejí se na něm králové, arcibiskupové, kněží, šlechta, je
skládána duchovní, politická, finanční
i materiální podpora. A mezitím jsou
Johánkovi stavěny další sochy. Přebírá
postupně záštitu nejen nad mosty s pocestnými, ale i nad rybáři a převozníky.
Rozšiřují se pověry o jeho smrti a o bezmezné krutosti krále Václava. Je stavěn
v protipól Janu Husovi… Blahořečení
se dočká Jan Pomucký až v roce 1719.
Naopak poměrně záhy, jen o deset let
později, je již také svatořečen. Ke svatořečení je potřeba, mimo stálosti a
pevnosti kultu, doložit svědectví alespoň o čtyřech zázracích. Vše bylo
splněno a doloženo. Na jeho počest
jsou v Praze uspořádány mimořádně
drahé, opravdu působivé osmidenní
oslavy, které jsou vlastně přehlídkou
celé barokní kultury. Blýskli se zde
opravdu všichni: malíři, sochaři, hudebníci, básníci, spisovatelé, hudebníci a
především kazatelé…

druhé Václavovy manželky Žofie nikde
Pomuk uváděn není. Tuto spekulaci ráda převzala po Hájkovi většina dalších
barokních kronikářů, neboť samotný
motiv zpovědi je pro katolíky velmi významný. A mlčenlivý zpovědník je marketingovým ideálem kněžské ctnosti …
V souvislosti s chystaným svatořečením
pak byla roku 1719 provedena exhumace ostatků. V lebce byl objeven
kousek načervenalé hmoty. Komise jej
prohlásila za jazyk, tedy symbol neprozrazeného zpovědního tajemství.
Objevení této relikvie bylo považováno
za nesporný zázrak, protože v té době
byla podobná událost nevysvětlitelná.
Dnes se ovšem na celou situaci dívají
lékaři dost skepticky. Bylo zjištěno, že
domnělý jazyk je vlastně kousek, díky
tělesnému tuku zmýdlovatěné, mozkové hmoty… Druhým protokolárním
zázrakem je, že domnělý jazyk po
6 letech v křišťálové schránce při opětovném zkoumání mírně nabobtnal,
získal červenou barvu a začala v něm

Ke svatořečení je třeba, aby mučedník
zemřel při obraně či šíření víry. Tento
předpoklad však Jan rozhodně nesplňoval, neboť zemřel zbytečně a z čistě
politických důvodů. Avšak kronika Václava Hájka z Libočan, nabízí jako
důvod Pomukovy smrti neporušení zpovědního mlčení zpovědníka královny
Jany (Johany), jehož vyzrazení se mučením snažil získat její manžel král Václav
IV. Pokud by bylo toto tvrzení pravdou,
jednalo by se o nějakou starší záležitost, neboť v danou chvíli již byla Jana
sedm let po smrti. A jako zpovědník

prý pulzovat krev. Dnešní vysvětlení zní,
že zázračné zčervenání relikvie bylo
způsobeno přijmutím další vlhkosti při
jejím čištění a proudící krev je zařazena
samozřejmě spíše mezi přání než možnou skutečnost… Třetím, tehdy doloženým zázrakem, bylo zachránění malé
Rozárky. Ta v zimě spadla do řeky a prý
byla pod ledovou vodou skoro půl
hodiny. Pak se neobvykle zastavilo kolo
nedalekého mlýna a malá dívenka se
objevila na hladině. Po několika minutách se v teple probrala a vyprávěla, že
se jí pod vodou zjevil Jan a řekl, že jí

zachrání… Posledním nutným zázrakem pak byl doklad o uzdravení Terezie
Veroniky Krebsové v roce 1701. Dívka
dostala do ruky nešťastný zánět a po
několika měsících jí ruka úplně ochrnula. Ale tak vroucně se modlila k Janu
Pomuckému, až se jí nakonec ve snu
zjevil a ruku uzdravil.
Sv. Jan Pomucký se stal typickým barokním světcem, velmi často tesaným
z kamene nebo vyřezávaným ze dřeva.
Nejslavnější socha sv. Jana z roku 1683
stojí na pražském Karlově mostě. Nesčetné sochy světce v Čechách, na Moravě, i v Německu, obměňují pak většinou toto základní zpodobnění. Svatého
Jana Pomuckého lze rozpoznat snadno
na první pohled: postava kněze oděného v liturgické roucho s pokrývkou hlavy
vyztuženou žebry a s obloukem pěti
zlatých hvězd kolem hlavy. V náručí pak
obvykle drží krucifix jako symbol mučednické smrti, někdy zámek nebo rybu
jako důkazy mlčenlivosti. Obvykleji pak
bývá spodobněn také s perem, což je
odznak jeho úřednické funkce, či s palmovou ratolestí. Palma obecně zastupuje symbol vítězství. Pětice hvězd zase
připomíná jejich třpyt a sestavu, která
se mihotala ve vltavské vodě v místě,
kde našli rybáři Janovo mrtvé tělo.
Hvězdy ale symbolizují i pět ran Kristových a pět liter slova TACUI (mlčel
jsem). Sv. Jan Nepomucký je tak jediným světcem, vedle Panny Marie, jehož
svatost je naznačena hvězdami. Hluboce obsažná je pak i hvězdná symbolika
odvozená z tarokových karet, kdy karta
XVII. s figurou zdobenou rovněž hvězdným obloukem, svým výkladem označuje: „nejhlubší bod vydanosti, kdy záře
nedosažitelných hvězd nám zjevuje, že
vše co mělo být vykonáno naším úsilím,
je již naší minulostí a jakákoliv lidská
vůle se stává svéhlavostí odmítající
a vylučující zázrak naší záchrany…“.
A vůbec nevadí, že na kartě je hvězd
sedm… A vůbec nevadí, že bohunický
Jan má kvadrátek z hlavy netradičně
sejmutý, drže jej v levé ruce. Ve vztyčené pravici pak svírá kříž vysoko nad
hlavou s obloukem hvězd. A vůbec nevadí, že další atributy jeho svatosti neznámý kameník již do svého díla nezakomponoval …
Ke konci 19. století kult sv. Jana upadá
za přispění sáhodlouhých disputacích,
jichž se zúčastní jak kněží, tak přední
čeští historici. Na začátku 20. století, po
revoluci 1918, dokonce dochází k ničení soch a pokračuje další zpochybňování jeho významu. Ale Jan odolává…
A z čeho pramení proměna jména Pomuk na Nepomuk? Pro odpověď je třeba pátrat v historii městečka na Plzeňsku, proč již před dávném změnilo své
jméno. Totéž přejmenování pak prodělal i světec.
Závěrem ještě jedno krátké odbočení.
Lze se setkat ještě s jedním svatým Nepomukem. Tím je prachatický rodák Jan
Nepomuk Neumann (1811–1860) –
misionář a philadelphský biskup, který
jako svého křestního patrona vždy uctíval sv. Jana Nepomuckého. Do USA se
vydal po ukončení kněžského semináře
pro nadměrný počet kněží v českobudějovické diecézi. Když byl roku 1977
zapsán do seznamu svatých katolické
církve, vlály nad Vatikánem americké
vlajky. Ale to je zcela jiný příběh …
Z literatury a z prezentace Západočeského muzea v Plzni, sestavil
Ing. Miloš Vrážel, člen rady MČ
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PAN STAROSTA ČETL DĚTEM
Ve druhÈm b¯eznovÈm t˝dnu
probÏhla v knihovnÏ na L·nech
akce ÑRadnÌ Ëtou dÏtemì, kterÈ
se z˙Ëastnila i naöe t¯Ìda. Pan
starosta n·s p¯ÌjemnÏ p¯ekvapil
vtipnou uk·zkou z knÌûky ÑPoh·dky pro neposluönÈ dÏti a jejich starostlivÈ rodiËeì. Vybral
si Poh·dku o kazisvÏtu Milanovi, v nÏmû nÏkte¯Ì obËas
pozn·vali sami sebe, protoûe

p¯i ËtenÌ pokyvovali hlavami
a sem tam se i zasm·li.
Na besedÏ, kter· byla velmi
bezprost¯ednÌ, se dÏti od pana
starosty dozvÏdÏly, ûe v jejich
letech nejradÏji Ëetl encyklopedie a dnes m· r·d knihy z oblasti sci-fi. Souhlasili jsme s jeho
n·zorem, ûe dneönÌ dÏti uû neËtou knÌûky tolik jako d¯Ìv, kdyû
jeötÏ neexistoval internet a po-

ËÌtaËe. NÏkdy n·s dokonce ËtenÌ
i bavÌ, t¯eba kniha Bo¯Ìkovy
lap·lie od VojtÏcha SteklaËe
s kr·sn˝mi ilustracemi Adolfa
Borna. Je to vtipn· knÌûka,
u kterÈ se dob¯e bavÌme. S n·zorem, ûe n·s nezajÌm· historie, jsme ovöem souhlasit nemohli a hned ho takÈ vyvr·tili
zmÌnkou o naöÌ kronice, kterou
tvo¯Ìme uû druh˝ rok. V nÌ jsou

se¯azeny ud·losti, pam·tky i v˝znamnÈ osobnosti od praotce
»echa aû po souËasnost. Pr·ce
na tÈto kronice n·s velmi bavÌ.
R·di jsme poznali naöeho pana
starostu, kter˝ k n·m obËas zavÌt· i do ökoly, kdyû se u n·s
dÏje nÏco zajÌmavÈho. P¯ejeme
mu hodnÏ ˙spÏch˘ v jeho nelehkÈ a odpovÏdnÈ pr·ci.
Martin Janoška

Nový zeměpisný objev v Bohunicích
V předminulém čísle tohoto časopisu jsme psali o neobvykle silném
zapojení žáků ZŠ Brno, Vedlejší 10
do soutěže Zeměpisná olympiáda.
A že to nebylo jenom plané vychloubání, o tom svědčí čerstvé
výsledky. V průběhu letošní Zeměpisné olympiády byl totiž učiněn ve
třídě 6.B velmi vzácný zeměpisný
objev jménem Ji¯Ì FischerÖ
Vyhrál doslova o fous před svým
kamarádem a spolužákem z téže
třídy Františkem Brhelem školní kolo, vyhrál s přehledem konkurenčně velmi silné městské kolo a
v krajském kole konaném 15. dubna obsadil ze 14 účastníků překrásné 2. místo! Odměnou za vynikající
výsledky jsou nejenom diplomy a

hodnotné věcné ceny (poukázky
na nákup knih v hodnotě 400 Kč,
paměť do počítače 1GB…), ale
především postup do celostátního
kola zeměpisné soutěže EurorÈbus ñ ökola hrou s »eskou spo¯itelnou, která se uskuteční
v průběhu června tohoto roku. Své
znalosti a dovednosti Jirka čerpá
četbou knih a studováním map při
častých cyklistických výletech s rodiči.
Z Jirkových mimořádných úspěchů
máme všichni nesmírnou radost
a přejeme, ať se mu daří i při jiných
– nejenom zeměpisných – smysluplných aktivitách.
Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Hospic sv. Alžběty na Kamenné ulici
v Brně pomáhá již 4 roky
Hospic sv. AlûbÏty je nestátní zdravotnické zařízení určené nemocným,
kterým jejich nevyléčitelné onemocnění způsobuje zdravotní potíže,
a umírajícím. Tito lidé zde mohou
v odborné péči lékařů, sester,
ošetřovatelek, psychologa, duchovního a zároveň v přítomnosti svých
příbuzných a blízkých, prožít důstojně závěr svého života.
Hospic svou činnost zahájil v roce
2004. Každoročně je do hospice
přijato více než 100 těžce nemocných. Pomáháme nemocným, kterým současná medicína neumí
vyléčit jejich onemocnění, ale umí
mírnit jejich potíže spojené s nemocí (bolest, dušnost, nechutenství, zažívací potíže, psychické potíže, nehojící se rány, apod.). Snažíme se tak zlepšit kvalitu života
nemocných.
Od ledna 2008 zahájil svou činnost
Dom·cÌ hospic (dom·cÌ specializovan· paliativnÌ pÈËe, někdy je
také užíván název mobilní hospic).
Tým lékařů a sester poskytuje odbornou paliativní péči nemocným
a jejich nejbližším (pečujícím) přímo
v domácnostech. Cílem je, aby nevyléčitelně nemocní, kteří si to pře-
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jí, mohli zůstat ve svém domácím
prostředí co nejdéle. Domácí hospic nabízí základní vyšetření nemocného lékařem, doporučení vhodné
péče či léčby, pravidelné kontroly
zdravotní sestry, podporu pečujících, přičemž nemocný zůstává
v péči praktického lékaře.
Hospic sv. Alžběty v současné době
hled· k doplnÏnÌ svÈho t˝mu
na l˘ûkovÈm oddÏlenÌ vöeobecnÈ sestry a oöet¯ovatele / oöet¯ovatelky a na částečný úvazek
soci·lnÌ pracovnici Ëi pracovnÌka (informace u vrchního bratra p.
Bradáče, Dis, telefon 543 214 761).
Pro Dom·cÌ hospic hledá vöeobecnÈ sestry a lÈka¯e (informace u vedoucí Domácího hospice p.
Mgr. Plátové, telefon 773 499 943).
Jedná se o komplexní práci s nemocným i jeho rodinou. Předpokladem je odborná připravenost, ale
také osobní zralost a motivace
k hospicové službě. Nabízíme i získání zkušeností v lůžkovém hospici.
VeökerÈ informace najdete takÈ
na www.hospicbrno.cz .
MUDr. Viola Svobodová
vedoucí lékařka hospice
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Preventivní program Dental alarm
Dne 8. 4. 2008 se u nás na škole
představili „budoucí lékaři“ Diana
Gabčová a Radek Uhlíř s programem – o zubech. Jejich prezentace
byla velmi zajímavá. Měli perfektní
přístup k dětem.
Nejprve děti seznámili s trochou
teorie. Snažili se zaujmout všechny
děti, což se jim podařilo.
Po teorii došlo na praxi, děti měly
možnost samy si vyzkoušet, jak si
správně čistit zuby. Ti odvážní si
dokonce nechali zabarvit zoubky
a pak se dozvěděli, zda si je čistí
správně.

Hodinový program velmi rychle
utekl. Byl opravdu přínosný. Určitě
řada dětí na základě dnešní prezentace bude doma přemlouvat
rodiče, aby s nimi zašli k zubaři na
tzv. preventivní prohlídku nebo jim
alespoň koupili vhodný zubní kartáček.
Oběma studentům patří ze strany
naší školy velký dík a budeme se
těšit na případnou další spolupráci.
Mgr. Alena Procházková
ZŠ Arménská 21

VELETRŽNÍ BĚH BRNEM
SK Špilberk si Vás dovoluje pozvat
v sobotu 24. 5. odpoledně na
16. ročník mezinárodního Veletržního běhu Brnem, který je první
akcí celoročního projektu Slavnosti
sportu a zdraví, nad kterým převzali záštitu ministr ŠMT a primátor
města Brna. Sportovní den bude
součástí oslav 80 let brněnského
výstaviště. Přijďte se na výstaviště
pobavit a zaběhat si v 2 km Lidovém běhu spolu s hráči 12 brněnských sportovních ligových klubů
RUNNING STARS in Brno.
Účastníci běhu pro zdraví obdrží

sportovní tričko a v tombole hodnotné ceny a reklamní předměty
ligových klubů. Vedle soutěží, inline
bruslení a hudebního vystoupení
skupin Buty a Kamelot můžete
fandit také běžecké špičce elitního
závodu na 10 km a v premiéře
exhibičního závodu štafet ligových
klubů včetně házenkářek Tatranu
Bohunice. Pro milovníky inline
bruslení připravujeme Mistrovství
ČR v inline 1 maratonu. Více na:
www.skspilberk.cz
Milan Krška
ředitel SK Špilberk Brno

REZEKVÍTEK INFORMUJE
A Kluby »R, o.p.s. ve spolupr·ci s Ministerstvem pr·ce
a soci·lnÌch vÏcÌ otevÌrajÌ novou sluûbu pro maminky,
tatÌnky s dÏtmi:

A - KLUBÍČKO

Ve st¯edu 21. 5. 2008 p¯ipravil RezekvÌtek bezplatn˝ semin·¯ pod
n·zvem Potraviny nebo jedy? Bc. Soňa Odstrčilová vás u drobného pohoštění z biopotravin seznámí s problematikou přísad do potravin známých
jako „Éčka a aditiva“ a dalšími tématy týkajících se potravin a stravování.
Seminář bude zahájen v 17:00 v s·le RezekvÌtku (Kamenná 6 – vchod
přes 4a, Brno) kde bude také v 19:00 zakonËen. Z důvodu omezené kapacity sálu je nutnÈ se na semin·¯ p¯edem nahl·sit a to na: e-mailu:
milica.sedlackova@rezekvitek.cz, případně mobilu:775 580 201, více v kalendáři akcí na www.rezekvitek.cz
——————————————

Potřebujete si něco zařídit a nemá Vám kdo pohlídat děti?
Sháníte práci, brigádu, ale řešíte co s dětmi?
Chcete se naučit na počítači, ale je těžké sehnat pravidelné hlídání?
Potřebuje se vaše děťátko někde vyřádit?
NabÌzÌme:
– hlídání dětí od 3–6 let až do 3 hodin v kuse. Vašim dětem se pečlivě
věnují odborní pedagogové, kteří s dětmi aktivně tráví čas, hrají si s nimi, podporují jejich tvořivost a kreativitu.
– kafe, čaj, povídání s ostatními rodiči a/nebo jen tak si posedět a odpočinout.
– vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech, institucích
– možnost využít poradenské a vzdělávací aktivity A Klubů ČR (PC kurzy,
Aj kurzy, Poradnu a podporu zaměstnanosti, A Poradnu, Sociální poradnu)
Kde n·s najdete: Křenová 62a, Brno
Otevírací doba:
Pondělí: 9.00–16.00 h
Úterý:
9.00–13.00 h
Středa:
9.00–16.00 h
Čtvrtek: 9.00–13.00 h
Služby jsou poskytovány zdarma. Služba se otevírá od 5. 5. 2008
Kontakt:
Tel: 725 524 642
Adresa: Křenová 62a, 602 00
Email: akluby@akluby.cz
www.akluby.cz
5 / 08 N A Š E B O H U N I C E

RezekvÌtek po¯·d· v sobotu 17. 5. 2008 krajinnÏ geologickou exkurzi z Lelekovic p¯es BabÌ lom do Vranova. Exkurze bude zahájena
v 9:30 na zast·vce Lelekovice, n·ves (autobus č. 41 odjíždí z Kr. Pole nádraží v 9:05). Se zajímavými geologickými útvary a geologií Babího lomu
nás seznámí Mgr. Antonín Bajer Ph.D., který nám poutavým výkladem přiblíží historii a současnost reliéfu této oblasti. Předpokládaná trasa exkurze
je cca 6 km. Předpokládaný návrat do Brna je v 14:44. Více v kalendáři akcí
na www.rezekvitek.cz. Z důvodu omezené kapacity míst je nutné se předem nahlásit na: e-mailu: milica.sedlackova@rezekvitek.cz, případně mobilu:775 580 201.
——————————————

Ve st¯edu 14. 5. 2008 probÏhne bezplatn· botanick· ekxurze na
p¯ÌrodnÌ rezervaci Kamenn˝ vrch. Rezekvítek pořádá ve spolupráci
s Českou botanickou společností exkurzi za zdejší květenou, která bude zahájena v 17:00 na zast·vce Koniklecov· (MHD č. 25, 29 a 50), kde bude
také v 19:00 zakončena. Průvodcem nám bude botanik RNDr. Vladimír
Řehořek CSc., který nás poutavým způsobem seznámí se zdejší květenou.
Z důvodu omezené kapacity míst je nutnÈ se na exkurzi p¯edem nahl·sit a to na: e-mailu: milica.sedlackova@rezekvitek.cz, případně mobilu:775 580 201, více v kalendáři akcí na www.rezekvitek.cz
——————————————

LetnÌ p¯ÌmÏstskÈ t·bory: Občanské sdružení Rezekvítek pořádá v termínu 7. 7.–11. 7. a následně 28. 7.–1. 8. 2008 příměstské tábory. Tábory
jsou určeny dětem ve věku 7 až 13 let. Zahájení a ukončení každého dne
bude v klubovně Rezekvítku, Kamenná 6. Program je zajištěn od 8:00 do
16:00 v Brně a jeho blízkém okolí. Účastníci se mohou těšit na zábavné hry,
koupání a výlety. Cena jednoho turnusu činí 800,- za dítě.
Zájemci se mohou hlásit co nejdříve na kontakt:
milica.sedlackova@rezekvitek.cz, tel.: 543 216 483, mobil: 775 580 201.
Kapacita míst je omezena.
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Na přelomu května a června si
budeme v městských částech Bohunice a Starý Lískovec připomínat
140. výročí úmrtí Františka Sušila,
obroditele církve a vlasti, který se
narodil 14. 6. 1804 v Rousínově a
zemřel 31. 5. 1868 v Bystřici pod
Hostýnem. Je patronem orelské
župy Sušilovy, která má sídlo v bohunické orlovně. Dále do ní patří
brněnské jednoty Komín, Královo
Pole, Řečkovice, Staré Brno, Starý
Lískovec a mimobrněnské Ivančice,
Moravský Krumlov, Ořechov, Osla-

Program ZOO
1. MÁJ V ZOO BRNO
Country kapela Bobři a další
program v areálu ZOO Brno.
ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ
– BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO
24. 5. 2008 – kulturní a vzdělávací program pro návštěvníky
ZOO Brno.
Kontakt:
Mgr. Vitulová tel. 546 432 360

František Sušil, národní buditel
vany, Rajhrad, Rakšice a Silůvky.
Tato župa je v současné době třetí
největší s počtem členů 1 450 z celkového počtu Orla 17 000. Patří
též mezi nejaktivnější, hlavně zásluhou obou pořadatelských jednot.
František Sušil byl katolický kněz a
národní buditel, profesor a vychovatel, jenž dokázal ve svém životě
harmonicky skloubit práci pro církev a její rozkvět, s prací pro národ,
ohrožený v té době silně germanizací. Jeho postava byla téměř vždy
zahalena závojem mlčení. Stal se
nepohodlný reprezentantům myšlenkových směrů, které usilovaly
o boj proti katolickému křesťanství
a údajnému církevnímu tmářství.
Liberální a socialistická inteligence
19. a 20. století a později komunisté redukovali veškeré zásluhy
Františka Sušila na jeho vášeň ve
sbírání moravských národních písních. O jeho hlavní, pedagogické
a publicistické činnosti, která vedla
moravský lid k vroucí zbožnosti,
náboženské horlivosti a k poctivé-

mu, nepředstíranému vlastenectví,
se dlouhá léta mlčelo. Cyrilometodějský kult, v 19. století téměř
zapomenutý, se dočkal díky němu
nového rozmachu a způsobil ve
své době renesanci náboženského
a národního života.
Záměrem již zmíněné připomínky
je navázat na velmi úspěšné oslavy
patronova jubilejního 100. výročí
narození, které naše župa pořádala
v Rousínově v roce 2004.
Program se zahájí v sobotu
31. května ve Starém Lískovci
v 9.00 turnaji v malé kopané
mládeže a mužů (na ZŠ Labská)
a ve volejbale smíšených družstev
(antuková hřiště Sokola). Do sportovní části patří též závod v kvadriatlonu (horské kolo, plavání, běh,
kanoe), které pořádá v Komíně
místní jednota. Odpoledne od
15.00 bude otevřen sál DTJ (bývalé
kino Slavia) na Klobásově ulici, kde
bude instalována výstava s orelskou
tématikou. V 19.00 začne ve starolískovecké sokolovně koncert sou-

boru Hradišťan, který ve své tvorbě
vychází i z odkazu Františka Sušila.
Během nedělního dopoledne 1. června bude uctěna památka buditele
na jeho hrobě na Ústředním hřbitově i u jeho pamětní desky na Minoritské ulici v Brně. Odpoledne ve
14.30 bude sloužena mše svatá
v bohunické kapli sv. Cyrila a Metoděje. Po jejím skončení půjde
průvod s orelskými prapory jednot
k orlovně na ulici Hraničky 5.
Zde bude na čelní stěně budovy
odhalena pamětní deska Františka
Sušila. Poté se hosté a zástupci jednot sejdou na společenském setkání v prostorách orlovny.
Doufáme, že se nám podaří touto
akcí, nad kterou převzal záštitu
hejtman JMK, bývalý starosta župy
Sušilovy, Ing. Stanislav Juránek,
opět připomenout stále živý a bohužel nedoceněný odkaz tohoto
významného obroditele.
Za pořadatele Ladislav Konečný
Našla se náušnice, při předložení
druhé si jí můžete vyzvednout
v kadeřnictví AB Blond na ulici
Dlouhá (objekt Kalinka).

NOC S ANDERSENEM NA ZŠ ARMÉNSKÁ
Na naší škole se letos konal už
čtvrtý ročník Noci s Andersenem.
Je to mezinárodní akce, která probíhá v Česku, na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku. Účastní se jí
přes 20 000 dětí. Tato noc se slaví
na počest Hanse Christiana Andersena, který se narodil 2. dubna
roku 1805 v Dánsku ve městě
Odense. Tento slavný spisovatel má
krásné pohádky. Můžou být strašidelné, smutné, ale také hodně
zábavné.
U nás na škole probíhá Noc s Andersenem takto:
Na začátku se všichni sejdou před
školou. V 18 hodin nás pan školník
pouští do školy. Ve škole si všichni
dávají svoje věci do šatny a vezmou

Pozvánka na „Starolískovecké mladé hody“
Vážení přátelé, chtěli bychom vás pozvat na letošní
ÑStarolÌskoveckÈ mladÈ hodyì, které budou opět
dvoudenní, a to 17. a 18. kvÏtna 2008, k výročí paPROGRAM
16.5. pátek 17.00
17.5. sobota 14.00
17.5. sobota 19.00
18.5. neděle 9.30
18.5. neděle 16.00

trona naší farnosti – sv. Jana Nepomuckého. Hody
bude organizovat Orel Starý Lískovec za podpory MČ
Starý Lískovec a statutárního města Brna.

StavÏnÌ m·je.
Poûehn·nÌ a zah·jenÌ hodovÈho pr˘vodu v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Starém
Lískovci.
Hodov· z·bava v sokolovně – k tanci hraje Slovácká muzika z Vnorov. V průběhu zábavy
zatančí stárci Československou besedu.
SlavnostnÌ hodov· möe svat·.
ZpÌv·nÌ a tanËenÌ s cimb·lovou muzikou Vonica. V průběhu odpoledne zatančí děti
Hanáckou besedu.

Předprodej vstupenek na sobotní i nedělní program bude v p·tek 16. 5. v prostorách sokolovny od 17 do 19 hodin.
Na hody vás srdečně zvou starolískovečtí stárci, Orel Starý Lískovec, MČ Starý Lískovec a statutární město Brno.
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si s sebou pouze malý batůžek. Pak
nás paní učitelky odvádějí do tělocvičny, kde se usadíme na žíněnky.
V tělocvičně vystoupí hudební
kroužek s krásnými písničkami,
čtenářský kroužek a dramatický
kroužek, který letos hrál veselou
pohádku O lakomé Barce. Taky tu
vybíráme příspěvky na dětský hospic v Malejovicích.
Pak si prvňáčky a druháčky rozeberou víly. Starší děti dostanou karty a všichni můžou jít na dílny. První
a druhé třídy mají vždy Pohádkovou cestu. Vyšší třídy měly tento
rok Čapkovu detektivní kancelář,
kde byly případy Tajemství písma,
Básník, Ukradený spis, Zmizení herce Bendy a Ukradené dítě. Bylo to
moc zábavné.
Pak probíhají další dílny. Máme tu
Puzzle, Turnaj v piškvorkách, Hudební dílnu, Malování pohlednic,
Literární dílnu, Řeka je víc než voda, Výtvarnou dílnu, Soutěž ve skocích přes švihadlo, Internetové povídání a další.
Kolem jedenácté hodiny jdeme
spát do svých tříd. Rozložíme si
karimatky a spacáky, lehneme si a
paní učitelky a pan učitel nám čtou
pohádky na dobrou noc.
Ráno se všichni budíme brzo, někdo už kolem šesté hodiny. Dostáváme báječnou snídani. Po snídani
ještě uklidíme své třídy a pak už si
nás spokojení rodiče odvádějí domů.
Letošní Noc s Andersenem se určitě všem moc líbila. Už se těšíme na
její 5. ročník.
žáci 3.A
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11. ročník festivalových akcí

BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY
...festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří

23. 5. – 8. 6. 2008
HLAVNÍ PROGRAMY FESTIVALU ZÁBAVY BMUE 2008
(změny programu vyhrazeny)
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS - přehlídka ohňostrojů
23. 5.–6. 6.
NOC KEJKLÍŘŮ – divadlo na rynku
23. 5.
MUZEJNÍ NOC – noční návštěva brněnských a jihomoravských muzeí
24. 5. (17.5.–1.6.)
DĚTSKÉ DNY UPROSTŘED EVROPY – zábava pro děti
1. 6.
ZÁBAVA POD HRADBAMI – festival pro každého
6.–8. 6.
DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka historie dopravy
6.–8. 6.
LIDOVÁ HRADNÍ SLAVNOST – zábava na Špilberku
8. 6.
veletržní, sportovní, doprovodné a přidružené akce
SUPERPRESTIGE 2008 – mezinárodní závod v triatlonu
18. 5.
BALLOON JAM – svátek balónového létání
22.–25. 5.
SOCHY V ULICÍCH – Brno Art Open 2008
23. 5.–27. 6.
VÝSTAVIŠTĚ OPEN 80 LET – den otevřených dveří
24. 5.
VELETRŽNÍ BĚH BRNEM – mezinárodní závod Českého poháru 2008
24. 5.
50 LET LETIŠTĚ BRNO – den otevřených dveří
25. 5.
ČESKÝ POHÁR DRAČÍCH LODÍ 2008 - závod speciálních lodí
31. 5.–1. 6.
AUTOTEC 2008 – mezinárodní veletrh užitkových vozidel,
4.–8. 6.
dílů a servisní techniky
VESELÉ SPORTOVÁNÍ NA VESELÉ – sport v centru Brna
5.–8. 6.
HIP HOP NA VESELÉ – hudba a skate park v centru Brna
7. 6.
IN-LINE ALPIN SLALOM – závod na kolečkových bruslích
7.–8. 6.
SAMSUNG RUNNING FESTIVAL – charitativní běh pro širokou veřejnost
8. 6.
SOCHY V ULICÍCH – Brno Art Open (23. 5.–27. 6.)
Souběžně s festivalovým maratónem zábavy zahájí v centrální části Brna
nová akce z oblasti sochařského umění. Na volných prostranstvích, na náměstích a historicky zajímavých místech se setkají zájemci
o sochařské umění s uměleckými díly umělců z Česka a několika evropských zemí. Statutární město Brno ve spolupráci s dalšími partnery tak zakládá tradici venkovních krátkodobých městských galerií, které zpříjemní
putování místních obyvatel i návštěvníků centrem města. Akce se stane
příležitostí k opakovaným návštěvám a příjemným zastavením někdy opomíjených míst a zákoutí Brna. Výstava v ulicích potrvá až do závěru června.
NOC KEJKLÍŘŮ – divadlo na Zelném rynku (23. 5.)
V pátek 23. 5. se po roce znovu uskuteční pouliční happeningové setkání.
Divadlo Husa na provázku společně s Národním divadlem Brno, Městským
divadlem Brno, Loutkovým divadlem Radost a dalšími partnerskými divadly,
kulturními soubory a scénami oživí Zelný trh a centrum města. Brno se tak
na den a noc znovu stane velkým cirkusovým šapitó s možností nahlédnout
do prostor všech brněnských divadel. Do programu je ve 22.30 hodin zakomponováno úvodní ohňostrojné Prelude I přehlídky STAROBRNO IGNIS
BRUNENSIS v Denisových sadech pod Petrovem, v podání brněnské společnosti THEATRUM PYROBOLI.
DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka historie dopravy (6.–8. 6.)
Tradičně se ve festivalu zábavy představují také skvosty z technické dopravní historie. Kromě exponátů Technického muzea v Brně a DPMB (tramvaje,
trolejbusy a autobusy), budou v provozu také parní vlaky Českých drah.
Historická vozidla městské dopravy i železnice přepraví cestující při okružních jízdách centrem města, resp. po železničních tratích kolem Brna. Jízdy
historických vozidel městské dopravy s cestujícími oživí tramvajový vůz
koněspřežné pouliční dráhy (koňky) z roku 1876 tažené párem koní na
okružní trase z náměstí Svobody. Velkou atrakcí bude také provoz populární parní tramvaje CAROLINE z roku 1889, která se opakovaně představí
nejširší veřejnosti v ulicích Brna. Jízdy s cestujícími v historických vozidlech
MHD se uskuteční od pátku do neděle 6.–8. 6. Brněnská historická vozidla městské dopravy se představí v úvodním defilé v centru v sobotu 7. 6. od
10 do 12 hodin na náměstí Svobody.
V neděli 8. 6. mohou návštěvníci i kolemjdoucí vidět konvoj historických
automobilů a motocyklů na trase od Technického muzea v Králově Poli do
centra města, přes náměstí Svobody až na Dominikánské náměstí, kde
odpoledne vytvoří krátkodobou výstavu.
5 / 08 N A Š E B O H U N I C E

PROGRAM STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2008
(změny programu vyhrazeny)
PRELUDE I
Denisovy sady – pod katedrálou sv. Petra a Pavla
pátek 23. 5. / 22:30 THEATRUM PYROBOLI (Česko)
Atraktivní zahajovací ozdoba v podání brněnských ohňostrůjců v Denisových sadech v centru města předznamenává soutěžní část ohňostrojné přehlídky.
Ohňostroj je jedním z vrcholů Noci kejklířů na Zelném trhu.
PRELUDE II
Brněnské výstaviště
sobota 24. 5. / 22:30 THEATRUM PYROBOLI (Česko)
Den otevřených dveří k 80. výročí od otevření brněnského výstaviště s pestrým programem vyvrcholí ohňostrojným Prelude II v druhém podání brněnských ohňostrůjců odpalované v prostorách kolem výstavních pavilonů, které byly otevřeny
v roce 1928 při zahájení tehdejší „Výstavy soudobé kultury“.
Brněnská přehrada
4x SOUTĚŽ
čtvrtek 29. 5. / 22:30 FLASH BARRANDOV SFX (Česko)
sobota 31. 5. / 22:30 HENDRICKX FIREWORKS (Belgie)
pondělí 2. 6. / 22:30 MARUTAMAYA (Japonsko)
středa 4. 6. / 22:30 FETES & FEUX (Francie)
V nádherném prostředí přírodního amfiteátru rekreační oblasti Brněnské přehrady
se utkají čtyři světoznámé ohňostrojné společnosti o prestižní hlavní cenu přehlídky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS a další ocenění – CENU ČESKÉ TELEVIZE, CENU
ČESKÉHO ROZHLASU a CENU DIVÁKA STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. Ohňostroje jsou odpalovány ze speciálního pontonu uprostřed přehradního jezera.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní části ohňostrojné přehlídky STAROBRNO
IGNIS BRUNENSIS se uskuteční ve čtvrtek 5. června 2008 na Nové radnici v Brně.
GRANDFINÁLE
hrad Špilberk
pátek 6. 6. / 22:30
FLASH BARRANDOV SFX (Česko)
Historická dominanta města Brna – hrad Špilberk – poskytne opět obdivuhodnou
scénu pro pestrobarevnou kresbu velkolepých ohňostrojných obrazů nad Brnem –
městem uprostřed Evropy v podání pražských ohňostrůjců, několikanásobných
vítězů brněnské přehlídky a nositelů ocenění z řady světových festivalů.
MUZEJNÍ NOC BRNĚNSKÁ a JIHOMORAVSKÁ – noční návštěvy
muzeí a výstav v Brně (24. 5.) a Jihomoravském kraji (v období 17. 5.–1. 6.)
V sobotu 24. 5. bude možné bezplatně navštívit ve večerních a nočních
hodinách brněnská a okolní muzea, galerie a výstavní prostory a současně
se i pobavit při doprovodných zábavných programech. V provozu bude
i zvláštní autobusová linka DPMB, která propojí některá místa v době
konání Muzejní noci. Historická tramvaj Caroline spojí Technické muzeum
na Turkyňově s areálem jubilujícího výstaviště. V letošním roce se Muzejní
noc opět rozšiřuje v rámci festivalu zábavy do dalších jihomoravských muzeí
v období 17.5. až 1.6. Akci připravují brněnská a jihomoravská muzea a galerie ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR v návaznosti na Muzejní noc
v České republice.
50 LET LETIŠTĚ BRNO – Den otevřených dveří (25. 5.)
Další Den otevřených dveří se uskuteční při příležitosti kulatého jubilea
důležitého moravského vzdušného přístavu – Letiště Brno. Návštěvníkům
budou zpřístupněny vybrané prostory zázemí a provozních budov letiště
s doprovodným zábavným programem. Návštěvníci budou sledovat také
přistání a starty pravidelných linek z Brna do Londýna, Moskvy, Girony
u Barcelony a Prahy.
BALLOON JAM – svátek balónového létání (22.–25. 5.)
Svátek balónového létání probíhající pravidelně během festivalu zábavy
patří mezi největší setkáním horkovzdušných balónů v České republice.
Balóny z různých koutů Evropy se budou vznášet nad centrem Brnem nad
výstavištěm i nad blízkým okolím. Starty budou podle povětrnostních podmínek ráno mezi 6 - 7 hod. a večer mezi 18 - 20 hod. Připraveny budou
také další "balonářské" doprovodné akce. Hlavním producentem
balonového svátku je společnost Aviatik Servis.
/9

547240

937

PROGRAM NA KVĚTEN
JARNÕ ÿ¡DÃNÕ – třídenní výlet do přírody v okolí Brna (Popůvky)
- termín: 7.ñ9. 5. 2008 (středa–pátek)
- pro všechny od 7 do 15 let
- PROGRAM: zahrajeme si hry a dozvíme se něco o táboření, naučíme
se číst z mapy a orientovat v přírodě. CENA: 350,- Kč. KONTAKT A INFORMACE: Irena Suchardová, e-mail: irena@luzanky.cz, mob. 608 606
889
MDD na L·nech
- TERMÍN: p·tek 30.5. 2008
- 9.30–11.30: program pro MŠ
- 13.30–15.30: program pro ŠD
- 16.00–18.00: program pro všechny
- PROGRAM: hraní a dovádění na zahradě a na dvoře (při nepříznivém
počasí v budově), stanoviště s úkoly, sportovní disciplíny, odměny nejen
pro výherce, zábavné tvoření, spousta legrace! CENA: 20,- Kč/dítě.
KONTAKT A INFORAMCE: Petra Košťálová, e-mail: petralany@luzanky.cz,
mob. 724 813 929
PÿÕMÃSTSK… T¡BORY V L…TÃ – MÁME POKRYTY VŠECHNY
PRÁZDNINOVÉ TÝDNY!
Informace: Petra Košťálová, e-mail: petralany@luzanky.cz nebo mob.
724 813 929, najdete také na letácích a na www.luzanky.cz

ČARODĚJNÉ HRANÍ A DOVÁDĚNÍ
Říká se, že je lepší hledět dopředu, ale dovolme si i krátký pohled vzad – v tomto případě to bude ohlédnutí za rokem 2007 v CVČ Lány, s kterým bych se
s vámi ráda podělila. Pokud chcete, přijměte pozvánku k nám a zavzpomínejte
s námi.
Rok 2007 jsme odstartovali tradičně akcí KARNEVAL aneb CESTOVÁNÍ S PIPI
DLOUHOU PUNČOCHOU, kde bylo kolem stovky malých i velkých návštěvníků.
Akce to byla velmi povedená a téma mělo naznačit naše zaměření. Ano, stále
cestujeme a stále nás zajímají cizí kraje, jejich kultura, zvyky a třeba i kulinářské
umění.V tomto duchu probíhalo množství akcí v ČAJOVNĚ, která je místem
setkávání lidí i kultur. Proběhlo zde asi 10 výukových programů pro školy, které
navštívilo kolem 100 žáků místních ZŠ a ŠD. Vždy se jednalo o hravé poznávání
a učení se toleranci, přičemž nejde o naše přizpůsobování se cizím kulturám, ale
spíš snaha o jejich poznání a pochopení. Další úspěšné akce jsou akce zaměřené
na židovskou kulturu. V CVČ Lány jsme slavili svátek CHANUKA, PURIM a PESACH.
Jestli tato slova neznáte a vůbec netušíte, co by mohla znamenat, zveme vás
i letos! V ČAJOVNĚ se také několikrát v roce 2007 odehrálo pozastavení nad
mandalou – i tady jsme se mnohdy přenesli do jiné země a poslouchali krásné
příběhy, díky nimž nám ruka s pastelkou sama běhala po papíře. Celkově akce
v ČAJOVNĚ, zaměřené převážně na poznávání cizích kultur, hodnotíme velice
kladně – atmosféra tu bývala opravdu příjemná, a tak zveme i vás, abyste někdy
zašli alespoň na čaj. V roce 2007 jsme přivítali na akcích v ČAJOVNĚ kolem 500
návštěvníků – počítáme mezi ně i děti z okolních škol, pro které jsme připravovali výukové programy, promítání a výstavy.
Další akce v CVČ Lány byly zcela tradiční: VELIKONOČNÍ DÍLNY, ČARODĚJNICE,
DEN DĚTÍ, ZAHRADNÍ SLAVNOST, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ČERTOVSKÉ CVIČENÍ, VÁNOČNÍ DÍLNY… převážně v letních měsících, ale i v období jiných
prázdnin probíhaly příměstské i pobytové tábory. Velice oblíbené jsou u nás akce
pro předškolní děti a už šestým rokem vítáme děti v Miniškolce, která se teď nově
jmenuje MACEŠKA, proto i naše tety jsou tety Macešky. Celkem naše akce a tábory navštívilo mnoho převážně dětských obyvatelů Bohunic, číslo se vyšplhalo
k tisícovce. Co se týká pravidelné činnosti, rozšiřujeme stále více oblíbené aktivity pro předškolní děti a také taneční aktivity. Celkově zaznamenáváme stále rostoucí zájem o tance různých stylů. I to je pro nás známka toho, že lidi zajímá, jak
se žije jinde, čím se tam lidi baví, jakou poslouchají hudbu, jak umí svou kulturu
předvést a předat jiným.
Myslím, že rok 2007 byl úspěšný a dík patří celému kolektivu CVČ Lány, který
neustále rozšiřujeme o nové členy. V současné době hledáme zcestovalé dobrodruhy, kteří by nám pomohli připravovat CESTOVATELSKÉ VEČERY v ČAJOVNĚ.

Ráda bych se teď podívala dopředu a seznámila vás s tím, co nového pro vás
chystáme:
V Čajovně to budou již zmíněné CESTOVATELSKÉ VEČERY, nadále budou pokračovat KURZY MALOVÁNÍ MANDAL, proběhnou zde opět VÝUKOVÉ PROGRAMY
zaměřené na poznávání různých kultur formou hry a tvořivé činnosti. I další akce
pro veřejnost, besedy a výstavy jsou plánovány jako setkávání lidí a kultur a vedení k toleranci a pochopení.
Zastavím se teď obrazně v naší ČAJOVNĚ a popíšu vám její podobu. Octnete se
v jiném prostoru a v jiném čase, starají se o vás naši zkušení čajmeni a vy v klidu
a pohodě můžete počkat na svou ratolest skotačící v některém našem kroužku.
Při tom ochutnáte velmi dobré čaje z naší nabídky a seznámíte se s tím, jaké
nabízíme v nejbližší době akce. Příspěvek je dobrovolný. Chtěla bych tu zdůraznit,
že naše ČAJOVNA není nějaké doupě, kde snad „živíme nějaké uprchlíky“.
V současné době se tu chystají nové projekty ve spolupráci s bohunickou knihovnou. Zveme vás na ČTENÍ V ČAJOVNĚ a snad se nám podaří i společná akce
AFRIKA, která bude zahájena otevřením výstavy fotografií v sále. V sále také
proběhne beseda na téma ADOPCE NA DÁLKU a pro zájemce, především pro ZŠ
a ŠD je připravený program a promítání v ČAJOVNĚ – chtěli bychom tu naučit
děti toleranci tím, že si zkusí být v kůži afrického dítěte a zjistí, že život nemusí
být vždy jednoduchý. Ale programy nebudou smutné, zažijeme spoustu legrace,
naučíme se připravovat africká jídla a hrát africké hry, seznámíme se s některými
africkými pohádkami.
Naším cílem je vytvořit v CVČ Lány takovou nabídku, aby si tu našel každý „svůj
šálek čaje“. Chtěli bychom opakovat akce tradiční, u nichž vaše návštěvnost
stoupá i akce méně tradiční, které zavání vůní dálek a exotiky. Doufáme, že se
nám podaří nalákat vás na něco nového a že se často budeme v našem „domečku“ potkávat. Třeba na nejbližších akcích:
SOBOTA S MANDALOU, PESACH aneb ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE VELIKONOČNÍ
ODPOLEDNÍ DÍLNY, VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, VELIKONOCE TROCHU
JINAK aneb velikonoční pobytová akce s Irčou, TANEČNÍ SOBOTA, TANEČNÍ
MARATON, ČARODĚJNÉ REJDĚNÍ A TANCOHRANÍ – vystoupení dětí z kroužků,
DEN DĚTÍ, ZAHRADNÍ SLAVNOST. Na setkání s vámi se těší Petra Košťálová
a kolektiv CVČ Lány!
Na závěr se sluší poděkovat také MČ Bohunice, která každoročně poskytuje
dotace na činnost.
Za CVČ Lány Petra Košťálová, ved. pobočky

BOHUNICKÝ PIVNÍ FESTIVAL
Bohuničtí hasiči Vás všechny srdečně zvou na
IX. ročník Pivních slavností,
které se konají v hasičské zbrojnici na ulici Ukrajinská
v sobotu 7. 6. 2008 od 14 hodin.
Čeká na Vás ochutnávka a široký výběr známých i méně známých
piv, speciality na grilu, vystoupení hudebních skupin, soutěže a hry
pro děti i celé rodiny o ceny a další atrakce. Ve večerních hodinách
taneční zábava, kvalitní živá hudba a jistě i nějaké překvapení.
Za každého počasí se přijďte pobavit, poveselit a zasoutěžit.
Srdečně Vás všechny zvou Bohuničtí hasiči.

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad 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 2. 5. 2008 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice
• Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@oranzovareklama.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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VÁ· PNEUSERVIS

Jihlavská 27 (Autocentrum Kia), 625 00 Brno-Bohunice
vjezd z ulice Pod nemocnicí

Kã

tel.: 547 423 068-9, e-mail: pneu@pemm.cz, www.pemm.cz

V¯BùR Z AKâNÍ
NABÍDKY
AUTOPNEU
145/70 R 13T
165/70 R 13T
195/65 R 15T
205/55 R 16H

od 699,- Kã
od 799,- Kã
od 1 259,- Kã
od 1 699,- Kã

NEJVùT·Í SKLAD
A SORTIMENT
MOTOPNEU
V BRNù

ãas

slevy stál˘m
zákazníkÛm
plnûní pneu
dusíkem
mimosezónní
úschova

mytí kol

VOLEJTE, P¤IJEëTE...

brzdy

tlumiãe

■ PÿENECH¡M PRON¡JEM ZAHRADY S VLASTNÍ CHATKOU V
BRNĚ-BOHUNICÍCH CP 400m2.
ROČNÍ PRONÁJEM 1.200,- KČ.
VLASTNÍ VODOMĚR (VODNÉ 20,-),
BEZ ELEKTŘINY. CENA ZA NEMOVITOST S VYBAVENÍM 40.000,- Kč.
Tel.774 409 521.

Změna provozovny

opravy
pneu a du‰í

KREJČOVSTVÍ
Kateřina Krejčíková

geometrie

Provozní doba: Po-Pá 07:30 – 18:00 So 08:00 – 12:00
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obãerstvení

■ Dom·cÌ pomocnÌk Tom·ö Soukup, drobné opravy, údržba a úprava domácností. „Práce všeho druhu“. Tel.: 721 545 753.

ekologická
likvidace
pneumatik

bezhotovostní
platby

Od 1. 5. 2008 na adrese:
OBILNÍ TRH 2, BRNO.
ÚT: 9–16 h., ČT: 9–16 h.
www.krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646
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SIMPLY CLEVER

Na cestě k novému vozu vás už
nic nezastaví: ŠkodaFabia teď
jen za 3 500 Kč měsíčně včetně
kompletního pojištění
Stačí využít výhodné financování od
ŠkoFINu a můžete mít nový vůz třeba
hned. A pokud jde o základní výbavu, ta
obsahuje mimo jiné ABS, airbagy řidiče
i spolujezdce, boční airbagy vpředu nebo
posilovač řízení. Vůz má navíc největší
vnitřní prostor ve své třídě. Ale pozor, tato
nabídka platí jen do konce června.
Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme
se na vás.
Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let,
zůstatková hodnota 50 000 Kč, RPSN 2,35 %, výše
splátek je garantována po celou dobu financování

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

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

JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

