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Tradice a legendy
Kdykoliv uvažujeme o tradicích,
uvažujeme vlastně každý o sobě.
V těchto okamžicích si totiž uvědomujeme kořeny, z nichž vycházíme. Kořeny, které tu jsou,
protože z nich jsme, co jsme a
stojíme, kde stojíme. Tradice jsou
hlubinou dávající jednotlivcům,
rodinám i národům jejich závažnost. Tradice obvykle doprovází
legendy. Obojí obvykle bývají
vždy spojovány s nadějí. A je zřejmé, že k nim saháme jinak
v době rozkvětu a jinak v době
úpadku. Neměli bychom však po
nich sahat jen jako po šperku,
který má ozdobit přítomnost a
dodat nám pocit důležitosti.
Z tradic přece vycházíme při tvorbě budoucnosti. Budoucnosti,
které bychom měli rozumět. Neboť rozchod s tradicí pak znamená změnu, ale ne v nové ale
v jiné …
Jsou legendy skutečně pravdivé?
Jsou tradice historickou realitou,
nebo jen smyšlenkou jejich tvůrců či pisatelů? Dle mého, není
třeba se těmito otázkami příliš
dlouho zaobírat. Tradice a legendy se totiž stávají historickým faktem, pokud již ovlivnily nebo
ovlivňují uvažování a skutky lidí.
Ano, pravda, někdy máme problém jim porozumět neboť jejich
poselství bývá vloženo do významu určitých obrazů a symbolů,
které již zcela přesně neznáme.
Ale pochopit a najít aktuální
vazbu mezi zaznamenaným a míněným, je výzva trvale platná,
protože jedno bez druhého by
bylo jen osamoceným střepem…
Přeji vám klidné prožití vánočních
a novoročních tradic a příjemné
sváteční rozjímání nad s nimi
spojenými legendami.
Miloš Vrážel, člen rady MČ

Uzávěrka č. 1/09
čtvrtek 15. prosince

ZÁPISNÍK STAROSTY
Dovolte, abych Vám všem, milí spoluobčané, popřál pokojné, šťastné
a veselé Vánoce a mnoho štěstí a
zdraví do roku 2009.
Celý rok napjatě očekávám, čím že
to letošní osmičkový rok bude naší
vlasti osudový? Prozatím se jeví, že
v tom negativním slova smyslu
ničím. Možná ale, že něco zlého již
má svůj zárodek v něčem, co se
letos stalo, ale zatím neprojevilo,
možná, že nás osud nehezky ještě
do konce roku překvapí... Osobně
však doufám, že se tak nestane a
rok 2008 skončí v poklidu. Od roku
1918 nás každých dvacet let, s
drobnou odchylkou v roce 1989,
něco potkalo. Přejme si, aby se letošek přidal k těm klidným osmičkovým rokům a nyní již pojďme
k bohunickým záležitostem.
Ke konci listopadu se nám podařilo dotáhnout do konce stavbu
třetího letošního nového parkoviště to na ulici Souhrady (na fotografii). Jedenáct nově postavených
stání je skromný, ale velmi potřebný příspěvek ulici, na které je nedostatek parkovacích míst skutečně závažný a obtížně řešitelný
problém.

Nově objevená studna u kapličky
již obdržela krásnou ručně kovanou „čepici“ a bude nám připomínat zmizelou bohunickou náves.
K nemnoha bohunickým památkám patří také dvoje Boží muka,
o kterých možná není tolik známo,
že se v Bohunicích nacházejí. Jeden
křížek stojí při ul. Jihlavská nedaleko tramvajové zastávky Krematorium, druhý v zahrádkářské oblasti
Kejbaly. Kolem obou byla nedávno
provedena úprava zeleně.
Nově opravené schodiště za domem
Rolnická 9 bylo doplněno o zábradlí i ve své dolní polovině.
Společnost Technické sítě Brno dokončila nákladnou generální opravu veřejného osvětlení v naší městské části. Na mnoha místech byly
vyměněny stožáry se svítidly a rovněž podzemní kabelová vedení.
Rozsáhlé výkopy přinesly nejednu
těžkost. Odměnou nám však jsou
nová svítidla včetně kabeláže. Společnosti Technické sítě Brno za tuto
rozsáhlou akci pro naši městskou
část patří velký dík.
Zejména občany z ul. Bohuňova a
Amerlingova čeká letos ještě jedna
nepříjemnost – položení optického

kabelu mezi knihovnou a radnicí.
Bude to znamenat výkopové práce
na ul. Bohuňova, Amerlingova,
před základní školou Arménská a
nakonec nahoru k radnici. Celoměstská počítačová síť totiž končí
právě v knihovně na ul. Lány. Protažení až na radnici je poslední
úsek, který ještě chybí, aby i radnice byla k celoměstské počítačové
síti připojena. Možnosti, které s sebou takové připojení přináší, určitě
stojí za to (je například podmínkou
vybudování kamerového systému).
Proto prosím všechny, kterých se
pokládání nového kabelu dotkne,
o trpělivost a pochopení.
Ve středu 10. prosince se od
17 hodin bude v zasedacím
sále radnice konat jednání
Zastupitelstva městské části.
Na programu bude bod nanejvýš důležitý – rozpočet
na rok 2009. Návrh rozpočtu
je 15 dnů před jednáním
Zastupitelstva vyvěšen na
úřední desce, kterou najdete
na známém místě na budově
radnice, ale také na internetových stránkách městské
části – www.bohunice.brno.cz
Na zasedání Zastupitelstva,
které je veřejné, si vás tímto
dovoluji pozvat.
Šťastné a veselé Vánoce!

Robert Kotzian
starosta

Upozornění pro
občany Bohunic
Silvestrovský
ohňostroj před
hasičskou zbrojnicí
se letos nekoná.
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NAŠLI JSME STUDNU!
Našli jsme starou studnu! Tedy, ne
tak starou, jakou našli archeologové při stavbě univerzitního kampusu za bohunickou nemocnicí,
ale dost starou, aby nás zajímala.
Hlavně však je to studna, která má
přímý vztah k Bohunicím.
Jistě víte ze stránek tohoto zpravodaje, nebo z různých výstav, které
jsme nedávno pořádali, že v prostoru ulic Spodní a Rolnická se
v minulosti nacházelo historické jádro Bohunic. Pokud se mluví v celé
téměř 800 leté, zdokumentované
historii o Bohunicích, vždy se mluví
o tomto místě. Zde se nacházelo
centrum obce a malé náměstíčko.
Samozřejmě v minulosti tady bylo
i mnoho studní, a to jak soukromých – pro potřebu jednotlivých
domů a selských stavení, tak i veřejných – pro ty, kteří vlastní studny
neměli. Při výstavbě panelových
domů byly studny zasypány a dnes
již ani nevíme (až na výjimky), kde
se nacházely.
Při odstraňování starého nepoužívaného pískoviště na západní
straně domu Rolnická 9, hned vedle kapličky, narazili dělníci na betonový poklop. Po jeho odstranění
se jim otevřel pohled do pěkné,

z kamenů vyskládané studny. Rozumějte, do studny, která nebyla
zasypaná. Pár metrů pod povrchem se leskla vodní hladina. Při
následném zjišťování, jak by mohla
být stará, jsme po konzultaci s některými starousedlíky, došli k závěru, že by mohla pocházet z let
1850–1870. Jedná se o studnu
z kategorie veřejných (obecních).
Protože je ve velmi dobrém stavu,
rozhodla rada MČ o tom, že nebude zasypána, ale že bude zachována jako památka na místo,
kde se nacházelo staré centrum
Bohunic. V době, kdy čtete tyto
řádky by již měla být hotová
dostavba studny cca 1m nad terén
a nahoře osazena ozdobnou mříží.
Jedna fotografie nám ukazuje
vnitřek studny krátce po objevení,
druhá (ze 70. let minulého století)
pak, jak zpoza keřů na pravé
straně kapličky (viz šipka) vykukuje
vrchol pumpy, kterou se voda čerpala.
Věřím, že tato studna nám výrazně
obohatí naši bohunickou historii
a stane se viditelným svědectvím
doby nedávno minulé.
Antonín Crha, místostarosta

Proč neodhrnujete sníh z chodníků?
Téma pro své články většinou nacházím na „bohunických cestách“
v rozhovoru s vámi. Proto i hodně
z nich začíná: „Pane místostarosto,
proč jste nám...“
Tak tomu bylo i tentokrát: Proč,
když jste nám udělali leckde ve
dvorních traktech krásné, nové
chodníky, je nebudete v zimě
udržovat? Objevily se tam cedule –
„Tato cesta se v zimě neudržuje“.
Ano, postupnou úpravou jednotlivých dvorních traktů, spočívající
v odstranění škaredé dlažby a nevkusných sušáků a jejich nahrazení
účelnějšími chodníky, jsme získali
mnoho stovek metrů nových cest.
Tato snaha udělat okolí našeho bydlení hezčí a příjemnější nás však
postavila před závažný problém.
Tyto nové cesty totiž nejsou zařazeny mezi síť chodníků, na kterou
dostáváme dotace. Byť by se to
mohlo někomu zdát sebehloupější,
tak ani nejsou oficiálně chodníkem. Jsou stále dvorním traktem,
zcela bezvýznamnou zpevněnou
plochou. Na jejich údržbu už prostě nemáme peníze a asi je jen tak
rychle mít nebudeme.
Existuje zde však i druhá stránka
věci – a to, že tyto cesty skutečně
jako chodníky vypadají a samozře-

jmě každý z nás je za chodník zcela
právem považuje a je mu jedno, jak
je evidován. Mně přirozeně také.
Lze proto předpokládat, že v případě, že by si někdo způsobil
v zimním období na takto neudržované cestě úraz, nesla by za něj
plnou odpovědnost městská část.
Proto tato informace prostřednictvím cedulí: „Tato cesta se v zimě
neudržuje“. Nás chodce upozorňuje, že pokud na ni vkročíme, je
to na vlastní nebezpečí a bez jakékoliv náhrady v případě úrazu.
Musíme počítat s tím, že se budeme brodit sněhem, nebo klouzat
po ledě. A pokud bychom nechtěli
toto riziko podstupovat, můžeme
místo kousek obejít po chodnících,
které udržované budou.
Prosím vás proto touto cestou
o pochopení a toleranci. Protože,
pokud bychom chtěli i tyto cesty
udržovat, museli bychom na údržbu použít vlastní bohunické peníze, určené na opravu a výstavbu
dalších cest a chodníků v jiných
lokalitách, údržbu a rekonstrukci
zeleně, omezit sáčky na psí výkaly
nebo přestat stavět parkoviště
a opravovat hřiště, školy a školky.

Antonín Crha, místostarosta

TMOU V BOHUNICÍCH
Pokud se někdo v noci na sobotu
8. listopadu vracel domů do Bohunic v pozdějších hodinách, či šel
nad ránem venčit svého psa, možná narazil na podivné skupinky
mladších lidí s batohy na zádech a
s baterkami v rukou, jak si to mašírují k budově Tatranu a od ní pak
ke kostelu ve Starém Lískovci. To
Bohunicemi prošla Tmou.
Tmou je týmová hra, kterou každoročně na podzim pořádá skupina
Instruktoři Brno, a která tento rok
oslavila své 10. výročí. Letošní
Tmou byla mimořádná také počtem účastníků. Na start na Velodrom dorazilo v pátek v podvečer
442 týmů a v nich celkem 2 100
hráčů. Jejich úkolem bylo vyřešit
postupně šifry na 16 stanovištích
a v co nejkratším čase dojít do cíle.
Polohu každého dalšího stanoviště
pak hráči zjistili právě až vyluštěním šifry. Tým, který některou šifru
nevyluštil, skončil.
Na Tatranu bylo umístěno osmé
stanoviště se speciální filmovou
šifrou, která byla stále dokola
promítána v tamní tělocvičně. Až
na Tatran dorazilo pouze 200 týmů. První tam dospěl ve 23:11 tým
2/

„Prahory“, který až do cíle neztratil
vedení a celou Tmou posléze vyhrál. Nejvíce týmů přišlo kolem
šesté ráno.
Další část hry pak pokračovala v lesích za Ostopovicemi, kde postupně odpadali další a další hráči. Zlomová byla zejména třináctá šifra,
za kterou se probojovalo už jen pět
nejlepších týmů. Těm pak do cíle
zbýval už jen kousek a poté, co se
hra stočila kolem Moravan, finišovali všichni účastníci opět v Bohunicích, tentokrát v tělocvičně na ZŠ
Arménská.
Týmy, které musely vzdát, mohly
otevřít záchrannou obálku, ve které se dozvěděly místo cílového stanoviště, a tak se také mohly přijít
s organizátory podělit o své dojmy
a podívat se, jak se všechny šifry
měly řešit. Ať již však hráči skončili
jakkoli, všichni se shodovali, že se
výborně pobavili a důkladně prověřili v náročných podmínkách své
psychické i fyzické schopnosti.
Pokud vás hra zaujala, tak vám doporučuji stránky www.tmou.cz.

Richard Duřpekt, zastupitel
tým Lamy na Varanech
12 / 08 N A Š E B O H U N I C E
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém 49. zasedání
dne 5. 11. 2008
■ schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na dodávku a montáž
klimatizační jednotky LG S 18 AW
– INVERTER do serverovny ÚMČ od
firmy Okna MACEK s.r.o.,
■ schválila dodatečnou dohodu
o splátkách nájemného
■ vzala na vědomí doporučený
program XII. zasedání ZMČ BrnoBohunice, které se bude konat dne
10. 12. 2008
■ stanovila za účelem výdeje povolenek k lovu ryb paušální sazbu ve
výši 500 Kč za pronájem zasedací
místnosti ÚMČ Moravskému rybářskému svazu
■ souhlasila s umístěním informačních značek v rámci realizace informačního orientačního systému MČ
Brno-Starý Lískovec v k.ú. Bohunice
při ul. Osová
■ schválila smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského
souhlasila se svěřením pozemků při
ul. Jihlavská za účelem pronájmu
■ souhlasila se zásahem do pozemků při ulicích Jihlavská–Ukrajinská pro pokládku nového kabelu
veřejného osvětlení a trubek HDPE
za předpokladu nedotčení nového
chodníku vedoucího od zastávky
MHD „Krematorium“ po smyčku
MHD na ul. Ukrajinská výkopovými
pracemi
■ neprominula Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu
Moravanské kopce, poplatek za
pronájem zasedací místnosti ÚMČ
pro konání členské schůze
Rada MČ na svém 50. zasedání
dne 19. 11. 2008
■ schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci
„Urbánní zóna Spodní-Čeňka Růžičky – zřízení parkovacích stání
v MČ Brno-Bohunice“ od firmy
TOPROJEKT spol. s r.o.,
■ schválila smlouvu s firmou E.ON
Energie, a.s. o sdružených službách
dodávky elektřiny pro nebytové
prostory v přízemí objektu Dlouhá 3
■ schválila dohodu o ukončení odběru vody pro bytový dům Rolnická 1
■ schválila pronájem bytu v domě
na ul. Souhrady 2
■ nesouhlasila se změnou smluvních podmínek nájemní smlouvy
ve smyslu změny doby určité na
dobu neurčitou
■ vzala na vědomí pohledávku za
12 / 08 N A Š E B O H U N I C E

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Nezadržitelně se blíží konec roku
a s ním i Vánoce. Krásné ozdoby,
dům provoněný cukrovím, vůní
stromku a dárky pod ním vytvářejí
tu správnou vánoční atmosféru.
Vánoční stromeček je patrně jeden
z největších symbolů Vánoc. Kdo si
dnes dokáže představit Štědrý den
bez něj? Pod vánoční stromeček se
ukládají dárky, které přinesl Ježíšek.
A co vlastně o vánočním stromečku
víme a nevíme? Vánoční stromečky
v historii měly ochranitelskou funkci. Dříve rozdávali ozdobené větve
koledníci. V některých krajích se
také zavěšoval nad štědrovečerní
stůl ozdobený malý stromek, ovšem
špičkou dolů. Tradice zdobení
stromku, tak jak ji známe dnes,
pochází z německých měst. Zpočátku nebyl vánoční stromeček
zdoben svícemi. Jedna z prvních
zpráv o ozdobeném osvětleném
stromku v místnosti je v brémské
kronice z roku 1570. Nejdříve bychom vánoční stromeček našli v cechovních a řemeslnických domech.
Do soukromých prostor začal
pronikat až v polovině 17. století. V
19. století opouští německé
prostředí, ujal se nejprve ve městech, poté na venkově. Většinou
ho přijali dříve protestanti než katolíci. Katolická církev považovala
zpočátku zdobení stromků za pohanský zvyk. Germánské kmeny

společností Mojžíšek s.r.o., z titulu
dlužného nájemného a uložila
právničce úřadu zahájit soudní řízení vůči této společnosti
■ souhlasila se zásahem do obecních pozemků v lokalitě při tramvajové zastávce Běloruská pro realizaci stavby „Oprava lávky u Kalinky
přes tramvaj ev. č. BM-580“
■ souhlasila se zásahem do pozemku p.č. 2228 při ulici Běloruská
pro realizaci stavby „Brno, nadzemní hydranty – II. etapa“, týkající se
osazení nadzemního hydrantu č.
63 za předpokladu nedotčení nového asfaltového chodníku
■ schválila zveřejnění záměru na
pronájem pozemků v lokalitě Červený kopec – Kejbaly
■ neschválila snížení hodinového
nájmu hrací plochy při ZŠ Arménská 21 Brněnskému svazu malé kopané
■ neschválila poskytnutí dotace ve
výši 15.000 Kč Klubu sportovní
gymnastiky Moravská Slávia
■ schválila čerpání finančních příspěvků na úhradu zajištění mikulášského večera dne 5. 12. 2008,
a to ve výši 4.000 Kč na ozvučení
a ve výši 15.000 Kč na ohňostroj

Klub důchodců v Brně – Bohunicích vám přeje
do roku 2009 mnoho štěstí, zdraví, úspěchů
a současně si Vás dovoluje pozvat na

PLES DŮCHODCŮ
který se koná v sobotu 10. 1. 2009
v hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b
Začátek v 16.00 hodin
Vstupné 30,- Kč

Konec ve 22.00 hodin
Hraje oblíbená dechovka

Srdečně zve Klub důchodců v Bohunicích

prý tak kdysi o zimním slunovratu
uctívaly boha Wotana. Podobně
i Keltové ozdobenými stromky či
větvemi uctívali boha Slunce a jeho
věčný život.
V Česku nemá vánoční stromek
dlouhou tradici. Poprvé jej postavil
pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan
Karel Liebich na svém libeňském
zámečku. Nový zvyk se však začal
prosazovat jen pomalu, a to až ve
40. letech 19. století v bohatých
pražských měšťanských rodinách.
Na vánočních trzích se sice začaly
prodávat z Německa dovezené
umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo tenkých prkének, ale
kupující o ně nejevili příliš veliký zájem. Více se ujaly živé stromečky,
smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pečivem, perníkem a
především sušeným ovocem, jablky
nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zdobil se také ořechy, slámovými ozdobami a stužkami. Tradičním vánočním stromkem byla
jedlička, v současnosti ji v oblibě vytlačuje smrk a borovice. Pravděpodobně v roce 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky. Teprve na začátku
20. století se stromeček zabydlel
i na venkově.
Nyní lidé doma mívají obvykle
borovice, jedle, smrky nebo umělé
stromky. Na náměstích ve městech
se často umísťují velké vánoční
stromy. Jedním z nejslavnějších
českých vánočních stromů byl 24
metrů vysoký smrk z Beskyd, který
ozdobil o Vánocích v roce 1999
vatikánské náměstí sv. Petra.
Každý vánoční stromeček přispívá
k nezapomenutelné vánoční atmosféře. Vychutnejme si tedy i letos krásnou atmosféru Vánoc, kdy
mají všichni k sobě blíž. Možná, že
když zvládneme klidně a pohodově
prožít Vánoce, půjde nám vše snáze i v celém příštím roce. Vždyť nejdůležitější je správně si srovnat, co
je v životě důležité a podle toho se
zařídit.
Rita Zábojová, členka Rady

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2008
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého Brno-Starý Lískovec a Bohunice
24. 12.

Štědrý den

15.00 mše svatá hlavně pro děti
24.00 půlnoční mše svatá

25. 12.

Slavnost Narození Páně

Mše svaté v 7.30 a 9.30 hodin

26. 12.

Svátek sv. Štěpána

Mše svaté v 7.30 a 9.30 hodin

27. 12.

Svátek sv. Jana

18.00 mše svatá s žehnáním vína

28. 12.

Svátek svaté rodiny

Mše svaté v 7.30 a 9.30 hodin

31. 12.

Silvestr

16.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2009

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Mše svaté v 7.30 a 9.30 hodin
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BOHUNICKÉ SOCHY VII.
v prostoru schodiště umístěna stočtyřicet centimetrů vysoká bronzová plastika. Pravda, moc se do těchto míst nehodila, ale ono to tenkrát
bylo skoro jedno. Investor splnil povinnost a hurá za výkazem dalších
objemových termínů výstavby.
Pro upamatování přikládám fotografi. Obrázek je z archivu magistrátu města Brna. Je k němu při-

psáno jméno pan Vladimír Drápal a
název „Optimistický motiv“. Název
se mi s nadsázkou, vzhledem k celkovému „indicko-falusoidnímu“
připodobnění, jevil jako přiléhající.
Takže co na to autor? Pátrání po
něm samotném není z hlediska tohoto příspěvku příliš podstatné.
V krátkosti jen sdělím, že indicie
mne zavedly až na telefon pana

Stojí si a pozorují chodce a auta.
Nehybní svědci našich uspěchaných životů. Co o nich víme? Zkusme se u nich společně již po sedmé zastavit …
V předkládaném pokračování musím hned úvodem konstatovat, že
socha, kterou chci uzavřít tento
celý seriál „nestojí a nepozoruje“.
Neboť dílo na svém místě již není.
Zdá se, že se ztratilo v kolotoči
změn majitelů objektu, ve kterém
bylo původně instalováno. Jedná se
o budovu nákupního střediska
Kavkaz, Švermova 9. Tam v rámci
výstavby sídliště, a tehdy povinně
vyčleněných finančních prostředků
„na výzdobu areálu sídliště“, byla

Miloš Vrážel, člen rady MČ

Zásahová jednotka bodovala
V každoroční soutěži hasičských
zásahových jednotek „O pohár
starosty OSH Brno – Město“, zaznamenalo družstvo bohunických
hasičů velký úspěch.
Soutěžily zásahové jednotky z celého Brna a též jednotky hasičů
z povolání. Soutěž probíhala v lese
nedaleko Vranova, kde jednotky
hasičů jedoucí v hasičských autech
plní na čas a kvalitu úkoly, které
jsou z oblasti fyzické a odborné
přípravy.

vícero.“ A měl … Velké, menší, kulatější, štíhlejší, elegantnější i silnější. A ze všech, jak tak byly pohromadě, z jejich náznaků, se mi najednou složil ten poctivě zemitý,
kulturně-civilizační archetyp vtisknutý nám všem jejich pramáti –
Venuší Věstonickou. “A jak vidíte,
mám rád i koně. Jednu kresbičku
Vám věnuji. Jo, až pojedete odtud,
stavte se tady kousek na návsi, jsou
tam Venuše tři.“ A byly... (Pozn. č. 1,
viz obrázek z webových stránek
obce Tvarožná: dvojnice té naší je
vpravo. Pozn. č. 2, o autorovi: Doc.
Vladimír Drápal, akademický malíř,
grafik a sochař. Pedagog na Masarykové univerzitě, ročník 1921. Jeho
díla zdobí galerie v celé Evropě.
Stále tvořivě činný.)
A závěrem jiný krátký příběh jedné
z Venuší. Na obrázku z tvaroženské
návsi je uprostřed. Byla umístěna
před JAMU na Komenského náměstí někdy v roce 1985. Prý popuzovala a s šibalsky do strany
vyčesaným culíkem se veřejnosti
nelíbila. Tak záhy putovala do parku u brněnského Antroposu. Tam
se ji nakonec, jak se zdá, daří jistě
lépe a dodnes. A možná čeká na
sestry. Zajděte ji někdy okounout …

Soutěží se v kategorii hasičských
cisteren a dopravních vozidel pro
mužstvo. Družstvo Bohunic se ve
složení Vlastimil Knotek, ing. Jiří
Toufar, Petr Soukup, Martin Křivánek, Radek Pilný a Jiří Soukup
umístilo na prvním místě v obou
kategoriích a nakonec zvítězilo
i v kategorii nejdovednější jednotka, což byl úspěch, kterého za
celou historii této soutěže žádné
družstvo nedosáhlo.
Jiří Soukup

starosty obce Tvarožná. Ten mi
potvrdil tamní bydliště pana Drápala a dokonce znal jeho telefonní
číslo téměř zpaměti. A pak už to
šlo: dohoda, návštěva a vlídné přijetí. Již při vstupu na dvůr ateliéru
jsem věděl, že jsem na správném
místě. V trávníku stál „můj“ objekt. A ne sám. Další tři byly s ním
v řadě vyrovnány. Tedy celkem čtyři
podobné a současně dosti jiné.
Opatrně jsem zavedl hovor na jejich pojmenování. „To jsou čtyři
Venuše a v ateliéru jich mám ještě

Oznam obecního vinohradníka
Na Štědrý večer ve 22.30 hodin se bude konat zcela prosté,
téměř spontální, setkání bohunických občanů a přátel ve slavnostně vyzdobeném obecním vinohradu. Vezměte své známé
a sousedy, něco k zakousnutí a trochu toho teplého k zahřátí
a přijďte také. Nebude-li příliš mrznout, doplní sváteční atmosféru i housličky.

4/
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BOHUNICKÁ CHASA 2008
Bohunickou chasu tvoří stárkové
a stárci místní orelské jednoty,
které do kolektivu spojuje zalíbení
v moravském folkloru v podobě
písní a tanců. Formuje se postupně
již dvanáctým rokem a její hlavní
akcí je pořádání Svatováclavských
hodů, samozřejmě ve spolupráci
s MČ Bohunice. Naší první letošní
akcí však byla 2. února fašanková
obchůzka Bohunicemi, po níž jsme
odpovědně v orlovně pochovali basu. Zpět do provozu jsme ji uvedli
29. března při „Velikonocích u cimbálu“ a to jako členku cimbálové
muziky Lučina. Kroje jsme na sebe
poprvé oblékli 30. dubna při sázení
obecního vinohradu. V našem pěveckém vystoupení nám velmi pomohli „primáš“ a „kontráš“ Lučiny.
Zpívání pak pokračovalo i u našich
přátel hasičů na jejich „čarodějnicích“. 17. května jsme přispěli kro-

jovanou účastí k hodové oslavě
patrona naší farnosti svatého Jana
Nepomuckého. Pořádala ji starolískovecká orelská jednota. Následující období se neslo ve znamení
nácviku písní a hlavně staronového
tance „Cikánská z Líšně“. Jeho
úspěšná premiéra nastala na akci,
jejíž význam pro nás zatím znamená vrchol činnosti. 2. srpna totiž
slavil mužácký sbor Malina z Kozojídek 20. výročí svého založení.
My jsme rádi a považujeme si za
čest, že tohoto nevšedního zážitku,
plného krásných písní v podání
ženských i mužských sborů, jsme
mohli být aktivními účastníky s pásmem písní a našeho tance.
Nejnáročnější, podzimní období,
nás však teprve čekalo. Začalo
20. září v Kostelanech nad Moravou na Slováckých hodech s právem a pokračovalo našimi Svato-

václavskými hody 27. září. Hodové
třítýdenní jsme zakončili 4. října
v Novém Lískovci. Na 25. října nás
opět pozvali bohuničtí hasiči, abychom našimi písněmi oživili jejich
zabíjačkové hody. Tuto akci jsme
spojili s letošním posledním zpíváním ve vinohradu. Abychom se
nenudili, uspořádali jsme v orlovně
8. listopadu premiérovou ochutnávku vína, při které nemohly chybět cimbálová kapela Vlasty Zdražila (bývalá Lučina), naše kroje a
písně. Jejich, zatím letošní poslední
předvedení bylo hned o tři dny
později 11. listopadu při ochutnávce Svatomartinského vína, pořádané v nedávno otevřené vinotéce
Transvin vedle bohunické pošty.
Naposledy si naše kroje letos užijeme 27. prosince ve starolískoveckém kostele při žehnání svatojánského vína.

Ještě jednu novinku tu musím zmínit. Většina našich stárkových si na
svoje náklady nechala ušít další typ
bohunického kroje. Opět vychází
z bývalého tradičního oblečení vdaných žen, je trochu jednodušší, lehčí a míň náročný na údržbu. Je to
tak zvaný pracovní kroj, dostal
název „vycházkový“ a doplňuje
stávající selské a sváteční kroje.
Obnova a doplnění posledně jmenovaných, kterou provádí Orel Bohunice za podpory Statutárního
města Brna, bude letos dokončena.
Děkujeme všem, s kterými jsme se
mohli podělit o radost ze záliby
k moravskému folkloru za jejich
přízeň. A přejeme sami sobě i těm,
s kterými se snad budeme potkávat v roce příštím, hodně možností
ke skvělým zážitkům.
Ladislav Konečný

PRVNÍ BOHUNICKÁ...
Že Bohunická chasa místní orelské jednoty umí
zpívat a tancovat, to již mnohokrát dokázala.
Během roku však její členové pojali nápad „z jiného soudku umění“, uspořádat premiérovou
bohunickou ochutnávku vín. Aby to neměli jednoduché, zvolili pro ni zcela nevhodný termín,
a to 8. listopad. Byly obavy, že vinaři mají v této
době spoustu práce se zpracováváním úrody a
nemají čas na chystání vzorků, jejichž počet je
z důvodu pokročilosti sezony stejně omezen. Navíc byla tato sobota dnem oslav stého výročí založení Slováckého krúžku. Kdo měl co do činění
s folklorem tohoto typu, spěchal do sálu brněnského Stadionu. A nalákat někoho nového do
orlovny? To jsme si nepřipouštěli. K naší radosti
jsme se ale téměř ve všech úsudcích zmýlili. Podařilo se nám shromáždit 190 vzorků vín, za což
moc všem, kteří je věnovali, děkujeme. A návštěva? Byli jsme nakonec rádi, že Slovácký krúžek
slavil, k nám by se ti, co mu dali přednost už nevešli...
Jak to v orlovně probíhalo? Každý návštěvník za
vstupné obdržel katalog vzorků, jehož součástí
byla netradiční a poutavá charakteristika odrůd
a skleničku, originální a již sběrateli žádanou. Na
12 / 08 N A Š E B O H U N I C E

stole pak čekalo drobné občerstvení. Podle chování hostů při ochutnávání bylo poznat, že se
zde kloubí klientela odborníků a návštěvníků,

kteří jsou na ochutnávce a dokonce i v orlovně
poprvé. Což bylo opravdu potěšující. Během
večera nastoupila na parket cimbálová kapela
Vlasty Zdražila, zpívalo se a tancovalo. Vystoupili
též mužoretky („u“ na druhé pozici slova je
správně) Miloše Vrážela, inauguraci prožilo šest
průkopníků sdružení s názvem Testchasa, jejichž
zálibou je ochutnávání vína, ke kterému patří
„ty pěkné řeči kolem toho“. Proběhla též anketa o nejlepší vzorky vín. Z 99 bílých návštěvníci
vybrali Tramín červený 2007, výběr z hroznů od
Martina Bravence z Čejče, z červených pak
Svatovavřinecké 2000 od Miloše Michlovského
z Rakvic.
Co říci závěrem? Příští rok jdeme do toho znovu,
i když je nám jasné, že vinařům bychom měli, podle nepsaného pravidla, jejich dobrotivost oplatit.
Bohužel ale nemáme z čeho, náš vinohrad se
teprve klube s plenek. Nezbývá, než jim srdečně
ještě jednou poděkovat, stejně jako těm, kteří se
ke zdárnému průběhu ochutnávky přičinili. A také
hostům, kteří v hojném počtu přišli. Bylo nám
s vámi dobře.
Ladislav Konečný
/5
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TAJEMSTVÍ STROMŮ
Ve čtvrtek 6. listopadu proběhl na
naší škole další ze série projektových dnů, kdy se žáci neučí klasicky ve školních lavicích po jednotlivých předmětech, ale mají jednotné výukové téma, jehož problematikou se z různých úhlů pohledu
zabývají. Tentokráte se projekt jmenoval „Tajemství stromů“ a týkal se
6. ročníků. Na úvod se žáci inspirovali zhlédnutím krátkého filmu
o stromech, poté se rozeběhli po
skupinách do jednotlivých dílen,
kterých bylo celkem 6, a kde na ně
čekala řada problémových úkolů.
Hravou i téměř vědeckou formou
se seznámili se vším možným, co
ke stromům patří. Zkoumali vlast-

nosti různých druhů dřevin i jejich
plodů, určovali hustotu dřeva, počítali, soutěžili, básnili, vyráběli dřevěné předměty… Komu něco nešlo,
mohl se obrátit o radu na některého z deváťáků, kteří se rádi
zúčastnili jako pomocníci. Nakonec
si každá třída sestavila z recyklovaného papíru strom podobný
stromu života, jehož větve každý
z žáků obohatil údaji o své osobě.
Ke klidnému a přínosnému průběhu netradiční formy výuky přispěla především výborná organizace a souhra týmu zúčastněných
pedagogů.
Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Vánoční stromky – stromy pro život
„Vánoční stromky – stromy pro život“ je název již tradičního
projektu, který má letos již své desáté pokračování. Lidé,
kteří chtějí přispět k ochraně přírody i během svátků vánočních, si mohou zakoupit živý vánočního stromek (jedličku
v květináči) a na jaře jej při společné výsadbě mohou za asistence lesníků vysadit na vybrané místo v lese a tím podpořit
návrat Jedle bělokoré do našich lesů. Je to ukázka toho, že
i vánoční oslavy lze pojmout šetrně k životnímu prostředí.
Jen v naší republice se každý rok
prodá přes milion stromků, které se
po Vánocích stávají odpadem. Kdyby se následně vysadilo pouhé procento z nich, znamenalo by to 10
tisíc nově vysazených stromků každý rok. V letošním roce je pro zájemce o živý stromeček připraveno
800 jedliček a dle zkušeností z minulých let předpokládáme, že kolem 200–300 se jich vrátí do lesa
při společné jarní výsadbě.
Prodej vánočních jedliček začíná
pondělím 1. prosince a končí těsně
před Vánoci, případně rozebráním
všech připravených jedliček. Stromečky jsou prodávány za 80 Kč na
prodejních místech:
– v Ekologické poradně Veronica Dům ochránců přírody, Panská 9,
602 00 Brno
– na pracovišti Lipky - Lesní škola

Jezírko, Soběšice
– na pracovišti Lipky – Lipová 20,
Brno
– na pracovišti Lipky - Rozmarýnek,
Rozmarýnová 6, Brno
– informační centrum YMCA Brno
na Vaňkovce (vchod Slévárna Vaňkovka)
– v sídle YMCA Brno, Kounicova 3,
Brno
– na Rezekvítku, Kamenná 6 (vchod
přes Kamennou 4a), Brno
– v přírodní zahradě u smrku, Královo pole, Ramešova 10 (pod stadionem na Srbské), Brno
– V Ekoporadně Tišnovsko, nám.
28. října 28, Tišnov
kontakt:
Petr Laštůvka, občanské sdružení
Rezekvítek, tel.: 775 580 203
e-mail: reditel@rezekvitek.cz

A máme zase konec roku...
Je tu měsíc prosinec a s ním i blížící
se závěr letošního roku. Nastává
čas, který je naplněn hodnocením,
nákupním shonem a hlavně nejočekávanějšími svátky roku.
V rámci bilancování se chci poohlédnout za končícím rokem z pohledu předsedy Komise bezpečnostní naší městské části. Komise
na pravidelně každý měsíc se opakujících zasedání projednala mnoho podnětů, a to jak od našich
spoluobčanů, tak i vlastních členů.
Nejvíce podnětů se týkalo údržby

AKCE V ZOO
24. 12. 2008:
ŠTĚDRODOPOLEDNÍ
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Organizovaná procházka po
areálu zoo, spojená s krmením
vybraných druhů zvířat

Markéta Müllerová, DiS.
propagačně vzdělávací úsek
6/

veřejné zeleně, hřišť a chodníků,
dále pak vztahu chodců a motoristů. Nebylo v mnoha případech
snadné nalézt optimální řešení, a
často se některé problémy řešily
opakovaně na různých místech
naší městské části. Věřím, že vše
bylo splněno k spokojenosti nás
všech, a tedy energie vložená členy
komise měla žádoucí výsledky.
Často na zasedání Komise bezpečnostní jsme informováni jak Policií
ČR, tak i Městskou policií o problémech s krádežemi v okolí nákupních center, které jsou na území naší městské části. Proto vás
všechny velice prosím o zvýšenou
pozornost při předvánočních nákupech. Nebylo by jistě vhodné mít
znepříjemněné svátky a konec
roku.
Na závěr vám všem přeji krásné
a hlavně klidné prožití vánočních
svátků a je jedno, zda je prožijete
v kruhu rodinném či na dovolené.
A také nesmím zapomenout popřát hodně zdraví, štěstí a lásky
v novém roce.
Leoš Šmídek,
předseda Komise bezpečnostní

Talkshow na ZŠ
Ve středu 19. 11. se na ZŠ
Brno, Vedlejší 10 konal
první díl nového cyklu
„Talkshow“ s osobnostmi
známými i neznámými.
Pozvání přijala cestovatelka a docentka Masarykovy
univerzity Alena Žákovská, která obecenstvo seznámila s životem brazilských indiánů v povodí
řeky Xingú. Další díl nazvaný „Neznámý svět českých vodopádů“ se koná
ve středu 10. prosince v 17
hodin.
Martin Janoška

Přejeme Vám,
aby vánoční pohoda,
prozářená světlem lásky,
naplňovala Vaše srdce
v celém příštím roce.

Hvězda svítí nad Betlémem,
nebe plesá, zem zní zpěvem
z vánoční písně
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Knihovna informuje... připravuje...

Vánoce bohunických zahradníků

Měsíc listopad zasáhl Vaši – naši
knihovnu v plných přípravách na
nově zamýšlený projekt RODINNÁ
KNIHOVNA .
Budujeme nový koutek pro děti v
prostorách dětského oddělení.
Zahájili jsme pravidelné odpolední
čtení pro malé děti „ Pojďte s námi
za pohádkou“, kterého se hned
napoprvé zúčastnilo 10 dětí ve
věku 3–6 let. Během 30 min. cyklu
byla dětem přečtena pohádkovou
bytostí poučná pohádka, děti si namalovaly na téma pohádky obrázek, dostaly drobné odměny a maminky či babičky si v této době
mohly nerušeně vybrat knihy nebo
časopisy pro sebe.
Od 14. 11. do 30. 11. proběhla
v prostorách knihovny výstava
„BAREVNÁ KLUBÍČKA“, zaměřena
na háčkované a pletené věci. Výrobky pro výstavu zajistila a naaranžovala, bez nároku na jakýkoliv
honorář, paní Monika Belková, za
což jí velmi děkujeme.
Zároveň se velmi profesionálně pí.
M. Belková, za asistence naší paní
knihovnice H. Hegerové, zhostila
vedení 2 výtvarných dílniček,
zaměřených na děti ve věku 7–15
let a vyrobila s nimi pěkné náramky
přátelství a bambulky. Děti si výrobky pyšně odnesly domů a mnohé rodiče, či kamarádi je zajisté najdou, jako originální dárek, pod
stromečkem.
Knihovna přichystala za zvýšeného
zájmu MŠ a ZŠ z Bohunic několik
besed a dle pohody, která na těchto besedách panovala, a našeho
plného kalendáře akcí na další
měsíce, můžeme s potěšením soudit na příjemnou a oboustranně
prospěšnou další spolupráci.

Zima a Vánoce je období bohaté
na možnosti realizace floristického
umění a vytváření pěkného prostředí pro vánoční a novoroční pohodu. Proto i letos obohatí prosincové
dění v naší městské části středí odborná škola zahradnická z ulice Lány.
Ve dnech 11.–14. 12. 2008 uskuteční ve svých prostorách pro širokou veřejnost tradiční vánoční výstavu. Zdejší studenti pod vedením
zkušených pedagogů představí
v nesčetných podobách pozoruhodné vazačské práce.
Výstava ukáže návštěvníkům nejen
pohledy na klasické české Vánoce,

Na měsíc prosinec knihovna
chystá následující akce pro
veřejnost:
3. 12.–12. 12. Výstava obrazů
„Brno v časech minulých“ malíře
M. Hodka. Výstava akvarelů bude
přístupna v prostorách knihovny
v době půjčování.
4. 12. v 15.00 hod. Výtvarná dílnička „zdobení vánočního stromu

■ Výhodná koupě. Garsoniéra
DB i OV, Brno-Bohunice, Arménská
7.P/7, lodžie 5 m2, CP 36 m2. Byt
i dům po rekonstrukci. Volné ihned.
Cena 1 130 000 Kč. Hypotéka
možná. Více na www.s-reality.cz.
Tel: 608 451 000, 546 214 909
■ Doučím zodpovědně vaše
dítě na ZŠ (Fyz, Mat, AJ a jiné).
Tel.: 737 313 489
■ Aquaaerobik v bazénu
na ZŠ Arménská. Pondělí a středa
20.00–21.00, pátek 18.00–19.00.
Začínáme 1. září. Informace: Kateřina Hašková. tel. 777 645 517.
www.plavani-katka.cz
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v knihovně“. Vhodné pro děti
5–10 let. Doba trvání 45 min.
11. 12. v 16.00 hod. „Pojďte
s námi za pohádkou“. Pravidelné
odpolední čtení s pohádkovou bytostí, vhodné pro děti 3–6 let.
Doba trvání 30 min.
Vaše knihovnice Vám doporučují k prosincovému přečtení...
V měsíci listopadu jsme pro Vás
nakoupily cca 220 novinek knih
z beletrie a naučné literatury. Mezi
nejpůjčovanějšími knihami byly:
Viewegh, Michal: Román pro muže
Connelly,Michael: Vyhlídka
Cabot, Meg: Úspěšná smolařka
Robb, J.D.: Smrtící imitace
Kohout, Pavel.: Hodina tance a lásky
Prekop, Jiřina: Když dítě nechce
spát
Gray, John: Mars a Venuše ve stresu
A to nejhezčí nakonec:
Přejeme Vám – našim čtenářůmkrásné a poklidné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví , pohody
i soukromých a pracovních úspěchů pro rok 2009.
Nám – Vašim knihovnicím – přejeme, abyste nám v roce 2009
nadále zachovali svou přízeň, aby
kniha z naší knihovny byla pro Vás
příjemným trpělivým a důstojným
společníkem a naše služby pro Vás
přínosem a zpestřením všedních
dní.
vaše knihovnice
Radka, Hanka a Šárka

Ing. Jiří Ptáček

Poselství Tříkrálové sbírky
Vánoční doba je v naší kulturní
tradici spojena s rodinnou pohodou, dobrými vztahy, láskou a štědrostí. Z médií i z vlastní zkušenosti
víme, že ne všichni lidé mají možnost prožívat vánoční svátky právě
takto, protože jejich život se nežádoucím způsobem zapletl a je nutné jim pomoci. Jednou z příležitostí
může být stará lidová tradice
tříkrálového koledování, která je
spojena s druhým velikým svátkem
vánoční doby – Zjevením Páně.
Tato tradice má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na
vsích hrály hry o Třech králích.
Představení vyprávěla o mudrcích
z dalekého východu, kteří se přišli

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD na ZŠ Brno, Vedlejší 10
se uskuteční 15. 1. a 16. 1. 2009 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 8. 1. 2009
Zveme rodiče současných i budoucích žáků, přátele školy i veřejnost!
8.00–11.40
13.30–16.00

jak je známe z našich pohádek, ale
nastíní i Vánoce v moderním pojetí
současnosti s výtvory uplatňujícími
se jako slavnostní výzdoba bytových interiérů, společenských
objektů, hrobů apod.
Zájemci budou moci zhlédnout
i ukázky tvorby aranžovaných prací
přímo ve výstavních prostorách.
Nedílnou součástí tohoto projektu
bude i prohlídka sbírkových a pěstitelských skleníků, okrasné čási
školní zahrady, prodej vánoční dekorace a pokojových květin.

Učíme se ve třídách
Hrajeme si ve školní družině a v zájmových útvarech

Program určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům
16.00 – 16.15 Prezentace školy
16.15 – 17.00 Tančíme se zájmovými útvary
Taneční a pohybová výchova,
Orientální tance a Aerobik
17.00 – 17.30 Pošťácká pohádka, ukázka práce Dramatické výchovy
Program určený předškolákům z MŠ Amerlingova, Běloruská, Labská,
Oderská, Švermova a Uzbecká
10.00 - 11.30 dílna tanečně-pohybová
dílna výtvarně-rukodělná
dílna dramaticko-herní

poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – zlato,
kadidlo a myrhu. Chudé děti pak
chodily 6. ledna oblečené za Tři
krále po domech s betlémskou
hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem
koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů
K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.
Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena
až po r. 1989, kdy se jí ujala
Charita a dala jí nový rozměr a
smysl. Tak vzniká tradice Tříkrálové
sbírky. Tato sbírka by se měla
v první řadě stát příležitostí k setkání všech lidí s radostnou vánoční
zprávou o narození Spasitele Ježíše
Krista skrze návštěvu Tří králů.
Koledníci jsou vyslanci Boží lásky
k lidem. Jejich návštěva jim umožňuje podílet se na pomoci těm,
kteří ji potřebují, a tak odpovědět
skutkem na skutek Boží lásky.
Takto pojatá Tříkrálová sbírka přispívá k upevnění solidarity mezi lidmi
a ke zlidšťování naší společnosti.
Oblastní charita Brno provozuje
celkem deset zařízení pomáhajících
našim spoluobčanům, kteří se dostali do vážných životních problémů. Patří mezi ně matky s dětmi
v tíživé situaci, lidé bez domova,
lidé s mentálním postižením a senioři. V letošní Tříkrálové sbírce se
na území města Brna vybralo 1,3
mil. korun. Děkujeme Vám všem,
kteří jste formou Tříkrálové sbírky
přispěli buď osobní angažovaností
či finanční podporou. Pomohli jste
tak odlehčit mnohým jejich těžká
životní břemena. I takovýmto způsobem lze naplnit křesťanské poselství vánoc. Pokračujme společně
dále...

Mgr. Pavel Hruban, pastorační
asistent Oblastní charity Brno
/7
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NENÍ TO ZBYTEČNÉ?
Není to zbytečné, v době Vánoc,
které oplývají mnohými, pomalu blednoucími symboly
přicházet s něčím novým?
Nebylo to zbytečné! Rozzářené oči dětí, radost
starších a mnoho úsměvů, které ohřívají již
přes patnáct let Vánoce
nám všem dokazuje, že
to nebylo zbytečné.
Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, alespoň na
chvíli probudit to dobré, co je v nás

ukryto – snad to není zbytečné ani
podivné, neboť „To světlo ve
tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Evangelium podle
Jana 1,5)
Skauti z 27. Střediska
a Římskokatolická farnost Brno-Starý Lískovec a Bohunice Vám
nabízejí možnost přijít si
pro betlémské světlo na
Štědrý den 24. 12. 2008 od
9.00 do 12.00 do žluté učebny na
faře, Elišky Přemyslovny 27, Brno.

547240

937

PROGRAM NA PROSINEC
6. 12. – ČERTOVSKÉ CVIČENÍ A DOVÁDĚNÍ (16.00-19.00) –
tradiční akce s čerty, andílky a Mikulášem (taneční vystoupení, cvičení,
tvoření, muzicírování ...)
12. 12. – VÁNOČNÍ TRDLOVÁNÍ U STROMEČKU aneb TANEČNÍ MARATON (15.00–18.00) – vyzkoušíme si různé taneční styly a
svou výdrž – každý vyhrává a odnese si vánoční dáreček! :-)
12.12. – SEMINÁŘ ORIENTÁLNÍHO TANCE (18.00–20.00)
15.–18. 12. – VÁNOČNÍ NÁLADA NA LÁNECH (16.00–18.00)
Vánoční tvoření a vánoční vazby nejen pro děti
Bližší info o všech akcích: petralany@luzanky.cz (Petra Košťálová)

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 5. 12. 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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Jednodušší
nakupování

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
Čištění je prováděno moderními
profesionálními extraktory
s vysokým sacím účinkem.
Používáme kvalitní čistící prostředky
s aromatickou vůní.
Ceny od 12 Kč/m2/koberec.
Sedací souprava 90 Kč/jedno sed.
Konečná cena se určuje dle stavu
a míry znečištění

Tel: 775 242 041

■ HOTEL MYSLIVNA Vás zve
i letos na Vánoce. Podávané sváteční ŠTĚDROVEČERNÍ MENU je za
350,- Kč na osobu a je možné si jej
objednat na čís. 547 107 817.
Naše restaurace bude otevřena od
16.00 hod. Na Silvestra Vás rádi
přivítáme v kruhu Vašich přátel, cena konzumačního lístku je 990,Kč/osoba a kromě večeře formou
rautu a živé hudby Vám nabídneme také zábavný varietní program,
barmanskou show a půlnoční
ohňostroj. Info na tel.: 547 107 555
nebo www.hotelmyslivna.cz.
■ Pronajmu zahradu Střelice
u Brna. tel: 737 313 489
■ Levná rekreace pro rodinu
s dětmi (vánoce, pololetní a jarní
prázdniny) na ČM vrch. Tel. 604 24
72 52; www.rekreace.kvalitne.cz.
RNDr. Eleonora Cermakova,CSc.
■ Prodám levně mražák 70 l,
3 šuplíky. Tel: 547 212 167.
■ Pronajmu zahrádky v k.ú.
Bohunice – nad potokem, zahrádkářská kolonie. Tel: 602 114 277.
■ Ihned koupím byt 2+ kk,
2 + 1 v Bohunicích. Nejlépe
balkon, velmi spěchá, platba v hotovosti. Jen vážné nabídky. Děkuji.
Cena dohodou. Tel: 775 667 214.
■ Koupím hotově RD nebo byt.
Možné i pozd. stěhování. Prosím
nabídněte. Tel.: 605 898 473 i SMS.

12 / 08 N A Š E B O H U N I C E

/9

nb12-2008:nb78-2008.qxd

2.12.2008

15:10

Stránka 10

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ • PÁNSKÉ • DĚTSKÉ

• moderní účesy pro každou příležitost
• prodej vlasové kosmetiky Schwarzkopf
• rádi Vás obsloužíme i bez objednání
• nová služba „PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ“
• barvení řas a úprava obočí • líčení
• MANIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ

í doba:
Otevírac 0 - 19.00
13.0
Po
0
.00 - 19.0
á
Út-P 07
0
.3
1
1
0
06.3
So
www.kadernictviuhriste.cz

U Hřiště 21, 625 00 Brno - Starý Lískovec, tel.: 547 354 318

