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Zbořme ploty
Když procházím jarními Bohunicemi, nejednou se zálibně zadívám na pěkně upravené zahrádky a hlavně předzahrádky domů.
Po zimní šedi či hnědi je jarní
svěží zeleň a barevnost velmi
příjemná a lahodí očím. Mezi námi, u rodinného domku upravenou předzahrádku tak trochu
očekávám. O to víc mě překvapí,
když vidím stejně pěknou nebo
hezčí předzahrádku okolo přístupové cesty k paneláku. Říkám
si: „i tady bydlí lidé, kterým není
jedno, jak to tu vypadá“.
Obdivuji všechny, kteří se o tento kus „cizí“ země chtějí starat.
Vždyť kromě všedních nástrah
péče o tyto zahrádky, jako jsou
různé choroby rostlin nebo sucho, jim hrozí nebezpečí v podobě lhostejných kolemjdoucích
a neukázněných „pejskařů“.
I u našeho domu je pěkně upravená předzahrádka. Je však obehnána plůtkem. To proto, aby
alespoň částečně vzdorovala
těmto „škůdcům“. Museli jsme
napřed postavit plot a teprve
potom se mohlo začít s udržováním.
Chci poděkovat všem, kterým
není lhostejné, jak vypadá naše
okolí a investují do něj čas, snahu a práci. Někdy je třeba i postavit plot, aby něco hezkého
vzrostlo.
Pojďme však v této době zkusit
bořit ploty naší uzavřenosti, abychom nechali vyrůst svěží a očím
lahodící květy v provoněný máj.
Stanislav Skřička, radní

Uzávěrka č. 6/07
čtvrtek 17. května

ZÁPISNÍK STAROSTY
V letošním roce se budou konat
oslavy 770 let od první písemné
zmínky o naší obci. Protože také
mezi občany Bohunic jsou bývalí
političtí vězni komunistické totality,
je v této souvislosti důležité připomínat si i v Bohunicích také tuto
kapitolu dějin. Rada městské části
se proto rozhodla uspořádat výstavu o III. odboji v Československu,
která se bude věnovat historii boje
proti komunistické totalitě v letech
1948 až 1989. Pozvánku na výstavu najdete níže na titulní straně.
Některé části Bohunic trápí projíždění těžké nákladní dopravy. Vedle
jiného, bývají příčinou tohoto nešvaru také uzávěry na dálnici D1.
Řidiči při snaze vyhnout se ucpané
dálnici hledají objízdnou trasu přes
území města. Problém nastává zejména na ulicích Ukrajinská a Lány.
Do ulice Ukrajinská již dnes mají
zákaz vjezdu vozidla nad 6,5 tuny.
Vozidla nad 3,5 tuny nesmějí na
ulici Lány od křížení s Ukrajinskou
směrem ke knihovně. Problémem
však je špatné dopravní značení,
kdy řidiči těžkých vozidel značení
buď mohou snadno přehlédnout
anebo omezení zaregistrují až v situaci, kdy už nemají možnost se
otočit. Pracovníci Odboru dopravy

Magistrátu města Brna nám přislíbili úpravy dopravního značení,
které tento problém odstraní. Další
omezení prozatím nejsou možná,
protože městská část se v otázkách
dopravních omezení tohoto druhu
musí řídit celoměstskými potřebami. Rovněž nám byla přislíbena úprava dopravního značení u Knihovny
a CVČ Lány, která by měla posílit
bezpečnost přecházení přes vozovku.
Dnes je již jisté, že od letošního září
začne v prostorách Základní školy
Arménská 21 výuka soukromého
gymnázia. Prozatím pouze první
ročník. Tím bude lépe využita budova školy, která má kapacitu přibližně dvakrát větší, než je dnešní
počet žáků.
Nemohu se nezmínit o jednom
smutném faktu. Městská část vydává každoročně veliké částky na
opravy devastované veřejné vybavenosti – odpadkových košů, zábradlí, laviček atd. Několik dní před
psaním tohoto textu někdo podpálil vybavení dětského hřiště na
ulici Okrouhlé. Asi se nikdy nedovíme, jestli si pachatelé rozbíjením
a poškozováním věcí získávají prestiž mezi vrstevníky anebo řádí v důsledku opilosti. Stejně tak nás trápí

Rada městské části si Vás dovoluje pozvat na výstavu

III. odboj v Československu
Historie boje proti komunistické totalitě
Autoři výstavy: Jan a Sabina Kratochvilovi,
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a kolektiv
Výstava bude probíhat ve dnech 28. 5. 2007 až 27. 6. 2007
v zasedacím sále Úřadu městské části Brno-Bohunice,
vždy v pondělí a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin.
Mimo tyto dny a hodiny lze výstavu shlédnout po předchozí domluvě
na telefonních číslech 547 423 815 a 547 423 816.
Výstava vznikla za podpory poslanců EP Petra Duchoně,
Niny Škottové a Oldřicha Vlasáka

sprejerství, na veřejném i soukromém majetku. Vždy, když vidím
důsledky řádění vandalů, velmi se
zlobím, protože si uvědomím, kolik
která věc stála peněz a že za každou korunou je skryta něčí práce.
Je nabíledni, že peníze vynaložené
na opravy bychom mohli využít daleko lépe.
V roce 2004 si nechala městská
část zpracovat tzv. dopravně-urbanistickou studii, jejímž závěrem mimo jiné je, že v Bohunicích je potřeba 7225 parkovacích stání. V době dokončení studie jsme jich zde
měli 2983 a tudíž nám jich v té
době chybělo 4242. To je dosti,
možná až moc, vysoké číslo. Městská část se snaží plánovat a stavět
nová stání tam, kde je jejich nedostatek největší, kde je jejich vybudování možné a náklady se pohybují v únosných mezích. Rovněž
rozhoduje projektová připravenost.
Pokud jde o kolmá parkovací stání
v pásech zeleně mezi současným
parkovištěm a chodníkem podél
domů, jsme dnes s přípravami nejdále na ulici Běloruská. Letos tam
proto proběhne stavba 20 nových
stání.
Robert Kotzian,
starosta MČ

IV. zasedání
Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice
se uskuteční ve středu
23. května 2007 v 17.00
hodin v jednacím sále úřadu
městské části, Dloouhá 3.
Program jednání bude
zveřejněn na úřední desce
ÚMČ a na webových stránkách
městské části
www.bohunice.brno.cz
Jednání je přístupné
veřejnosti.

Rada MČ na svém 11. zasedání dne 4. dubna 2007
■ Schválila zadávací podmínky na
investiční akci „Zřízení parkovacích
stání na ulici Běloruská“.
■ Zrušila poptávkové řízení na akci
„Oprava a doplnění zábradlí v lokalitě Spodní – Rolnická“ a rozhodla hledat vhodnější řešení problému.
■ Schválila smlouvu o dílo na obnovení vodorovného dopravního
značení.
■ Souhlasila se svěřením pozemků
při ulici Běloruská za účelem výstavby parkovacích stání a při ulici
Spodní za účelem údržby a pronájmu.
■ Nesouhlasila s návrhem zástavby
stávajícího parkoviště při ulici Čeňka Růžičky dvěma několikapatrovými domy a požádala o svěření pozemků městské části za účelem
řešení parkování v dané lokalitě.
■ Nesouhlasila s žádostí Českého
zahrádkářského svazu ZO Nad Cihelnou o změnuy nájemní smlouvy.
■ Vzala na vědomí informaci o bytech s dispozičním právem naší
městské části na ulici Koniklecová 5 a v lokalitě Křenová-Masná.
■ Schválila výměnu obecních bytů.
■ Schválila uvolnění finančních prostředků do výše 90 000,- Kč nad
měsíční limit běžné údržby na
opravu spodních rozvodů vody
v domě Rolnická 1 realizované firmou František Drbálek.
■ Nesouhlasila se změnou nedokončené stavby polyfunkčního objektu na ulici Souhrady-Dvořiště.
■ Nesouhlasila se stavbou nákupního střediska na místě štěrkového
parkoviště mezi ul. Spodní a Čeňka
Růžičky.
■ Vzala na vědomí žádost občanů
žijících na ulici Podsedky o dobudování veřejného osvětlení s tím,
že tato problematika bude řešena
z úrovně města Brna.
■ Zřídila dočasnou komisi Rady
MČ, s názvem „Pracovní skupina
pro pořádání oslav výročí 770 let
od první písemné zmínky o obci

Pozvání na výstavu
Dne 2. května 2007 v 16.00 hodin
bude zahájena v prostorách radnice
městské části Bohunice výstava
prací žáků výtvarného oboru základní umělecké školy Františka
Jílka, Brno, Vídeňská 52.

Výstava se nazývá
POCTA ČTVERCI.
Žáci předvedou, co lze z tohoto
základního geometrického tvaru
vytvořit. Důraz byl kladen nejen na
tvar, ale i na barevnost jednotlivých
prací.
Výstavu připravila paní učitelka
Milada Nejezchlebová.
2/

ZPRÁVY Z RADNICE
Bohunice“. Složení: Miloš Vrážel
(předseda), Robert Kotzian, Antonín Crha, Ladislav Konečný, Rita
Zábojová, Leoš Šmídek, Josef
Juras, Radim Schmid, Jiří Soukup,
Radka Müllerová, Petra Košťálová,
Šárka Matějková, Jaroslav Fuksa,
Petr Zoufalý a Zdeněk Táborský.
■ Zřídila další dočasnou komisi
Rady MČ, s názvem „Pracovní skupina pro bohunické kroje“. Složení:
Ladislav Konečný (předseda), Robert
Kotzian, Miloslava Součková, Maria
Novotná, Marie Kročilová a Ludmila Maraczeková.
■ Doporučila Zastupitelstvu schválit
název nové ulice, která vznikne výstavbou v lokalitě při ulici Čeňka
Růžičky-Lískovecká. RMČ navrhuje
název ulice „Nové Nivky“.
■ Souhlasila se záměrem „Elektrizace trati Brno – Rapotice“ za podmínky výstavby dostatečných protihlukových bariér na území Bohunic a dále za podmínky, že budou
podniknuty všechny kroky k tomu,

aby výsledná podoba celé stavby
byla co nejšetrnější k životnímu
prostředí a dále nezatěžovala toto
území.
■ Souhlasila se zpracováním Technicko-ekonomického zadání na investiční akci „Kolmá parkovací
stání v MČ Brno-Bohunice“.

Rada MČ na svém 12. zasedání dne 18. dubna 2007
■ Schválila Pravidla pro zadávání a
výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice.
■ Vzala na vědomí doporučený
program IV. zasedání ZMČ BrnoBohunice, které se uskuteční ve
středu 23. května 2007 v 17.00
hodin v sále ÚMČ.
■ Doporučila Zastupitelstvu schválit
regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách na ulici
Švermova každý den od 10.00 do

22.00 hodin
■ Doporučila Zastupitelstvu souhlasit se žádostí na zpracování Technicko-ekonomického zadání na investiční akci „Rekonstrukce komunikace a parkoviště při ulici Pod
Nemocnicí“.
■ Doporučila Zastupitelstvu zamítnout žádost o snížení penále
z prodlení.
■ Schválila pronájem obecního bytu č. 1 a č. 48 na ulici Rolnická 1 a
pronájem obecního bytu č. 1 v domě v lokalitě Křenová-Masná.
■ Nesouhlasila s návrhem na úhradu dlužného nájemného z nebytových prostor formou splátek.
■ Souhlasila s umístěním roštové
rampy vedené přes obecní pozemek k domu Arménská 13.
■ Souhlasila s použitím znaku MČ
Brno-Bohunice v atriu Soukromé
střední odborné školy živnostenské.
■ Souhlasila s uspořádáním výstavy
o III. odboji v bývalém Československu, která bude probíhat v sále
a přilehlých prostorách ÚMČ.

SVÁTEK MATEK

Byl začátek dubna. Seděl jsem za
stolem a přemýšlel, co pěkného
bych mohl říct našim bohunickým
maminkám k jejich květnovému
svátku. Při pohledu na modrou
oblohu a zářící slunce, volající lidi
z domovů na procházku, jsem se
krátce zasnil.
Pohled do kalendáře však vrátil
moje myšlenky „na zem“. Velký
červený vykřičník a u něho jméno
mé ženy – narozeniny! „Tvoje žena“, říkám si „má narozeniny“. Ne,
že bych nevěděl, kdy má moje žena narozeniny a musel si to psát,
mám to tam jen tak pro sichr –
muži jistě pochopí... Přemýšlím o
tom, jaký dárek bych jí měl (kromě
kytky, samozřejmě) dát. Má ráda
něco pro radost, třeba i drobnost,
ale kde ji najít! Co to je to něco pro
radost?! To jsou však moje problémy, se kterými si musím poradit
sám a čtenáře tím není třeba zatěžovat.

Mé myšlenky se pomalu vrací
k prázdné stránce s nadpisem
„Svátek matek“. Moje žena je také
matka. Dokonce maminka tří dětí.
Z celospolečenského pohledu je
tedy jistě zasloužilá žena. A z mého
osobního pohledu? Neměnil bych!
Ale každá dobrá matka si zaslouží
vděčnost, nejenom od svého muže
a těch, kterým dala život, ale i od
ostatních lidí a celé společnosti.
Ony totiž ženy – matky jsou takové
zvláštní. Když nosí pod srdcem děťátko, jsou šťastné. Přitom je to obrovská váha navíc, velké bříško je
nepohodlné a zavazí, bolí nebo
otékají nohy, bývá nevolno, šaty
jsou najednou těsné, nedrží trvalá,
stále se běhá po doktorech... Po-

tom se blíží porod – obava, jak to
dopadne. Porod hodně bolí, manžel občas omdlívá (je-li přítomen
porodu)...
Pak ovšem přichází chvíle vrcholného štěstí, kterou nelze s ničím
srovnat – přitisknutí svého právě
narozeného dítěte k prsům – manžel (probouzející se z mdlob) se
šťastně usmívá.
A potom, ve většině případů, po
čase jak začne dítě běhat přichází
druhé kolo. Zase bříško... a všechno začne nanovo. Myslím, že právě
proto Vás máme tak rádi!
Milé maminky, děkuji Vám, že jste,
my chlapi bychom to tak dobře
nezvládli.
Antonín Crha, místostarosta

HARMONOGRAM SBĚROVÝCH DNŮ
Stanoviště

přistavení

odvoz

VOK ks

Souhrady × Dvořiště
Neužilova – parkoviště

9.5.2007
23.5.2007

9.5.2007
23.5.2007

3
3

Čeňka Růžičky – parkoviště

13.6.2007

13.6.2007

3

Švermova 12–14 parkoviště

11.7.2007

11.7.2007

3

Čeňka Růžičky – parkoviště

15.8.2007

15.8.2007

4

Neužilova – parkoviště
Lány

5.9.2007
19.9.2007

5.9.2007
19.9.2007

3
3

Souhrady × Dvořiště
Čeňka Růžičky – parkoviště

10.10.2007
24.10.2007

10.10.2007
24.10.2007

3
3

Neužilova – parkoviště

21.11.2007

21.11.2007

3

Čeňka Růžičky – parkoviště

12.12.2007

12.12.2007

3
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Hledáme historické dokumenty

Mírně recesistická výstava
Pro plánovanou výstavu v rámci oslav 770 let od první doložené písemné
zmínky o obci Bohunice připravuje Komise kultury a sportu Rady MČ
ve dnech 22.–23. září 2007 mírně recesní výstavu

SBĚRATELSTVÍ, HOBBY,
KURIOZIT a ZAJÍMAVOSTÍ
Z BOHUNICKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
klíčový víkend 22.–23. září, kdy si
připomeneme výročí 770 let od
první písemné zmínky o Bohunicích, se blíží.
V této souvislosti mimo jiné proběhne velká výstava o historii Bohunic.
Hledáme proto k zapůjčení vše, co
by tuto výstavu mohlo obohatit.
I sebemenší maličkost: fotodokumentace z různých bohunických
slavností, hodů, dožínek, závodů,
uliček, rodné listy, potvrzení o přihlášení k pobytu, pozvánky na
plesy, vstupenky, členské průkazy,
kroniky a materiály z různých bohunických spolků (Sokola, Orla,
SDH, Spolku žen aj.). Hledáme
také různé věci vztahující se k řemeslníkům a obchodům v Bohunicích – účty, reklamní letáčky z cihelny, restaurací, od obuvníka či
kadeřníka, kováře nebo ševce aj.
Rádi si půjčíme na výstavu i mapky
a mapy (i pozemkové), staré pojistky, nepotřebné smlouvy o převodech majetků. Jednoduše řečeno vše, co souvisí s historií Bohunic.
Zvláštní prosba se týká filmových
záběrů, které byly v Bohunicích natočené, ať je to třeba na starých
8 mm filmech. Zajistíme jejich oko-

pírování na videokazetu nebo
DVD.
Veškeré nabídky k zapůjčení a informace o existenci těchto dokumentů nebo domluva je možná
na tel. čísle: 547 246 539, (mobil:
724 150 608), email: crha@bohunice.brno.cz. Pokud upřednostňujete osobní jednání, rád se s vámi
setkám na radnici, nebo zajdu za
vámi.
Crha Antonín
místostarosta

Expozice se týká předem nedefinovaných věcí a předmětů z blíže nespecifikovaných kategorií koníčků a oblastí zálib a nakonec nejen těch …
Žádáme zájemce, kteří by chtěli své „exponáty“ na výstavu přihlásit, nechť
tak učiní cestou kontaktních adres co nejdříve, nejpozději pak do
12. září 2007. Prosíme o stručný popis nebo fotografii. Komise si vyčleňuje právo na odmítnutí „exponátu“. Během výstavy v sále hasičské zbrojnice
bude zajištěn trvalý dozor. Vystavovatelé se zúčastňují na vlastní riziko
a náklady. Osobní účast vystavovatelů možná a vítaná.
Výstavní kusy se budou shromažďovat dva dny před otevřením výstavy. Tak
neváhejte a nepromarněte jedinečnou příležitost pochlubit se tím, co doma
máte, co děláte, čím se zabýváte, co fotíte, malujete, píšete, sestavujete
nebo naopak rozděláváte, co chováte, co třídíte nebo jen tak kupíte, co
zkrátka pro svou potěchu, ale i starost obhospodařujete nebo jste jen ještě
nevyhodili …
V očekávání za KKS předseda:
Ing. Miloš Vrážel
tel.: 775 339320
email: KomiseKultSp@bohunice.brno.cz
pošta: ÚMČ - KKS, Dlouhá 3, 625 00 Brno

CHYSTÁME SE NA OSLAVY
Koncem září bude pár dní věnováno oslavám 770 let první zmínky
o Bohunicích. Součástí této slavnosti bude i doprovodný program
o historii školství v naší městské
části. V bývalé budově školy na ulici Lány 3, kde nyní sídlí Centrum
volného času a pobočka Knihovny
Jiřího Mahena, se připravuje výstava, která návštěvníkům připomene,
jak vypadala školní třída dříve,
včetně nezbytného výchovného
prostředku – rákosky. Chceme-li
udělat „starou školu“ zajímavě,
potřebujeme vaši pomoc, vážení

občané. Obracíme se proto na Vás
s prosbou o zapůjčení zajímavých
exponátů, které by se mohly k tématu bohunické školství vztahovat
(stará vysvědčení, pomůcky, sešity,
fotky, slohové a jiné práce žáků,
apod.).
Rozhodnete-li se nám svoje památky
svěřit, pak je laskavě přineste na
bohunickou radnici. Přijímá je pan
místostarosta Antonín Crha. Nemusíte se bát, budeme se k exponátům chovat šetrně a s úctou. Výstava bude sice až od poloviny září,
budeme však rádi, když exponáty

budeme mít co nejdříve k dispozici. Doufáme, že se nám společně
podaří připravit zajímavou podívanou jak pro bohunické děti, tak
pro vzpomínající občany.
Děkujeme, že se budete tímto způsobem podílet na přípravách oslav
v Bohunicích a těšíme se na vaše
„nálezy“.
Radka Müllerová,
vedoucí pobočky KJM
Petra Košťálová,
vedoucí CVČ

Anketa „Šmudlík měsíce“
Naše anketa se představuje podruhé. Zaznamenal jsem několik
souhlasných ohlasů a jsem rád, že
je anketa vnímána pozitivně. Jeden občan z Rolnické ulice rozporoval, že uveřejněná fotografie
není správně identifikována a že se
nejednalo o uvedené kontejnerové
stání. Opakovanou kontrolou bylo
zjištěno, že údaje byly správné
a pokud se mi dotyčný znovu ozve,
rád mu situaci vysvětlím.
Pro ty, kteří nečetli minulé číslo našeho zpravodaje, zopakuji, že anketa „Šmudlík měsíce“ si klade za
cíl být naším malým bohunickým
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„Ropákem“. Každý měsíc (proto
„měsíce“) bude našimi pracovníky
v terénu určeno jedno nejhorší,
nejzaneřáděnější, věcmi nejobloženější a nejšmudlovatější kontejnerové stání. Všichni tito „vítězové“ postoupí do celoročního hodnocení, kdy v závěru roku vyhlásíme vítěze ankety „Šmudla roku“.
A nyní mi dovolte představit vám
dubnového vítěze. Je jím kontejnerové stání na ul. Moldavská
před domem č. 15.
Antonín Crha
místostarosta
/3

Děti a knihy: Jak blízko k sobě mají?
Dětské čtenářství jakoby již po delší
dobu bylo v očích široké veřejnosti
mírně nadpřirozeným jevem. Je to
s ním opravdu tak zlé?
Přijměte tento malý lobbing za
mladou generaci a pojďte prostřednictvím těchto řádků nahlédnout do našeho světa plného informací, poučení ale také zábavy...
Jak blízko k sobě tedy mají děti
a knihovna?
Stejně jako učitelé, vychovatelé a
vůbec všichni, kdo v nějakém směru s dětmi a mladými lidmi pracují,
se snažíme je zaujmout, přilákat jejich pozornost a k něčemu je nápaditě motivovat. Proto vymýšlíme
různé způsoby, kterými chceme
děti nabádat ke čtení a k návštěvě
knihovny.
Téměř všechny pobočky KJM nabízejí školám besedy různého zaměření a i naše bohunická není výjimkou. Témata besed vybírají knihovníci sami, ale je samozřejmostí
vyhovět vyučujícím a přichystat program doplňující třeba učební látku.
Poučení však není vše, co bychom
dětem chtěli nabídnout, proto se
Oznamujeme občanům,
že veřejné WC
pod objektem Kalinka
bude od 1. 9. 2007
uzavřeno.

snažíme čerpat inspiraci z různých
zdrojů, díky nímž je práce s dětmi
ozvláštněna, je atraktivnější a není
stereotypní.
Jsou jimi např. projekty Poprvé do
školy poprvé do knihovny, kdy
v měsíci září každoročně pasujeme
prvňáčky na čtenáře, Klíčování,
Charta služeb pro děti a mladé lidi
ve věku 10–15 let, Noc s Andersenem...
V poslední době se zajímavě
osvědčila kampaň Rosteme s knihou, která nejen přivádí děti ke
čtení, ale je jiná i v tom, že se s vybranými dětmi setkáváme pravidelně. Již druhým rokem.
Díky přátelskému přijetí a kontaktům na ZŠ Arménská, žákům 3.A
a 3.B, jejich třídním učitelkám
Mgr. Janě Moutelíkové a Mgr.
Hedvice Pěnčíkové, vznikly v tomto
projektu dva kluby Měřítko a Pravítko. Děti z těchto klubů jsou
samy iniciovány k nápaditým připomínkám a přáním, která se jim
při setkání v knihovně snažíme
splnit. Vlastní také klubové průkazky, do kterých při každé návštěvě knihovny dostanou razítko a
na konci roku budou podle počtu
návštěv odměněny.
Připomínám také jejich sympatické
vystoupení na letošní Noci s Andersenem ( o které již psali žáci 5. tř.
v minulém čísle NB), kde byly oba

kluby představeny ostatním dětem
školy formou krátkého, rýmovaného představení a kde také zaznělo heslo obou dětských klubů:
Když na nás jde zlobení, tak se
dáme do čtení!
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kde jsme si prohlédli výstavu obrazů Slovanská epopej od známého
malíře Alfonse Muchy. Tyto obrazy
jsou hodně staré a zároveň velmi
rozměrné, ale přesto jsou téměř
neporušené. Zajímavé je, že Mucha
si obrazy předkresloval na ubrousek, ale skutečné obrazy pak maloval na lodní plachty. Jsou tak velké,
že při práci musel používat schůdky. Slovanská epopej obsahuje dva-

Marta Zimčíková, knihovnice

Putovní pohár do Bohunic
Turnaj se všem povedl a pátý ročník v kategorii mini O pohár starosty MO III v Pardubicích je už
minulostí. Po celý víkend od
16. 3.–18. 3. 2007 se v tělocvičně
ZŠ Dubina naděje házené z Moravy
a Čech snažily ukázat, co už znají
z házenkářského umění. Turnaje se
zúčastnilo deset družstev. Což čítalo na 130 dětí. Odehrálo se 45 zápasů. Tentokrát převažovali chlapci
nad děvčaty. Šest družstev proti
čtyřem. Ale i přes to byly k vidění
pěkné výkony jednotlivců i kolektivů.
Suverénně prošli turnajem chlapci
z Tatranu Bohunice. Vyhráli všech
devět utkání. Zároveň s putovním
pohárem, který vyhráli, již potřetí
za sebou a tím si jej poprvé v historii ponechali ve svém držení, si
odvezli i medaile za první místo.
Z druhého místa se radovala děvčata z Velkého Meziříčí. A bronzové medaile si odvezli chlapci z Ma-

DOBRÝ TIP NA VÝLET
Ve čtvrtek 1. března jely páté třídy
ZŠ Arménská na zajímavý výlet.
Z Brna jsme vyjeli v 7.30 h. a zhruba v 8.30 h. náš autobus zastavil
před informačním centrem Jaderné
elektrárny Dukovany. Poté jsme šli
na přednášku o provozu elektrárny.
V informačním centru můžete
shlédnout například model jaderného reaktoru nebo film o dělení
atomů. Dozvíte se, že elektrárna
má čtyři reaktory, kdy byla zahájena
její výstavba a provoz, že za jeden
rok stoupne spotřeba elektřiny o
dvě procenta, nebo i to, že v tečce
od tužky je víc atomů, než je lidí na
Zeměkouli. V Dukovanech je hned
vedle jaderné elektrárny i malinká
sluneční elektrárna, kterou jsme si
také prohlédli.
Druhým cílem výletu byla špičková
vodní elektrárna Dalešice, která
pracuje na základě večerního levného přečerpávání z dolní nádrže
Mohelno do vrchní nádrže Dalešice
a denního pouštění vody z Dalešic
do Mohelna. Voda roztáčí turbínu
a ta pak vyrábí elektřinu. Vodu z Dalešic používají i Dukovany do chladicích nádrží.
Když přednáška skončila, přesunuli
jsme se do Moravského Krumlova,

Ostatně, zamyslím-li se nad tímto
heslem, hned mne napadá, zda by
nenašlo uplatnění také u nás dospělých!

loměřic. Tedy prosadila se družstva
z Moravy. Ale to není v této kategorii podstatné.
Je dobré že nám rostou nové hráčky a hráči, kteří mohou navázat
na úspěchy nynějších žen a mužů
v prestižních turnajích a ligových
soutěžích.
V pátek večer proběhly v tělocvičně
sportovního gymnázia soutěže pro
děti. Po tři hodiny soutěžili o ceny
které věnovaly sponzoři turnaje.
Sobotní večer byl věnován trenérům
a vedoucím. Těm k tanci i poslechu
zahrála folková kapela Zátoka.
Konečné pořadí družstev:
1. Tatran Bohunice, 2. Velké Meziříčí, 3. SHC Maloměřice, 4. HK
Ivančice, 5. ZŠ Nuselská H. Brod,
6. ZŠ Dubina, 7. HC SKP Pardubice
„B“, 8. HC SKP Pardubice „A“,
9. HC Polabiny, 10. SHK D-P Pardubice.
Výsledky, sestava a branky minižáků z Bohunic:
Tatran Bohunice – Ivančice 13:4,
HC SKP „A“ 17:2, HC SKP „B“ 13:1,
Dubina 12:5, Polabiny 15:1, Havl.
Brod 12:2, Pardubice 21:2, Maloměřice 7:5, V. Meziříčí 17:5.

cet obrazů, ale v Moravském Krumlově jsou i plakáty, které Mucha
maloval pro známou pařížskou
herečku Sarah Bernardtovou.
Touto zastávkou náš výlet skončil
a my se jen těšíme, kam se podíváme příště.

Brankář: Lukáš Jeřábek 2, hráči:
Adam Jan 34, Tomáš Synek 29,
David Čadílek 23, Lukáš Havlíček
16, Štěpán Crlík 7, Jan Timco 5,
Ondřej Synek 4, Štěpán Macek 4,
David Štveráček 1, trenér: David
Novotný.

Karolína Krejčí a Iveta Ukropcová,
ZŠ Arménská, 5. A

Také družstvo mladších žáků se
celou zimu pilně připravovalo na
nadcházející sezónu. Hráči absolvovali několik turnajů po celé republice s dobrými výsledky.
V Ivančicích získali dvakrát 2. místo, v Kutné Hoře jsme získali 2. a
5. místo a na závěr na turnaji v Litovli z toho bylo 3. místo.
Většinou mladší žáci nastupovali
v sestavě: Jan Adam, Martin Cízner, Vítek Černý, Pavel Červenka,
Vlastimil Kaláb, Aleš a Tomáš Kněžínkovi, Michal Mohelský, Patrick
Netík, Tomáš Prýgl, Tomáš Synek,
Radim Šťastný, Filip Vítek a Petr
Vrba.
V této sestavě budou nastupovat
i při nadcházejících mistrovských
utkáních.
Držte nám palce a přijďte nás podpořit při domácích utkáních.
David Novotný a Luděk Černý
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SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ NA RADNICI
Zcela nově pojala naše radnice připomínku významných životních jubileí bohunických seniorů. Některými chválené, jinými kritizované
roznášení balíčků bylo nahrazeno
slavnostním setkáním na radnici,
které se pořádá vždy po 7 týdnech
a jsou na ně zváni oslavenci, jejichž
datum narození se blíží některému
z termínů. Je známo, že důchodový
věk, zdravotní potíže, finanční, rodinné i osobní starosti, provázející
etapu životního stáří, se nepřekonávají všem našim spoluobčanům
zrovna lehce. Proto jsme pro ně připravili možnost opustit svoje stále
častěji využívané příbytky a strávit
část odpoledne při příjemném setkání.
V letošním roce to bylo zatím dvakrát, 2. února a 22. března. Jsme
rádi, že pozvání přijala vždy více

než polovina oslovených.
A co bylo a zřejmě i bude náplní
těchto svátečních chvil? Hřejivá a
povzbudivá slova otce Pavla Opatřila, faráře naší farnosti, dobré víno
s přípitkem proneseným starostou
Bohunic Robertem Kotzianem i poděkování místostarosty MČ Antonína Crhy. Hudebním vystoupením
zpestřili únorové setkání žáci bohunické pobočky Umělecké školy
Františka Jílka. Březnoví jubilanti
zase shlédli velmi zajímavou ukázku klasických i novodobých tanců
žáků ZŠ Vedlejší. Vkusná, originální
přání pro tuto příležitost ochotně
vyrobily děti z výtvarných kroužků
ZŠ Arménská a CVČ Lány. Je potěšitelné, že představitelé jmenovaných vzdělávacích i volnočasových zařízení touto spoluprácí
umožňují najít mládeži cestu ke

zdánlivě již nezajímavé generaci.
A ti jim jsou za to určitě vděčni. Závěr setkání tvořilo neformální povídání si s představiteli radnice, zapsání se do pamětní knihy a předání balíčků.
Možná vás také zajímá, zda se nezapomene na ty, kteří se z různých
důvodů na oslavu nedostaví. O výraz vděku a gratulaci ze strany MČ
Bohunice určitě nepřijdou. Balíček
s přáním si mohou vyzvednout v
úředních hodinách na sociálním
odboru naší radnice u paní Vladi-

míry Bertschové, která celou akci,
společně s členy sociální komise
vždy připravuje. Popřípadě je navštíví v bydlišti pan starosta, místostarosta nebo člen jmenované komise.
Takže, přijde-li vám domů pozvánka na setkání jubilantů, neváhejte
a klidně i s doprovodem přijďte za
námi. To nejbližší bude 10. května,
další předprázdninové 28. června.
Ladislav Konečný
předseda sociální komise

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
BohuniËtÌ hasiËi vyhlaöujÌ soutÏû o nejlepöÌ digit·lnÌ snÌmek ze z·vod˘ v hasiËskÈ vöestrannosti o poh·r starosty mÏstskÈ Ë·sti BrnoBohunice.
Z·vody probÏhnou 12. kvÏtna v bohunickÈ zbrojnici od 13 hodin.
SnÌmky po¯ÌzenÈ na tÏchto z·vodech odeölete na adresu:
sdh-bohunice@centrum.cz.
Kaûd˝ soutÏûÌcÌ m˘ûe poslat do soutÏûe maxim·lnÏ dva snÌmky, a to
do 16. kvÏtna 2007. Tyto snÌmky pak budou vyvÏöeny na str·nk·ch:
www.sdh-bohunice.wz.cz, kde bude moûnÈ vybrat ten nejlepöÌ.
Autor toho nejlepöÌho bude ocenÏn na BohunickÈm pivnÌm festivalu,
kter˝ probÏhne 16. Ëervna. opÏt v bohunickÈ zbrojnici od 14 hodin.
P¯ejeme vöem soutÏûÌcÌm hodnÏ ˙spÏch˘. DalöÌ informace jsou
uve¯ejnÏny na naöich str·nk·ch.

Keramika z Vedlejší v Mikulově

MINIŽÁCI ZVÍTĚZILI
Naši nejmenší na domácí palubovce v nové hale v Neužilově ulici v Brně Bohunicích se mohou pochlubit cenným prvním místem. V nové hale TJ Tatran
Bohunice na hřišti regulérních rozměrů se sešlo 24. 2. 2007 celkem 8 družstev z Moravy, Čech a Slovenska. Naši miníci se předvedli pohlednou hrou
6+1. Můžeme než doufat, že výkony, které mají pořád vyšší a vyšší úroveň,
ukazují správnou cestu, po které kluci vlastní pílí klušou a je radost s nimi
pracovat. Nedá se přehlédnout a neokomentovat ani výborný výkon dvou
domácích rozhodčích Michala Hanáka (Kuřim) a Dr. Jiřího Prudkého (Brno),
kteří samostatně vedli všechna utkání suverénně s přehledem a nekompromisně trestali záludnou hru („a bylo karet jak v mariáši“) a byli jakoby přirozenou součástí hry a ne překážkou.
A celkové hodnocení turnaje? Prostě a stručně výborně zorganizovaný turnaj a tréneři, kteří nemají potřebu na sebe pokřikovat, když se něco na hřišti
přihodí, bez jakýchkoliv komentování rozhodnutí rozhodčích.
KoneËnÈ po¯adÌ druûstev:
1. Tatran Bohunice, 2. SK HC Kuřim, 3. Lokomotiva ČB, 4. Uherské Hradiště
– Kunovice, 5. HK Junior Zlín, 6. HC Senec (SK), 7. Sokol Újezd u Brna,
8. HK Ivančice.
V˝sledky, sestava a branky miniû·k˘ z Bohunic:
Tatran Bohunice – HK Ivančice 5:3, SK HC Kuřim 7:6, Sokol Újezd u Brna
11:4, Uherské Hradiště – Kunovice 5:5, HK Junior Zlín 8:5, HC Senec
(SK) 11:5, Lokomotiva ČB 11:10.
Brankář: Tomáš Tejkal, hráči: Adam Jan, Tomáš Synek, David Čadílek, Lukáš
Havlíček, Štěpán Crlík, Jan Timco, Ondřej Synek, Štěpán Macek, Lukáš Jeřábek, David Štveráček, trenér: Palášek Martin.
David Novotný
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Keramická výtvarná díla žáků ZŠ
Brno, Vedlejší 10 si bude moci
prohlédnout široká veřejnost od
16. do 28. června 2007 ve výstavních prostorách Městského kulturního střediska v Mikulově. Slavnostní vernisáž spojená s krátkým kulturním vystoupením žáků proběhne v sobotu 16. června v 11 hodin.
Pro účinkující a jejich rodiče vypraví
škola autobus, při zpáteční cestě
bude možné podle zájmu a počasí
uskutečnit přechod části Chráněné
krajinné oblasti Pálava.

Jakoby zkouškou na tuto významnou akci bude obdobná výstava
v prostorách ZŠ Vedlejší, jejíž slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 21. května v 15 hodin. Při této
příležitosti uspořádá Klub rodičů
v době od 15 do 17 hodin neformální setkání „Kavárna“, spojené
se soutěží v pečení zákusků a buchet.
Na obě akce jste srdečně zváni! Podrobnosti a upřesňující informace
najdete na http://zsvedlejsi.cz.

Klub důchodců Brno-Bohunice

Pozvánka
Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, který se koná

dne 20. června 2007

Trasa: Brno, Tábor – město, Písek – město,
Orlík n./Vltavou – zámek, Brno
Odjezd: 6.00 hod
Návrat cca: 21.00 hod.
Cena zájezdu: 120,- Kč
Sraz na obvyklém místě: ulice Čeňka Růžičky
Předprodej místenek 11. června 2007
na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod
Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
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Anonymita – problém velkých sídlišť
Jako jeden z vážných obecných
problémů velkých sídlišť spatřuji
tzv. anonymitu. O této problematice si můžeme všichni přečíst a vidět či slyšet v našich sdělovacích
prostředcích řadu úvah. Nicméně
pociťuji absenci náznaků řešení tohoto negativního fenoménu, ale
daleko více zcela konkrétních námětů na jeho řešení. Ani já se necítím natolik znalý celé hloubky této problematiky a tím také natolik
kvalifikovaný najít recept na řešení.
Pro začátek chci jen poukázat na
některé negativní důsledky této
anonymity.
Stav mnohých našich rodin je poznamenán úzkostlivou snahou zabezpečit co nejvyšší životní úroveň
– což v podstatě není negativním
jevem, ale na druhé straně to přece
jen sebou přináší objektivně menší
péči o výchovu v rodině.
Škola je pak navíc limitována ve
svém výchovném poslání jen na

Nová vývěska
Z rozhodnutí MČ Brno-Bohunice
bude v nejbližší době instalována
na stěně objektu Dlouhá 3, naproti vchodu do prodejny Albert vývěska, určená pro smuteční oznámení
našich zesnulých spoluobčanů. Tuto akci se rozhodla iniciovat sociální komise na popud zejména
starších občanů, kteří bydleli dříve
v původní staré zástavbě. Nyní, po
přestěhování se do různých částí
sídliště, nemají možnost sdělit
svým známým smutnou rodinnou
událost a umožnit jim tak zúčastnit
se posledního rozloučení.
Umístění oznámení do vývěsky je
samozřejmě bezplatné, stačí je
donést do vedlejší prodejny tabáku
J. Jurase, který vyvěšení a následné
odstranění zajistí.
Ladislav Konečný
Předseda sociální komise

výuku a vše ostatní je mimo její zájem. Rodiče v honbě za zabezpečením živobytí pro rodinu si
„vykupují“ menší pozornost a péči
o své děti úlitbami ve formě peněz
na kapesné, co nejmodernější mobily a jinými vymoženostmi. Jsme
svědky i toho, že děti základní školy
považují za samozřejmost drahé
značkové oblečení, dívky si lakují
nehty, barví si vlasy atd. atd. Je to
dobré nebo špatné? A co teprve jejich chování na veřejnosti. Sám
jsem svědkem toho, jak tyto děti
kouří a konzumují dražší a někdy
i alkoholické nápoje. Cožpak to je-

ADRA DĚKUJE
Ve dnech 17. a 18. dubna probíhala v ulicích stovek českých měst finanční sbírka nazvaná Pomáhat
může každý. Dobrovolní spolupracovníci ADRA vybírali na frekventovaných ulicích a v obchodních centrech do zapečetěných kasiček od
kolemjdoucích finanční příspěvky.
Celou akci lze hodnotit jako velmi
úspěšnou, za což patří dík všem,
kteří se přímo či nepřímo podíleli
na jejím zdárném průběhu.
Dovolte mi zde na stránkách Našich Bohunic poděkovat naší radnici, která nám v předstihu umožnila
propagovat sbírku ADRA na nástěnce ÚMČ a velmi ochotně s námi
spolupracovala při všech úředních
úkonech spojených se sbírkou. Poděkování patří i vedení OC Kaufland a Futurum. Zvláštní poděkování zasluhují především studenti
střední zahradnické školy v BrněBohunicích. Několik týdnů před
konáním sbírky si mladí zahradníci
pod vedením paní učitelky ing. Jakešové připravili malé kytičky ze
suché vazby. V průběhu sbírky měli
studenti v pasáži obchodního centra Futurum zřízen malý stánek, kde
přímo na místě předváděli své va-

Epitaf
Zde leží ten, jenž měl zpříjemnit
lidem jejich bytí.
Zde leží ten, jenž měl poskytovat
v letních žárech stín chladivý.
Zde leží ten, jenž však dostal úkol jiný.
Úkol býti pevnou hrází proti chodcům,
jejichž kroky hledají si cestu přímou.
Zde leží ten, jenž však úkol nesplnil,
neboť jeho kmínek nebyl beton, asfalt,
železem.
A tak prosí zmařenými svými květy
architekty, zahradníky, občany,
konšely i úředníky:
„sázejte stromy tak, aby mohly svými
alejemi cesty lemovat“…
Za pozůstalou bohunickou dřevní
hmotu
šoliM ležárV
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jich rodiče nevidí? Nebo to vidí, ale
chápou to jako daň a výkupné za
to, že nemají čas na výchovu v rodině. Ani neví, že si někteří za
peníze, které jim hojně poskytují
kupují i spreje a dnes a denně nám
předvádí lidovou tvořivost na zdech
domů, veřejných prostranstvích,
v dopravních prostředcích, na zastávkách tramvají atd.
Shrnul jsem jen část jevů, které
každý z nás vidí kolem sebe, ale
které jsou nám mnohým asi lhostejné. Položme si všichni ale otázku,
co bude dál, když nenalezneme lék
na tyto neduhy. Setkávám se při

začské umění a malé kytičky pro
Adru věnovali přihlížejícím lidem
jako poděkování za darované finanční příspěvky.
Do kasiček zapečetěných na ÚMČ
Brno-Bohunice odevzdali naši ochotní spoluobčané celkem 43.631,50 Kč,
celková částka za Brno činí přes
126 tis. korun a za celou ČR
1.447.000 Kč (stav k 26. 4. 2007).
Finanční výtěžek sbírky bude rozdělen na třetiny. První část bude
využita ve fondu pro naléhavé krizové situace (povodně, orkány,
zemětřesení...), druhá část bude
věnována na rozvojové projekty
(stavba nemocnic, škol, zdrojů pitné vody...), třetina zůstává v regionu a věnujeme ji brněnskému
Klokánku při FOD.
Dovolte mi na závěr poděkovat
těm, kteří mají největší zásluhu na
úspěšnosti sbírky – všem vám, vážení spoluobčané, kteří jste projevili dobré srdce, nebyli jste neteční
k cizímu neštěstí a finančním darem jste přispěli dobré věci. Děkujeme vám!
Více na www.adra.cz
Za ADRA
Vlastimil a Miroslava Halfarovi

diskusích o této problematice
s obecnou rezignací až nezájmem.
Dokonce v diskusích s odpovědnými občany se často setkávám s relativizací – je to složité, je to těžké
atd. Málokdo však si klade otázku,
že jaká je dnešní mládež, takoví
budou příští občané této země.
Platíme si ze svých daní policii, i vás
– volené i placené zástupce na radnicích. Jste profesionálové a tudíž
věnujte pozornost problematice
vyplývající z objektivně dané situace – tj. anonymity velkého občanského sídliště – našich Bohunic.
Nakonec ještě dvě stručné poznámky. Máme zde v Bohunicích
kapličku – klenot starých Bohunic.
Je to ale mj. místo, kde se na prostranství před ní schází naše mládež a věnuje se své zábavě. Velmi
často ale zanechávají po sobě na
prostranství před vchodem do kapličky, ale i v jejím blízkém okolí nepořádek, pohozené láhve, krabičky
od cigaret, rozhazují různé reklamní tiskoviny atd. Chci věřit, že tento
nepořádek se dá eliminovat umístěním nádoby na odpadky. Velmi
mne, ale věřím, že i další občany,
zabolelo vandalství anonymů, kteří
neváhali poškodit a posléze vyvrátit
z kořenů kvetoucí strom u kapličky.
Váš P. P.

Exkurze
na Pálavu
Rezekvítek připravil pro širokou
veřejnost exkurzi z Mikulova do
Dolních Věstonic. Sejdeme se
v sobotu 26. 5. 2007 v 9.00 na
parkovišti před hlavním vchodem
na brněnské výstaviště, kde společně nastoupíme do přistaveného
autobusu. V Mikulově je zajištěna
prohlídka jeskyně Turold spolu
s geologickou stezkou. Následně
se vydáme přes Sirotčí hrádek,
Stolovou horu a Děvín do Dolních
Věstonic kde navštívíme zdejší
muzeum. Průvodcem nám bude
Mgr. Aleš Bajer Ph.D., který nás
seznámí s geologickými zajímavostmi celé trasy. Předpokládaný
návrat autobusem je kolem
19.00 k brněnskému výstavišti.
Účastníci si uhradí pouze vstupné
do jeskyně a muzea v Dolních Věstonicích (70,- a 30,- Kč) autobus
a průvodce je zdarma. Exkurze se
koná za každého počasí, její trasa
je asi 15 km pěší chůzí, jídlo a pití
musí mít účastníci na celý den své.
Vzhledem ke kapacitě autobusu
nahlaste svoji účast do 18. 5. 2007
Milici Sedláčkové na: e-mail:
milda@rezekvitek.cz, nebo mobil:
775 580 201. Bližší informace naleznete na www.rezekvitek.cz
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Byla zahájena výstavba
V polovině dubna začala poměrně
rozsáhlá výstavba bytového komplexu Terasy Bohunice, která potrvá až do léta příštího roku. Dosud
volné prostranství při ulici Čeňka
Růžičky se tak zaplní šesti vícepodlažními domy a šesti řadovými rodinnými domky. V současné době
probíhají zemní práce a odstraňují
se též nevábné stavby nejasného
původu, lemující zmíněnou ulici.
Mezi novostavbami vznikne ulice
nová, o jejímž názvu se rozhodne
23. května na jednání Zastupitelstva MČ. Původně v této lokalitě
byly pole, zahrady a hospodářská
stavení, takzvané mlaty, staroused-

líků. K jejich nelibosti zde byl však
v průběhu výstavby západní části
sídliště vytvořen stavební dvůr.
O tom se nakonec přesvědčují
i pracovníci provádějící firmy, když
nachází v půdě panely, kabely, armaturu a různé zbytky, které se
sem v éře budování panelových
domů vyvážely a zahrnovaly zeminou.
Doufejme, že výstavba bude probíhat podle pravidel tak, aby co
nejméně omezovala a narušovala
život obyvatelům v dotčené lokalitě.

Den Země na MŠ Švermova
Každoročně pořádá naše mateřská
škola na jaře setkání s rodiči na
školní zahradě. Protože jsme ekologická mateřská škola, setkání
jsme dohodli u příležitosti DNE
ZEMĚ. Počasí nám přálo, takže rodiče přicházeli již před osmou hodinou ráno, kdy byl sraz.
Pracovalo se s elánem a chutí, maminky hrabaly trávu, tátové opravovali průlezky a natírali lavičky a
desky kolem pískoviště. Čistili jsme
chodníky, hrací plochy a upravovali
„jezírko“, naše pítko pro ptáčky.
Děti se ochotně zapojovaly do

odvážení listí a staré trávy. Učitelky
věnovaly nejvíc pozornosti úpravě
pískoviště a přípravě hraček na novou sezónu.
Na závěr u kávy a čaje se nám příjemně povídalo. Celá akce proběhla v sobotu, 14. dubna. Bylo nám
spolu s rodiči dobře, přestože
každý raději využívá sobotní volno
k jiným účelům. Zahrada svítí čistotou a naše děti si mohou opět hrát
v klidu a bezpečí.
Anna Poliščuková
učitelka

Ladislav Konečný

SLAVKOV PLNÝ KVĚTIN
Ve dnech 17.–20. května 2007 se
uskuteční v prostorách zámku
Slavkov u Brna pozoruhodný projekt Výstava květin v historických
sálech.
Připravují jej studenti a pracovníci
střední zahradnické školy z ulice
Lány pod vedením Danuše Felklové
v součinnosti se správou zdejšího
zámku u příležitosti rozšíření zámeckých prohlídkových tras o další
dříve pro veřejnost uzavřené sály.
V architektonicky nevšedním památkovém objektu budou předve-

dena květinová aranžmá v duchu
historických údobí od renesance
přes baroko, rokoko a klasicismus
až po empír, nejvíc ve znamení čtyř
ročních období, aby návštěvníci
měli představu, jaký sortiment
rostlin byl tehdy nejžádanější.
Pro zvýšení atraktivnosti projektu
se uskuteční úvodní den 17. května módní přehlídka vybraných
květinových aranžmá v kombinaci
s modely dříve užívaného oblečení.
Ing. Jiří Ptáček

Program v ZOO na květen
1. 5. 2007 – 1. MÁJ V ZOO BRNO
country kapely v Zoo Brno, Novoveská štístka - předtančení, prezentace
projektu Chraňme Madagaskar pro veřejnost, soutěžní stezka, vyhlášení
výsledků soutěže pro školy k projektu Chraňme Madagaskar
13. 5. 2007 – DEN DĚTÍ S CENTREM PRO RODINU
A PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY
kulturní a soutěžní program pro návštěvníky ZOO
26. 5. 2007 – ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ – BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO
kulturní a vzdělávací program pro návštěvníky
26. 5. 2007 – VEČERNÍ PROHLÍDKA ZOO
27. 5. 2007 – DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO
kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky a rodiče
Časové upřesnění akcí bude aktuálně uvedeno na www.zoobrno.cz
Nový ceník vstupného do Zoo
Dítě do 3 let, ZTP/P
Dítě 3–15 let, student, senior, držitel ZTP
Dospělý
Rodina ( 2 dospělí + 2–3 děti ve věku 3–15 let)
Fotoaparát
Videokamera
Pes

zdarma
40,- Kč
70,- Kč
180,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
20,- Kč

Pečovatelská služba o. s. Naděje, Arménská 4,
Brno-Bohunice nabízí rozvoz obědů ve všedních
dnes z vlastní vývařovny. Výběr je ze dvou jídel.
Dále nabízíme pomoc v domácnostech klientů.
Bližší informace získáte na tel. č. 544 210 843 nebo
776 796 084 u p. Konečné nebo Adamové.
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Bohunický pivní festival
Bohuničtí hasiči Vás všechny srdečně zvou na sedmý ročník Bohunického pivního festivalu, který
proběhne 16. 6. v hasičské zbrojnici v Bohunicích.
Začátek je již tradičně ve 14 hodin
a program je jako obvykle pestrý.
V průběhu festivalu proběhnou
soutěže, je zajištěný program pro
děti, k tomu všemu kvalitní hudba
a příjemné posezení, kdo chce
i s tancem. Bude také připraveno

výborné občerstvení, ale hlavně to
nejdůležitější – kvalitní výběr známých i méně známých piv. Samozřejmě proběhne vyhlášení nejoblíbenějšího piva a hasiči mají pro
vás připraveno nejedno překvapení.
Konec akce je ve 24 hodin, a tak
prosíme obyvatele v okolí do této
doby o shovívavost a samozřejmě
nejen je, ale všechny srdečně zveme.

Afrika – Divočina v srdci
Divoké srdce černého kontinentu
se Vám představí na výstavě Afrika
– Divočina v srdci. Přes sto velkoformátových fotografií je rozděleno do tří cyklů. První Vám umožní
pohlédnout do tváří zjizvených
Etiopských bojovníků, na fotografiích dvorního fotografa předešlého papeže Jana Pavla II. Proletět
se v cesně třeba nad Botswanou,
můžete díky snímkům Roberta B.
Hasse v cyklu Očima Bohů. A tajemství života i smrti divokých zvířat v třetím cyklu, Vám odhalí Chris
Jones, současný šéfredaktor časopisu National Geographic.
Novinkou je v Brně poprvé představovaná kolekce kamenných
soch legendární sochařské školy ze
Zimbabwe.
Výstavu podkresluje příjemná africká hudba, okořeněná hlasy zvířat.
Silný „africký“ dojem ještě umocňuje netradiční instalace na přírod-

ní materiály, africké rostliny, a obří
akvárium.
Je připraven pestrý doprovodný
program: beseda o tom, jaké je
učit v Keňském slumu, o africkém
šamanismu, večer domorodých
tanců a pro labužníky kulinářský
seminář o pečení brouků. Aktuální
informace naleznete na stránkách
www.divocinavsrdci.cz.
Nedílnou součástí výstavy je také
soutěž pro školní třídy, která ve
dvou kategoriích otestuje jejich
znalosti a schopnost spolupráce,
na vítěze čeká výlet do Prahy,
nebo návštěva zoologické zahrady,
a spousta dalších cen.
Výstava je otevřená od 23. května
do 30. června, každý den od 10.00
do 18.00 hodin, včetně svátků a
pondělků, v Křížové chodbě Nové
radnice na Dominikánské ulici v
Brně.

Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno-Bohunice

KVĚTEN 2007

Akce Pozor Děti!
BrnÏnskÈ n·mÏstÌ Svobody bude v sobotu 19. kvÏtna od 10 hodin
pat¯it dÏtem. Vedle morovÈho sloupu vyroste stanovÈ mÏsteËko
a nÏkolik tee-pee. Neznamen· to ovöem, ûe toto ˙zemÌ p¯ebÌrajÌ
indi·ni. DÏtsk· sdruûenÌ p¯ichystala akci Pozor DÏti v r·mci festivalu
Brno, mÏsto uprost¯ed Evropy. Na dÏti i rodiËe Ëek· hra po BrnÏnsk˝ch povÏstech, v˝stava z historie brnÏnskÈho dÏtskÈho hnutÌ,
prezentace dÏtsk˝ch sdruûenÌ, pÛdiov· vystoupenÌ a p¯ekvapenÌ na
z·vÏr.
O děti se v Brně starají stovky do„Chceme ukázat, že jsme tady, že
brovolníků, a to nejen přímo o ně,
máme co nabídnout. Jsme připraale i o technické a ekonomické
veni vašim dětem pomoct zabít
zázemí oddílů, propagaci činnosti
nudu, něco je naučit a smysluplně
a řízení středisek a sdružení. Povyužít jejich volný čas a to po celý
možte ocenit naši práci, přijďte nás
rok“, řekl předseda pořádající Jihopodpořit.
moravské rady dětí a mládeže,
Mrkněte na www.klubovny.cz
Ing. Martin Kříž. „Na závěr se seja zkuste svému potomkovi najít
deme před pódiem, všichni dostaten nejlepší oddíl.
nou píšťalky a doufám, že budeme
opravdu slyšet“, zdůraznil Kříž.

■ 10. května 14.00 hod. – FILM PRO PAMĚTNÍKY
…prvorepubliková kinematografie, jež potěší každého dříve narozeného
■ 15. května 14.00 hod. – ZÁHADY PRO DETEKTIVY
vyzkoušejte si svůj postřeh a představivost při řešení detektivních příběhů s otevřeným koncem
■ 22. května 14.00 hod. – PEČEME Z LISTOVÉHO TĚSTA
■ 24. května 14.00 hod. – MÁJOVÝ PIKNIK
posezení pod širým nebem v krásném prostředí naší zahrady
■ 29. května 14.00 hod. – MALÉ KONCERTOVÁNÍ
v podání studentů brněnské konzervatoře
■ 5. června 14.00 hod. – OSTROV SVOBODY KUBA
cestopisná přednáška s diapozity v podání Ing. Chupíka
■ 7. června 14.00 hod. – A-Z KVÍZ
Jak se jmenovalo písmo o 38 znacích, jež pro Slovany vytvořil soluňský
mnich Konstantin?…odpoledne otázek a odpovědí pro všechny zvídavé…
Změna programu vyhrazena. O dalších aktuálních programech se
můžete informovat na nástěnkách Denního stacionáře nebo na tel.
547240909.

Změna šíření TV signálu
V souladu s vyhlášením Českého
telekomunikačního úřadu má být
v září tohoto roku definitivně ukončen provoz analogového vysílače
Brno-město, Hády. Ukončení analogového TV vysílání zanikne povinnost investora výstavby panelového sídliště z 80-tých let minulého
století (města Brna a SBD Družba)
zajišťovat šíření TV signálů prostřednictvím rozvodů STA na ulici
Bohuňova, Amerlingova, Sobolova,
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Havelkova, Hraničky a Neužilova,
protože území bude dostatečně
pokryto digitálním signálem všech
stávajících celoplošných televizí.
Nutnost pořídit si digitální přijímač
nebo set-top-box vznikne pro všechny občany, proto město Brno další
závazky vůči občanům v této oblasti nemá. Po ukončení analogového vysílání budou antény a rozvody v venkovní STA zdemontovány.
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Brněnská muzejní noc
ChtÏli byste vÏdÏt, jak vypadajÌ muzea po setmÏnÌ? L·k· v·s noËnÌ
prohlÌdka obraz·ren a dalöÌch muzejnÌch sbÌrek? ZajÌm· v·s, jestli
dok·ûe tematick˝ koncert Ëi zajÌmav˝ v˝klad umocnit v·ö dojem
z v˝stavy? To vöe budete mÌt p¯Ìleûitost zjistit bÏhem letoönÌ
BrnÏnskÈ muzejnÌ noci, kter· se kon· v sobotu 19. kvÏtna.
Ten den bude až do půlnoci zdarma otevřeno celkem třináct výstavních institucí.
Muzejní noc se koná v souvislosti
s Mezinárodním dnem muzeí, který
připadá na 18. května, a slaví se
vždy o nejbližším víkendu. Letos
budeme mít v Brně třetí společnou
Muzejní noc, tentokrát ve stejný
den jako například v Paříži. Připraveny jsou nejrůznější koncerty,
komentované prohlídky, divadelní
představení, ochutnávky a další
akce. Přesný program je uveden na
www.brnenskamuzejninoc.cz.
Dopravní podnik města Brna zajišťuje bezplatně dopravu účastníků
i do těch nejvzdálenějších muzeí.
Hlavní dopravní uzel bude stejně
jako minulý rok na Moravském náměstí.
Brněnská muzejní noc je noc plná
zážitků. To potvrzuje nejen obrovský
počet účastníků loňského ročníku,
ale i skutečnost, že výstavních zařízení, které se akce účastní, stále
přibývá.
Myšlenka svátku muzeí a galerií je
prostá – otevřít brány výstavních
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budov zdarma a všem, tedy i návštěvníkům, kteří obvykle na výstavy nechodí, a přesvědčit je, že galerie a muzea nejsou mrtvými institucemi, ale místem, které je tu pro
ně a dokáže opravdu potěšit.
Projekt se uskutečňuje za podpory
statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, je součástí festivalu Brno – město uprostřed Evropy a Festivalu muzejních nocí, pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR.
Instituce, ve kterých můžete zažít
kouzelnou noc:
Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Dům umění města Brna
Mendelovo muzeum – Muzeum
genetiky
Knihovna Jiřího Mahena
Muzeum sakrálního umění
Národní památkový ústav –
ú.o.p. Brno
Galerie HaDivadlo
Brněnské kulturní centrum
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SVČ LUŽÁNKY PŘIPRAVILO PRO DĚTI KAŽDÉHO VĚKU NA POSLEDNÍ
KVĚTNOVÝ VÍKEND V PARKU LUŽÁNKY ŠIROKOU NABÍDKU AKTIVIT,
HER, SOUTĚŽÍ, RUKODĚLEK, VYSTOUPENÍ A ATRAKCÍ.
LUŽÁNKY PRO NEJMENŠÍ
25. KVĚTNA 2007, 14.00–18.00 HODIN
PRO DĚTI 0–6 LET
HRY, MALOVÁNÍ, CVIČENÍ NEJEN NA MÍČI, RUKODĚLKY, ZVÍŘÁTKA,
POHÁDKY A AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI OD 0 DO 6 LET.
LUŽÁNKY V LUŽÁNKÁCH
26. KVĚTNA 2007, 9.00–18.00 HODIN
PRO DĚTI KAŽDÉHO VĚKU
DIVADELNÍ, CIRKUSOVÉ, LANOVÉ I HUDEBNÍ AKTIVITY A VYSTOUPENÍ,
POHYBOVÉ HRY, ZVÍŘÁTKA, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, BRNĚNSKÉ POVĚSTI,
POHÁDKY, MOŽNOST VYZKOUŠENÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
A MNOHO DALŠÍHO.
AKCE SE KONÁ POD ZÁSŠTITOU PRIMÁTORA MĚSTA BRNA

■ Přijmu prodavačku na výpomoc do menší prodejny ovoce a
zeleniny v Bohunicích. Nevyučené
zaučíme, vhodné pro zdatnou důchodkyni. Bližší informace na tel.
č. 737 867 562
■ Mladá lékařka hledá pro sebe
a svoji rodinu byt 3+1 v Bohunicích
nebo ve Starém Lískovci (větší typ,
minimálně 75 m2). Hotovost mám.
Velmi spěchá! Za vaše nabídky předem moc děkuji. Tel:775 674 542.
■ Krejčovství – opravy oděvů.
Tel.: 728 231 973

■ Prosperující společnost hledá
dobré obchodníky – ženy i muže.
Podmínka: vlastní auto.v Finančně
velmi zajímavé.
Info na tel.: 602 737 313
■ Dětské tábory – sportovní,
jazykové, cyklistické, výtvarné, pro
teenagery. Minitábor rodiče s dětmi 1–9 let. Tel.: 541 229 122,
www.drak.cz
■ Pronajmu zahrádky ve Slatině. Tel.: 605 817 692.
■ Vyměním obecní byt 2+1,
žádaná lokalita Žabovřesky (56 m,
2x balkon, standart) za obecní byt
2+kk nebo větší byt 1+1.
Tel: 606 570 486
■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní
20, Tel.: 777 864 927.
www.englishstudio.cz

■ Opravy aut. praËek.
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.
Mobil: 602 561 263

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro
– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
Příjem zakázek pouze po předchozí
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: info@krejcovstvikk.eu,
www.krejcovstvikk.eu
Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.
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