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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
Výročí
Naše kalendáře jsou plné různých
výročí. Jsou zde svátky, které
nazýváme státní, dny věnované
různým tématům, pro každého
jinak důležité, svátky lidí nám
blízkých.
Výročí vnímám jako šanci připomenout si určitou událost,
část lidského života nebo vzpomenout na to, jak člověk ovlivňuje své okolí ať už v dobrém
nebo zlém.
Při nedávno proběhlých oslavách
770. výročí od první písemné
zmínky o obci Bohunice jsme
si mohli uvědomit, co všechno
předcházelo tomu, že Bohunice
existují a jsou takové, jaké jsou,
včetně jejich negativních jevů.
Kolik důležitých událostí, generací obyvatel a nezvratných zásahů bychom mohli napočítat?
Dnes, v několikatisícové části Brna,
se nám nechce příliš věřit, že byla desetiletí, kdy Bohunice jako
samostatná obec téměř zanikly.
Další výročí minulého měsíce,
které proběhlo i sdělovacími
prostředky, bylo 70 let od smrti
prvního československého prezidenta. Závěr tohoto měsíce na
to navazuje velkým výročím, založením samostatné Československé republiky.
V dnešní době nám význam některých výročí více či méně uniká. Výročí, která se vztahují k naší
obci, městu či státu, bychom
měli mít na paměti, stejně jako
jejich důležitost. Historická zkušenost a stateční lidé jsou nám
připomínkou toho, že někdy je
třeba bít se za svůj národ a vlast.
Nejen za své vlastní výhody.
Hodně statečnosti do správných
bitev.
Stanislav Skřička, radní

Uzávěrka č. 11/07
čtvrtek 18. října

ZÁPISNÍK STAROSTY
Tentokrát si dovolím místo informací o každodenní práci naší radnice napsat několik slov k oslavám
krásného výročí Bohunic. V září jsme
si totiž připomenuli 770 let od první
známé písemné zmínky o Bohu-

nicích. Oslavám výročí, které uspořádala bohunická radnice v sobotu
22. září, je v tomto čísle Našich Bohunic věnována titulní strana a celá
následující dvoustrana.
Rád bych touto cestou vyslovil velký dík bohunickým organizacím, bez
kterých by uspořádání oslav nebylo
myslitelné. Děkuji tedy bohunickým hasičům, místní pobočce KJM,
stárkám a stárkům, celé orelské
jednotě i TJ Tatran Bohunice. Dík
patří také členům pracovní skupiny,
která oslavy podrobně naplánovala. Poděkování si samozřejmě zaslouží také Základní umělecká škola Fr. Jílka a pěvecký sbor Vox Iuvenalis za hudební, resp. pěvecké vystoupení. Nelze nezmínit děkana
otce Václava Slouka, který požehnal nový prapor a vylepšený znak
Bohunic. Na oslavách se podílela
dlouhá řada jednotlivců, které zde
nemohu všechny jmenovat a kteří
si zaslouží poděkování za jejich dobrou vůli a čas.

Po celý den nás doprovázeli naši
vzácní hosté z obce Kostelany nad
Moravou. Návštěvou nás poctili
zástupci kostelanské radnice i folklórní spolek Lajbl. Zpívali, tančili a
veselili se s námi od začátku oslav

až po večerní hodovou zábavu. Na
jejich krásných krojích mohl oči
nechat nejeden bohunický občan.
Kostelany nad Moravou leží přibližně 4 km od Uherského Hradiště
a jsou naší spřátelenou obcí. Přátelství začalo v roce 1997, kdy Bohunice darovaly povodní těžce postiženým Kostelanům 500 tisíc Kč
na opravy.
Během oslav byly představeny obnovené bohunické kroje, vylepšený
znak, nová vlajka a byl otevřen
symbolický obecní vinohrad. Na
oslavách jsme si tak měli možnost
připomenout nejen naše tradice,
naši kulturu, ale také symboly,
které nás provází časem. V době,
kdy je vše relativizováno, včetně
společenských hodnot, se lze právem obávat, že může nastat situace, kdy bude třeba naše tradice
připomínat mnohem více.
Pokračování na str. 2

Projev starosty na oslavách
Vážené dámy, vážení pánové,
setkáváme se v historické chvíli,
kdy si připomínáme 770 let od
první známé písemné zmínky o Bohunicích. Zmínka se nachází na
listině papeže Řehoře IX. datované
k 24. září roku 1237, kterou se
přiznává vlastnictví Bohunic premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích. Připomínáme si tak osm
století písemně doloženého života
Bohunic.
Stojíme nyní v místě, které po staletí bylo středem obce, do jehož
vývoje brutálně zasáhly tři události.
Česko-uherské války v 15. století,
kdy obec zůstala po 10 let vylidněna, dobývání Brna Švédy v 17. století, kdy v Bohunicích zůstalo na
živu pouhých 8 lidí a nakonec komunistický režim. Koncem 80. let
20. století bylo srovnáno se zemí

historické jádro obce. Jako zázrakem
z něj zbyla pouze tato kaplička. Jakoby tím připomínala trvalost hodnot, které jsou mimo lidskou moc.
Život však jde dál a na místě jádra
původních Bohunic a v jeho okolí
nás dnes žije 15 tisíc. Minulost již
nezměníme, můžeme se z ní pouze
poučit. Ať už bydlíme v rodinném
domku či v panelovém domě, věřím, že s osmisetletou historií Bohunic se cítíme být spjatí všichni
stejnou měrou. Komunistický režim
se v mnoha případech snažil přervat pouto s historií. Jsem přesvědčen, že přes všechno se v Bohunicích tento zločin nepodařil.
Pocit náležení někam, pocit spjatosti s územím, pocit domova, vědomí historie, kultura, jazyk a tradice
jsou mízou našeho národa.
Pokračování na str. 2

Svatováclavské hody
Tradiční Svatováclavské hody pořádané letos již po jedenácté místními orly za spolupráce naší radnice,
plyně navázaly na předešlé body
programu oslav bohunického výročí. Průvod, v jehož čele vlály hrdě
prapory Bohunic, orlů a hasičů, přivedl od kapličky k orlovně všechny
aktéry, hosty i diváky. Krátkou přestávku využili mladí hasiči na
ukázku svého útoku. Veřejnosti se
tak představila i nová požární cisterna, kterou místní sbor používá.
Následující hodový program zahájil
otec děkan Václav Slouk požehnáním vína i všech přítomných. Poté
představitelé obce propůjčili stárkům symboly, opravňující je pořádat hody. Starosta Robert Kotzian
hodové právo a místostarosta Antonín Crha čerstvě žehnaný bohunický prapor. Za to je stárci protočili v sóle, stejně tak jako hosty,
hejtmana JmK Stanislava Juránka,

místostarostu Kostelan Miroslava
Bartošíka, místostarostu Orla Božetěcha Kostelku, ředitele ZŠ Vedlejší
Jana Harmatu a ostatní.
Výrazným oživením bylo představení početné skupiny Lajbl, stárků
družebních Kostelan, kteří všechny
uchvátili nejen krásným zpěvem,
ale především netradičním vystoupením s kosami a hráběmi.
Velký zájem byl též o soutěže
o láhve hodového vína. Natahování
koštýře i „Kudrnova“ soutěž v kutálení loukoťového kola, prokázaly
značnou dovednost téměř všech
zúčastněných. Dobrou náladu rozdávali svými písněmi a tanci i místní stárky a stárci, kteří se premiérově představili v nových ženáčských krojích. Průvod Bohunicemi
i večerní zábava potvrdily letošní
vysokou úroveň hodů, které byly
důstojnou tečkou programu oslav.
Ladislav Konečný

Hasiči a 770 let výročí
770 let je jako každý časový údaj
velmi relativní. Z pohledu novodobé historie Severní Ameriky doba naprosto nezdokumentovaná.
Kdežto v jižní Evropě nebo severní
Africe byla kultura spíš v době počínajícího úpadku.
Myslím, že pro obec na jižní Moravě je 770 let od první zmínky
úctyhodný věk. A tak s velkou radostí, ale i s respektem a úctou
jsme bohuničtí hasiči přijali nabídku podílet se na oslavě tohoto
výročí.
Velmi příjemně mě překvapili ostatní kolegové v hasičské zbrojnici
s jakým nadšením a zodpovědně se
vrhli na přípravu a řešení udělených úkolů.

A tak když nastal den oslav a
přestože nás Slunce probudilo do
krásného rána, snad nikdo netušil
jak se tento den vydaří.
Oslavy byly důstojné a pestré.
Všichni účastníci předvedli maximum, co si připravili a určitě toho
nebylo málo.
Doufám, že tento slunečný sváteční den zůstane dlouho ve všech
občanech Bohunic třeba i v době,
kdy bude potřeba trocha občanské
statečnosti nebo méně lhostejnosti, či více tolerance.
Snad je jen škoda, že tato oslava
byla poměrně málo navštívena bohunickými spoluobčany, či dalšími
organizacemi.
Jiří Soukup

Zápisník...

Projev starosty

Dokončení ze str. 1
Jsem proto rád, že se v Bohunicích
stále nachází dostatek lidí, kteří
chtějí o pouto s historií náležitě pečovat.
Při ohlížení se za oslavami nemohu
pochopitelně zapomenout ani na
doprovodné akce. Výstava Z historie Bohunic, která mapovala dějiny
Bohunic a bohunických organizací.
Výstava zajímavostí a kuriozit z bohunických domácností, jejíž název
hovoří sám za sebe. Výstava Stará
škola, která se úspěšně pokusila
o rekonstrukci staré školní třídy.
A nakonec dvě sportovní události:
utkání v kopané Staré gardy TJ Tatran s družstvem ze zástupců bohunických organizací a utkání malých
bohunických házenkářů ze ZŠ Arménská s jejich olomouckými protějšky.
Oslavy se vydařily, počasí nám přálo, víno bylo vynikající. Ještě jednou
děkuji všem, kteří se tak či onak na
oslavách podíleli a budu se společně s Vámi těšit na oslavy 780 let
v roce 2017...

Dokončení ze str. 1
Její tok se prozatím nepodařilo zastavit žádnému utlačovateli. Aby tato
míza proudila neztenčenou měrou
i v budoucnosti, pořádá bohunická
radnice dnešní oslavy. Věřím, že naše
kultura a tradice nakonec odolají
i líbivému avšak slepému a zhoubnému multikulturalismu.
Představujeme dnes obnovené
bohunické kroje, vylepšený znak,
novou vlajku a symbolický obecní
vinohrad. Symboly mají v životě obce
své nezastupitelné místo. Jsou jakousi stříbrnou nití či spojkou táhnoucí se napříč časem. Pro vědomí
náležitosti k obci je jistě podstatné,
že lidé před stovkami let symbolizovali své místo života stejně jako
my dnes.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám poděkoval za to,
že jste přišli společně oslavit krásné
výročí našich Bohunic. Dovolte mi
nakonec také jednu malou výzvu
pro nás všechny. Ať se kdokoliv nehezky vyjadřuje o Bohunicích, nedejme je. Mějme to tu rádi a k Bohunicím se hlasme. Jsou naším společným domovem tak, jako jím byly
našim předkům před osmi staletími.

Kostelanští
Kostelanští jsou zvláštní lidská rasa.
Jedná se lid krojovaný, dorozumívající se zpěvem lidových písní.
Mimochodem, jak bylo osobně
zjištěno, zpěv je nezbytnou součástí jejich života. Lidové písně pějí
neustále. Při hodové zábavě, při
cestě na večeři, při večeři v mezipauze – než jim přinesou jídlo, cestou tam i onam, dokonce i ve
chvíli, kdy odkládají svůj krojovaný
oděv (to bývá patrně velmi zřídka,
nicméně byl jsem tohoto zvláštního okamžiku svědkem) – interval
je pravděpodobně s každou odloženou vrstvou jedna píseň. Tento
zvláštní a milý lid navštívil naši
městskou část, aby se zúčastnil
našich oslav. Mnozí jste je mohli
potkat.
Nyní však již poněkud vážněji.
V sobotu 22. září k nám přijela velmi početná skupina krojovaných
mužů, žen i mládeže z naší part-

nerské obce Kostelany nad Moravou z folklorního souboru Lajbl
a místostarosta obce Ing. Miroslav
Bartošík.
Naše partnerství má svůj počátek
v roce 1997. Letos je to tedy kulatých 10 let, kdy jsme Kostelanům
poskytli finanční dar na obnovu
obce postižené povodní.
Letošní návštěva však byla zcela
jiná než všechny předchozí. Kostelanští s námi přijeli oslavit našich
770 let a byli skutečně vidět. Byli
radostní, veselí, zpěvní, krásní ve
svých krojích, prostě nepřehlédnutelní. Přijeli nám představit svou
obec, svůj folklór, sami sebe. A povedlo se jim to nádherně! Nebylo
k tomu třeba slov. Stačilo se jen dívat.
A naše partnerství? Myslím, že postupně přerůstá v přátelství.
Antonín Crha, místostarosta

Robert Kotzian,
starosta
2/
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Výstava Z historie Bohunic
Nevím sice, kdy přesně se vám dostanou Naše Bohunice do rukou,
ale když si pospíšíte, možná ještě
stihnete navštívit výstavu Z historie
Bohunic na naší radnici. Posledním
otevíracím dnem je středa 10. října.
Pokud jste se rozhodli výstavu nenavštívit, budou následující slova
spíše o tom, o co jste přišli.
Na výstavě bylo představeno odhadem okolo tisíce exponátů – převážně ve fotografické nebo písemné podobě. Dominantou výstavy
byla listina z roku 1237, kde jsou
poprvé zmiňovány Bohunice a určitě i původní litinový zvon z naší
kapličky z roku 1914. Neméně zajímavé však byly i další části vý-

stavy, které postupně mapovaly
život v obci v průběhu minulého
století. Trojí odhalování sochy
T. G. Masaryka, zaniklá TJ Sokol,
Bohunice na mapách, sport, divadlo a společenský život, sochy a kříže, hody či záběry z různých míst
Bohunic. Zajímavostí byla určitě
ojedinělá sbírka bohunických pohlednic jakož i nástěnky TJ Tatran
a Orel, Zahradnické školy a hasičů,
nemocnice a vazební věznice, našich škol a školek.
Myslím si, že návštěvníci výstavy
odcházeli obohaceni.
Antonín Crha
místostarosta

Zřizovací glejt obecního vinohradu
V návaznosti na předlouhou tradici místního osídlení lidem bo−
hóňským, ale především pak na téměř již zapomenuté umění
vinařské, které přesahuje do dnů dnešních v podobě vinného
střapce na obecním znamení, rozhodli konšelé Radhausu zdejšího
o zřízení symbolického obecního vinohradu.
S vědomím závažnosti aktu tohoto pak konšelé sami sobě na−
řizují právo roboty na viniční trati.
Dále konšelé dobrou vůli projevují a místopřísežně prohlašují,
že se s lidem, jenž je volebním právem obdařený, desátkem
úrody vzešlé z vinařské lopoty děliti budou.
Na oplátku jest pak očekáváno, že bohónští vezmou vinohrad−
nické dílo pod svou domovskou ochranu a strážiti jej budou před
zmarem a zpustošením.
Na vinohradu budiž zachováváno právo vinařské v celé své
tradici. A dílo takto započaté, nechť se stane místem setkávání
a občanské sounáležitosti.
Společně pak pevně věřme, že se nám jej podaří uchrániti i před
kalamitním účinkem ingóstů bruselských.
K tomu si navzájem odvahy dodávejme.
Veřejně vyhlášeno místním drábem při srocení davu v sobotu
v Bohunicích dne 22. září LP 2007.

Výročí oslavil i hejtman JmK

NÁŠ ROZHOVOR

Milí „Bohuničáci“,
mám velkou radost, že spolu s Vámi mohu dnes slavit 770. narozeniny
Vaší obce, kterou považuji také tak trochu za svoji. V Bohunicích mám
příbuzné – i dnes tady mezi Vámi vidím svoji tetu, mnoho přátel a „starých známých“. Tady u vás je kus mé minulosti.
Dnes si připomínáme historii obce, která nebyla vždy jednoduchá. Jsem
rád, že Bohunice v minulosti přežily i necitlivý zásah do svého centra
a žijí dál. Dokladem toho je dnešní požehnání praporu a znaku obce.
Věřím, že budoucnost přinese Bohunicím samé dobré zprávy. To přeji
také vám všem!
Ze zdravice Ing. Stanislava Juránka, hejtmana JmK
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Redaktorka NB: A jak to bylo
s výstavou zajímavostí a kuriozit
z bohunických domácností?
Kurátor výstavy: Ano, výstava
proběhla v plánovaný čas a na
plánovaném místě.
Redaktorka NB: Trochu schématické hodnocení od kurátora výstavy, nemyslíte?
Kurátor výstavy: Ano, schématické. Možná se to zdá nepříliš přesvědčivé, ale pro mne dostatečně
výstižné. K vidění byly pradávné žehličky různých váhových kategorií
a kalibrů, nepochopitelně detailní
modely letadel a aut, graficky i lingvisticky vyšperkované prvorepublikové faktury, volební lístky ze stejného období, dávno vypité pivní

lahve, keramičtí jeleni, nějaká ta
poštovní známka či zápalková
nálepka, pivní tácek, dřevěný vojenský kufr se svou nezbytnou
výbavou, motoristické výstřižky,
pyramidová skládačka z barevných
čudlíků uzávěrů PET lahví, vizitka
Viktora Koženého…
Redaktorka NB: Začínám litovat,
že jsem se výstavku nezhlédla…
Kurátor výstavy: Tož litujte. Třeba
příště. Ale dovolte abych v krátkosti veřejně poděkoval všem, kteří
své domácí poklady vystavili. A chci
poděkovat i hasičům za bezchybnou pořadatelskou službu. A třeba
to byl nultý ročník…
(Pozn. redakce: samomluvu zaznamenal Miloš Vrážel.)

Více snímků z oslav naleznete na www.bohunice.brno.cz v sekci aktuality
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Zastupitelstvo MČ na svém
V. zasedání dne 27. 6. 2007:
■ schválilo navržená rozpočtová
opatření č. 3/ZMČ
■ novou podobu bohunických krojů dle předložených návrhů
■ vzalo na vědomí zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01.–05.2007
■ neprominulo dlužnou pohledávku – poplatky z prodlení žadateli
Rada MČ na svém 22. zasedání dne 12. září 2007:
■ schválila úpravu zadávacích podmínek pro výběr investora na výstavbu objektů při ulici Osová
■ stanovila v bytech s regulovaným
nájemným a v bytech nově pronajatých v minulých letech, v souladu
s platnými zákony, s účinností od
1. 1. 2008, jednostranně zvýšené
nájemné o maximální přírůstek
19,5 % resp. 15,6 % v bytech
obecních domů Rolnická 1, Souhrady 2 a Pod nemocnicí 1
■ souhlasila s prodejem pozemku
č. 227/4 v k.ú. Bohunice žadatelům

Změny v NB
Vážení čtenáři, redakční rada provedla úpravu záhlaví zpravodaje
městské části, který právě držíte
v rukou.
K úpravám Našich Bohunic nás
vedla změna znaku naší městské
části, resp. jeho úprava heraldikem
a schválení v Poslanecké sněmovně. O všech těchto akcích jste byli
informováni v dřívějších číslech
Našich Bohunic.
Výsledná podoba změny záhlaví je
minimální, došlo pouze k výměně
staré podoby znaku za schválený
nový gotický štít, který bude barevně proveden vždy v odstínu titulní strany zpravodaje.
K další změně došlo v textu pod
záhlavím. Myslíme si, že tato formulace lépe vypovídá o tom, že se
jedná o zpravodaj nás všech, tedy
nejen zastupitelstva.
Stanislav Skřička,
předseda Redakční rady

ZPRÁVY Z RADNICE
souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem obecního bytu v domě s pečovatelskou službou
Arménská 4
■ schválila výměnu bytu v domě
Rolnická 1
■ povolila výjimku v počtu žáků ve
třídách 6.B, 9.A a 9.C ZŠ Arménská
21 do +3, tj. na celkový počet
žáků 33
■ schválila nové kalkulace nákladů
v doplňkové činnosti ZŠ Arménská 21
■ souhlasila s převodem části provozní dotace ve výši 335 tisíc Kč na
investiční transfer z důvodu pořízení nového konvektomatu do stravovacího provozu DPS Arménská 4
■ jmenovala Ústřední inventarizační
komisi k provedení inventarizace
2007 ve složení předseda L. Konečný a členové I. Janský, J. Mrázová, M. Pisařovicová a L. Moselská
■ schválila změnu podoby záhlaví
informačního bulletinu MČ BrnoBohunice
■

Rada MČ na svém 23. zasedání dne 19. září 2007:
■ schválila zhotovitele akce „Oprava terasy v areálu ZŠ Arménská
21“, a to firmu INTER-STAV, spol.
s r.o.
■ vzala na vědomí závěrečnou
zprávu z auditu bytového hospodářství
■ schválila výpověď mandátní smlouvy s firmou IKON, spol. s r.o., na
zajištění správy, provozu a údržby
bytových domů ve vlastnictví města Brna, svěřených MČ Bohunice
■ schválila smlouvu o dílo na poskytování havarijní služby, uzavřenou
s Tepelným zásobováním Brno, a.s.
■ schválila vzorovou zprostředkovatelskou smlouvu na prodej pohlednic MČ Brno-Bohunice
■ vzala na vědomí oznámení pronajímatele bytu na ulici Mathonova –
MČ Brno-sever, o vydání nesouhlasného stanoviska k výměně bytu
s bytem na ulici Rolnická 1
■ doporučila zastupitelstvu vzít na
vědomí zprávu o hospodaření;
schválit navržená rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, plán Investičních akcí a schválit změnu

přílohy vyhlášky města Brna o regulaci provozu výherních automatů
■ nedoporučila zastupitelstvu prominout dlužné pohledávky – poplatky z prodlení žadatelům
Zastupitelstvo MČ na svém
VI. zasedání dne 26. 9. 2007:
■ schválilo navržená rozpočtová
opatření č. 4/ZMČ
■ schválilo rozpočtový výhled MČ
Brno-Bohunice na období 2009–
2018
■ schválilo plán investičních akcí na

rok 2008 a další léta v MČ BrnoBohunice
■ schválilo předložený návrh na
zpracování aktualizace III. etapy
„Projektu regenerace panelového
sídliště MČ Brno-Bohunice“
■ schválilo změnu přílohy vyhlášky
města Brna č. 34/2005 o regulaci
provozu výherních hracích přístrojů
v části týkající se MČ Brno-Bohunice
■ vzalo na vědomí zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01.–08.2007
■ neprominulo dlužné částky –
poplatky z prodlení žadatelům

Senioři, nenechte se okrádat!
Podvodníků, bezohledně zneužívajících důvěry starších lidí, vždy bylo,
je a nejspíš i bude mnoho. Při čtení
denního tisku může poctivý člověk
pouze zaskřípat zuby, když se dozví
o další okradené babičce, která přišla o celoživotní úspory jen proto,
že chtěla pomoci podvodníkovi, vydávajícího se za člověka v nouzi,
plynaře či elektrikáře.
Co se s tím dá dělat? Strážníci Odboru prevence Městské policie
Brno si řadu let kladou tento dotaz
a připravují preventivní projekty,
mající za úkol těmto případům
zabránit. Montují na dveře bezpečnostní řetízky, pořádají Senior-akademii a mimo jiné také uvedli do
provozu speciální Senior-linku. Na
telefonním čísle 541 248 844 je
možno se dotázat, zda pán či paní
určitého jména, kterým se představili, opravdu pracují na sociálním
odboru, vodárnách, plynárnách

nebo jiných energetických společnostech.
V souvislosti s tímto projektem je
také mnoho důležitých informací
uvedeno na webových stránkách
www.mpb.cz/mestska-policie/prevence/, kde je možno prostudovat
například postup pracovníků nejrůznějších úřadů, za jejichž jméno
se podvodníci často schovávají.
Proto apelujeme na ty z vás, kteří
chtějí udělat něco pro bezpečí svého života, zdraví a majetku – navštivte tyto stránky, prostudujte si,
jak vypadá správný pracovní postup příslušných úředníků či řemeslníků, případně se informujte prostřednictvím preventivní informační
místnosti na Zelném trhu 13, nebo
se přijďte podívat na průběh letošní Senior-akademie, ať dáme
společnými silami podvodníkům,
co proto.
Odbor prevence MP Brno

Anketa „Šmudlík měsíce VI“

Posypový materiál
Oznamujeme občanům, že posypový materiál k zimnímu posypu chodníků bude dovezen 5. listopadu 2007 na tato stanoviště:
Na pískové cestě 19, Neužilova 23, Dlouhá x Hraničky (naproti domu
Hraničky 15a), Amerlingova 3 ( u ZŠ Arménská), Havelkova 29, Žlíbek 3,
Lískovecká vedle č. 9, Vyhlídalova (naproti Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání posypového materiálu v době od
5. 11. 2007 do 12. 11. 2007. Poté bude zbytek materiálu odklizen.

Zatímco v srpnu bylo obtížné najít skutečného Šmudlíka, v září to nebyl
žádný problém. Suverénním, avšak neslavným vítězem, se stalo kontejnerové stání Pod nemocnicí 27–31. To, co se tam nahromadilo, už nebylo v Bohunicích dlouho k vidění. Posuďte sami.
Prosíme, pokud znáte majitele těchto věcí, sdělte nám to!

OTS ÚMČ Brno-Bohunice

Antonín Crha

4/
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Jsem svobodným člověkem
RNDr. Oldřich Čapka (85 let) je občanem Bohunic a bývalým
vězněm komunistické totality. V roce 1951 byl odsouzen
komunistickým režimem a 9 let vězněn. Přinášíme Vám mimořádně zajímavý a poutavý rozhovor.
Pane doktore, jak komunistick˝
reûim od˘vodÚoval Vaöe zatËenÌ a jak· byla skuteËnost?
Takto zní oficiální zdůvodnění mého odsouzení: „K podpoře tohoto
zrádce (je myšlen jistý emigrant p.
Jüngling) a k vytvoření vhodných
podmínek pro nový válečný požár
na našem území, zaměřili svou činnost obvinění (mezi nimi moje osoba)… Prostřednictvím vyslaných
agentů, navázali styk s Jünglingem
a podle jeho instrukcí vytvořili na
Olomoucku ilegální skupinu, zaměřenou k sbírání špionážních zpráv a
podpoře státu nepřátelských živlů.
Získávané zprávy z oboru politického, hospodářského a vojenského,
za které jim byla slíbena špinavá
odměna, odesílali smluvenou cestou do zahraničí.“ Když si odmyslíte, že bychom chtěli rozpoutat
„nový válečný požár“, že by nám
byla slíbena „špinavá odměna“,
pak zdůvodnění podle neslavně
známého zákona č. 231 odpovídá
skutečnosti. Ještě tam není uvedeno, že se nám podařilo dostat přes
hranice manželku uvedeného p.
Jünglinga i se dvěma dcerami. Rozsudek: odsouzen pro zločin velezrady podle §1, odst. 1, písm. c),
odst. 2 zákona č. 231/1948 Sb. a
pro zločin vyzvědačství podle §5,
odst. 1 téhož zákona k trestu odnětí svobody v trvání 11 (slovy jedenácti) roků, ke konfiskaci celého
jmění, k peněžitému trestu 10 tis.
Kčs a v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody
v trvání 1 měsíce, jakož i ke ztrátě
čestných práv občanských. Mimochodem můj vyšetřovatel „odhadoval“ můj rozsudek na 11 let
ještě před soudním řízením.
Jak jste zvl·dal lÈta vÏznÏnÌ?
Co V·s drûelo nad vodou?
Nebyl jsem úplný začátečník. Za
protektorátu jsem se „zaučoval na
mukla“ v nacistickém táboře Arbeitserziehungslager-Zweigstelle
Rattwitz nedaleko Breslau. Jen čtyři
měsíce. Roky vězení v komunistických věznicích a lágrech nebyly jednotvárné. Prošel jsem 7 pevnými
kriminály a 4 koncentračními tábory včetně vyšetřovací a soudní vazby. Poznal jsem hlad, šikanování,
korekci, musel jsem stát pod šibenicí při cestě k soudnímu přelíčení,
bylo to jen připomenutí, abych byl
„hodný“. Nejhorší byly začátky.
Přechod z pevné věznice k lopatě
a krompáči a tvrdým normám nastartoval období boje o život. Bez
pomoci spoluvězňů se tato fáze
těžko přežívá. Ale každým rokem
získané zkušenosti a přátelé mění
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nepřežití k přežití. V komunistických
věznicích byla zavřena značná část
intelektuální elity tehdejší doby.
Proto bylo možno se vzdělávat,
obohacovat svůj duševní život. Neunikl jsem fárání do uranových
dolů. Na počátku to bylo dobrodružství, mnohdy nebezpečné. Musel jsem si zvyknout. Ale nikdy jsem
nedělal na díle. Někdy se i na mukla (MUKL - zkratka komunistického
režimu ze slov Muž Určený K Likvidaci – pozn. red.) usměje štěstí. Pro
mne to bylo převedení do věznice
v Iľavě, kde jsem pracoval jako biochemik – laborant v muklovské nemocnici. Muklové pacienti, muklové lékaři, muklové jako ošetřovatelský personál. Byl to nezapomenutelný kolektiv. Za ta léta jsem
poznal řadu nádherných lidí, kteří
mne oslovili a dodali víru v lepší budoucnost. S většinou jsem se již
nikdy nesetkal.
Dok·zala se Ëesk· spoleËnost
18 let po p·du minulÈho reûimu
dostateËnÏ vyrovnat k komunistickou minulostÌ?
Domnívám se, že po „sametové
revoluci“ byla česká společnost
ochotna si utáhnout opasky, aby
se provedly nutné ekonomické
změny, tehdy mohla být zrušena
Komunistická strana KSČ. Ale nemohla. Díky „sametové revoluci“,
která nebyla žádnou revolucí, ale
škraboškou pro dohodu mezi komunisty a disidenty. Díky disidentům, díky tlusté čáře, čáře zapomnění. Díky faktu, že v řadách disidentů se zabydleli bývali aktivní
komunisté a spolupracovníci StB.
Díky Občanskému fóru, vládnoucímu s podporou komunistů. Díky
umožnění návratu komunistů do
vysoké politiky v čele s Grebeníčkem.
Dnešní politici bez autoreflexe a
bez naslouchání hodnocení jejich
voličů ztrácí důvěru. Lidé se stávají
apatickými, nevěří jim. Jaké jsou jejich projevy, jaké jsou jejich myšlenky, jaké jsou jejich činy? Stydím
se. V minulosti jsme znali osobnosti, které byly vzory či idoly pro mládež, pro občany. Který z dnešních
politiků by mohl být idolem současné mládeže? Co mohou nabídnout? Svou morálku? Své názory?
Své skutky? Kam zmizely z našeho
života pojmy jako čest, pravda,
poctivost, odpovědnost... Postrádáme je?
Co ¯Ìk·te obËasnÈmu srovn·v·nÌ komunismu a nacismu?
Není hroznějšího režimu, než byl
komunistický režim v Sovětském

svazu. Bezprávný stát řízený zločinci, majících na svědomí desítky miliony mrtvých a zmanipulovaný lid.
Fašismus byl strašný, ale byl jen
odvarem toho, co napáchal komunismus – na celém světě.
Komunismus je v p¯ÌkrÈm rozporu se svobodou kaûdÈho z n·s.
Do jakÈ mÌry je hrozbou pro
naöi svobodu dnes?
Komunismus je diktatura jedné
strany. Tam, kde je diktatura, nemůže být svoboda. Současní komunisté žijí v demokratickém státě a
plně této demokracie zneužívají.
Jakákoliv změna názvu této strany
neutají cíle jejich politiky. Ty jsou
stále tytéž. Nemají sílu k nastolení
vlády jedné strany. Přesto je nutno
se vrátit do let po roce 1945. Aktivní spolupráce sociální demokracie s komunisty umožnila puč v roce 1948 a následné splynutí obou
stran.
Kdyû jste byl zatËen, bylo V·m
29 let. MyslÌm, ûe m·lokdo
z dneönÌch mlad˝ch lidÌ si v˘bec
umÌ p¯edstavit, ûe by se jim
mohlo st·t to, co V·m. Je nÏco,
co byste chtÏl mlad˝m lidem
vzk·zat?
Trochu jsem válku zažil a nechtěl
bych, abyste se vy dožili další.
Trochu jsem si užil nacistického
i komunistického kriminálu. Nechtěl
bych, aby se vrátily tyto krvavé doby, a místo vysokých škol se naplnily kriminály a koncentrační tábory.
Chcete žít v demokracii? Chcete žít
svobodně? Tak něco pro demokracii a svobodu udělejte. Podívejte
se po světě a zjistíte, že DEMOKRACIE a SVOBODA jsou vzácnými
atributy státního zřízení. Uvědomte
si, že jste to Vy, každý z vás, kdo
rozhoduje sám o sobě a sám je
zodpovědný sobě. Rozhodování a
odpovědnost je výsada člověka.
Rozhodnete-li se pro svobodu a
demokracii, chovejte se podle
svého rozhodnutí. Máte hodnotné
cíle? Tak na nich pracujte. Není
vždy vítězství. Ale i prohra, ale i ta
může být prospěšná. My jsme
prohráli roky života a mnozí i život
sám. Nelituji toho. Nejsem univerzitním profesorem, nejsem význačným vědcem, ale mám čisté
svědomí a jsem svobodným člověkem. Během života vzniká řada
problémových období. Připravujte
se na ně a hledejte jejich optimální
řešení. Nehledejte samotu, ale přátele. Přítel je nejlepší dar na cestu
životem. Ten není nikdy jednoduchý.
Co V·s p¯ivedlo do mÏstskÈ
Ë·sti Brno-Bohunice?
Z Brna jsem se odstěhoval v roce
1949 do Olomouce, kde jsem žil
s rodinou až do svého zatčení. Od

roku 1960 až po rok 1993 jsme žili
v Moravském Berouně. Rehabilitace a dědictví po sestře mi umožnily uskutečnit můj návrat do Brna.
Koupil jsem s pomocí synovce byt
v Bohunicích. K Bohunicím nebyla
žádná vazba, ale k Brnu ano. Celý
život jsem byl Brňákem anebo
Brňanem? Jen manželka se už
s Brnem nesžila.
Jak se V·m v BohunicÌch ûije?
Ten čtrnáctiletý život zde v Bohunicích je poznamenán dvěma událostmi: 1997 operace rakoviny tlustého střeva včetně umělého vývodu, 1998 úmrtí manželky s následnou samotou. I se samotou se musí
žít... Ty dlouhé chodby v každém
podlaží mi trochu připomínají kasárna. Jsem téměř cizincem v tomto domě, asi vlastní zásluhou. Z pokoje mám uklidňující výhled na
sadové stráně k Ořechovu. Jen procházky po ulicích Bohunic vedou
šedí s minimální zelení. Spíše unavují než osvěžují. Abych přehlušil
tyto stesky, snažím se být aktivní.
Dobrovolně pracuji, mám počítač,
čtu knihy, mám rád vážnou hudbu,
mám rotoped, ale časem i lenost.
Co více bych chtěl. Jsou zde obchody, jsou zde lékaři, tělocvičny a
hřiště i řemeslníci. Vše ostatní je
dostupné MHD. Městská část je
dobře udržovaná. Snad jen obyvatelé by si měli více vážit svého
okolí.
DÏkuji za rozhovor.
Otázky kladl Robert Kotzian, starosta.

Setkání dětí
a mládeže Bohunic
Setkání dětí a mládeže Bohunic
a okolí pořádá ZŠ Brno, Vedlejší
10 na prostranství před školou
v sobotu dne 13. října od 14 do
17 hodin.
Bližší informace získáte na
webových stránkách školy a na
plakátech – www.zsvedlejsi.cz
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HASIČKY NA KRAJSKÉ SOUTĚŽI
Bohunické hasičky suverénně zvítězily v okresní soutěži v Husovicích
a tím postoupily do krajské soutěže.
Díky tomuto zaslouženému úspěchu vznikla ovšem velká reprezentační zodpovědnost nejen vůči
sboru, obci, ale i okresu. Vzhledem
k tomu, že vyšší kola hasičských
soutěží mají více disciplín, čekala
bohunické ženy tvrdá a důsledná
dvouměsíční příprava. Na „kraji“ se
nesoutěží jen v požárním útoku,
ale i ve štafetě 4 x 100 m a běhu
jednotlivkyň na 100 metrů přes
překážky.
A tak místo opalování a koupání
běhaly hasičky po oválu, spojovaly
hadice a skákaly přes překážky.
V každém případě se tato dřina vyplatila a tak dne 18. 8. 2007 v Přísnoticích měly možnost předvést,
co se naučily. Konkurence byla silná a určitě mnohem víc zkušená
než bohunické družstvo, neboť na
takové soutěži byly tyto ženy po-

prvé. Ovšem důkladná příprava se
vyplatila a bohunické družstvo se
umístilo v konkurenci 8 okresů na
nádherném 3. místě, což patří
k historickým úspěchům v takto náročné soutěži.
A tak mně dovolte, abych družstvu
žen ve složení Kateřina Šuterová,
Hana Sestrienková, Ingrid Soukupová, Anna Putnová, Tereza Emmertová, Julie Benyóová, Zuzana Soukupová, Kateřina Šindelková a Hana
Fialová poděkoval a složil hlubokou poklonu za dosažený úspěch.
Poděkování jistě patří též Ladislavu
Soukupovi a Aleši Putnovi, kteří se
velkou měrou na úspěchu podíleli
jako trenéři. Také bychom chtěli
poděkovat firmě AVENET, s.r.o., za
sponzorský dar.
Doufám že tento úspěch přesvědčil
mnohé, že ženy do požární ochrany patří a to nejen do požárního
sportu, ale i do účinné pomoci
v boji s červeným kohoutem.

Starosta Robert Kotzian a místostarosta Antonín Crha uctili památku
prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka položením kytice u jeho
památníku na Běloruské ul. Připomněli si tak 70 let, které letos uplynuly od jeho smrti.
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Přijďte se vyjádřit k chystanému
projektu obnovy zeleně
Týká se ulic: Rolnická, Spodní, Havelkova, Neužilova, Švermova,
Souhrady, Čeňka Růžičky, Elišky Přemyslovny, Hraničky, Neužilova
a Osová
V pondělí 29. 10. 2007 a 5. 11. 2007 vždy od 16.00 do 18.00 hodin
se budete moci seznámit s projektovou dokumentací „Úprava a doplnění zeleně v MČ Brno-Bohunice, III. etapa“ za přítomnosti projektanta. Místo konání: zasedací sál Úřadu městské části Brno-Bohunice.
Projekt bude detailně určovat, kde se budou provádět jaké úpravy zeleně – dosadba, úpravy, ale i kácení a prořezání. Vstup volný všem občanům.

HLÁŠENÍ ZÁVAD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Tel.: 800 100 312 – nepřetržitá služba, bezplatná linka.
Tel.: 545 424 040 – jen v pracovní dobu
POZOR! Je vždy nutné uvést kompletní číslo uvedené na štítku sloupu
veřejného osvětlení!
ÚMČ

DOTACE NA SPORT, KULTURU A TĚLOVÝCHOVU
Upozorňujeme zájmová sdružení, organizace a ostatní právnické nepodnikající subjekty a neziskové společnosti, které působí na území MČ
Brno-Bohunice, že si mohou do 31. 10. 2007 požádat MČ Brno-Bohunice o dotaci na pokrytí neinvestičních výdajů pro rok 2008 k zajištění
volnočasových, tělovýchovných a sportovních aktivit dětí a mládeže a
dále k zajištění kulturních a společenských akcí.
Formulář žádosti o dotaci je možno získat na webové adrese www.bohunice.brno.cz, nebo vyzvednout podatelně úřadu.
RMČ

V pondělí 3. září 2007 přivítal pan starosta Robert Kotzian prvňáčky ZŠ
Arménská a do nového období života jim popřál hodně štěstí a úspěchů
při získávání nových vědomostí a znalostí.
10 / 07 N A Š E B O H U N I C E

Seznamovací pobyty žáků 6. tříd
Proběhly letos již podruhé ve
spolupráci se střediskem volného
času ALCEDO Vsetín, konkrétně
v terénní stanici Hájenka Na Novém světě v Semetíně. Dvoudenní
pobyt pod vedením zkušených externích instruktorů zaměřený na
zážitkovou pedagogiku, osobnostně sociální a ekologickou výchovu
přispěl k utužení třídních kolektivů,
posílení týmové práce i rozvoji ko-

munikativních dovedností. Hry v přírodě zároveň pomohly dospívajícím dětem naznačit nekonzumní
hodnotovou orientaci a způsoby
ekologického myšlení ve vztahu ke
spoluodpovědnosti člověka za životní prostředí. Hladký a spokojený
průběh osvědčené akce nenarušily
ani zářijové povodně a značně
chladné počasí.

BOHUNICKÝ OVAR
Bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou
na druhý ročník akce nazvané Bohunický ovar. Jedná se o tradiční
zabíjačku, hasičské závody, masové
masné hody a taneční zábavu. Vše
v jediný den.
Celá akce se koná v sobotu 27. 10.
v bohunické hasičské zbrojnici.
Začátek je v 9 hodin a již bude
možno ochutnat první zabijačkové
pochoutky. Proběhne bourání a
zpracování posledního pašíka. Od

10 hodin – zatímco budete ochutnávat další zabijačkové speciality –
bude zahájena soutěž ženských a
mužských družstev v požárním
útoku. Od 17. hodiny začne hrát
muzika k tanci i poslechu.
Moc se na všechny hosty těšíme.
Celý prostor bude v případě deště
zastřešený a tak akce proběhne za
každého počasí. Vstup zdarma.
Bohuničtí hasiči

BUDOUCÍ SPISOVATELÉ?
V prostorách půjčovny KJM na
pobočce Lány 3 si návštěvníci a
čtenáři mohli prohlédnout velmi
sympatickou výstavu literárních
a výtvarných prací žáků
ZŠ Arménská. S její autorkou,paní
učitelkou Vašíčkovou, jsme se rozhodli pro název Budoucí spisovatelé?
Možná se Vám zdá, že jsme od-

hadli ambice dětí jako příliš velké.
Ale nakonec proč ne?
Některé práce jsou nejen zajímavé
a poutavé, ale mají i známky talentu. Doufám, že nejen knihovnice
a naši čtenáři,ale i rodiče, ocení
práci učitelů, kteří dokáží děti inspirovat,povzbuzovat a motivovat
k tvůrčím pokusům.
Radka Müllerová

Babí léto v knihovně
24. října se na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Bohunicích
koná Babí léto, tentokrát s Marií Haisovou, ředitelkou projektu

QUO VADIS FEMIA? – Kam kráčíš ženo?
Na besedu zveme do sálku knihovny na Lánech 3
24. října v 17.00 hodin.
Přijďte se i letos setkat se zajímavou ženou a nad zajímavými tématy.

Závod koloběžek Bohunických 222 metrů se uskutečnil v neděli 9. září
na oblíbené trase mezi ulicemi Spodní a Rolnická.
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Tour de Bohunice – závod dětských cyklistů – pořádal Orel, jednota
Brno-Bohunice
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Neobvyklý dárek třídní učitelce
Předplacený seskok padákem získala poslední den školy jako dar od
svých právě končících žáků z 9.C
třídní učitelka Svatava Jakešová ze
ZŠ Brno, Vedlejší 10. Seskok za
účasti většiny žáků třídy a přihlížení

několika pedagogů se uskutečnil
v sobotu 1. září. Pokud se mělo
jednat o pomstu deváťáků, pak se
určitě nezdařila – paní učitelka, posilněna neopakovatelným zážitkem, učí dál a ještě lépe…

TISÍC CHUTÍ PODZIMU
Obdobně jako v minulosti i letos
přiblíží studenti a pracovníci střední zahradnické školy z ulice Lány
široké veřejnosti svým umem krásy
nadcházejícího podzimu. Ve dnech
18.–21. října 2007 uskuteční ve
svých výstavních prostorách zajímavý projekt Tisíc chutí podzimu.
Návštěvníci se budou moci seznámit s nevšedními pohledy na podzimní ovoce a zeleninu doplněné
květinovým aranžmá laděným do
podzimní nálady.
Na výstavě bude mít své místo také
dušičková vazba jako připomínka na

blížící se dny památky zesnulých.
Pro zatraktivnění projektu doplní
tvorbu bohunických zahradníků
ukázky prací přizvaných uměleckých kovářů, truhlářů a keramiků
zaměřených rovněž na podzimní
motivy.
Nedílnou součástí všech výstavních
dnů se stane „Den otevřených
dveří“ umožňující zpřístupnění veškerých objektů školy a školního
hospodářství, v nichž bude představena další pozoruhodná vazačská a aranžérská tvorba.
Jiří Ptáček

Botanická exkurze rezekvítku
RezekvÌtek po¯·d· v sobotu 13. 10. 2007 exkurzi do ekologickÈ vesniËky HostÏtÌn. Tato vesnička leží v malebných Bílých Karpatech a jsou zde
zajištěny exkurze do energeticky pasivního domu, výtopny na biomasu,
kořenové čistírny odpadních vod, tradiční sušárny ovoce a moštárny.
Sejdeme se v sobotu 13. 10. v 9.00 p¯ed hlavnÌm vchodem na brnÏnskÈ v˝staviötÏ, kde nastoupíme do společného autobusu. Zde bude vybrán poplatek 100 Kč za lektorné, jízdné a vstupné. Jídlo a pití si účastníci
musí zajistit vlastní. Předpokládaný návrat z exkurze je tentýž den v 19.00
hodin před výstaviště. Vzhledem k tomu, že kapacita autobusu je omezená,
je nutno si předem rezervovat mÌsta na e-mailu či mobilu:
milica.sedlackova@rezekvitek.cz, tel.: 775 580 201.
Více na kalendáři akcí na www.rezekvitek.cz

KORFBAL – PATRON TÝMU
AKCE V ZOO BRNO – ŘÍJEN 2007
6. 10. 2007 u příležitosti celosvětového dne zvířat připravila Stanice mladých přírodovědců SOUTÃéNÕ STEZKU PRO N¡VäTÃVNÕKY
Doba konání: 10.00–16.00 hod.
Soutěžní listy budou připraveny na vstupní pokladně do ZOO a vyplněné
listy se budou vhazovat do připravené schránky u expozice Tygří skály. Jména vylosovaných výherců budou uvedena na webových stránkách Zoo Brno
6.10. 2007 URBAN CENTRUM BRNO, Stará radnice, Mečová 5
v době od 13.00 do 16.00 ODPOLEDNE SE ZVÕÿ¡TKY ZE ZOO BRNO
(nosál Péťa představí výukové a jiné programy brněnské zoo pro děti).
Vstup volný.
6. 10. 2007 Český svaz chovatelů – klub chovatelů morčat pořádá v zoologické zahradě CELOST¡TNÕ V›STAVU UäLECHTIL›CH MOR»AT.
Začátek akce 9.00 hod.
Konec: 16.00 hod.
Kde: správní budova zoologické zahrady
Vstup: vstupenka do Zoo je současně vstupenkou na výstavu.
10. 10. 2007 URBAN CENTRUM BRNO, Stará radnice, Mečová 5, 17.00 hod.
přednáška pro veřejnost GENEREL ROZVOJE ZOO BRNO – jeho význam
a využití v praxi. Přednáší autor generelu V. Danda, ředitel ZOO MVDr.
Hovorka, Ph.D. a další. Vvstup volný.
20. 10. 2007 URBAN CENTRUM BRNO, Stará radnice, Mečová 5,
13.00–16.00 hod. Z¡CHRANA OHROéEN›CH éIVO»ICHŸ – zajímavé
obrázky z madagaskarské přírody, setkání s dalšími zvířátky se zoo Brno.
Vstup volný.
8/

V Brně se bude v termínu
1. 11.–11. 11. 2007 konat mistrovství světa v korfbale. Korbal je
smíšená míčová hra, která vznikla
před sto lety v Holandsku. Hrají tuto hru osmičlenné týmy složené ze
4 mužů a 4 žen.
Mistrovství světa je setkání nejlepších 16 týmů ze všech kontinentů. Naše škola se přihlásila do této
sportovní akce jako patron týmu.
Byl nám přidělen stát NIZOZEMSKO (Holandsko).
Patron znamená, že během mistrovství budeme v kontaktu s tím-

to týmem. Před mistrovstvím vyzdobíme své nástěnky ve třídách a
na chodbách, budeme si o této zemi povídat také v jednotlivých
předmětech (zeměpise, vlastivědě,
jazycích, výtvarné výchově atd.).
Samozřejmě budeme fandit i při jejich zápasech v rámci mistrovství.
Během šampionátu navštíví také
hráči této země naši školu. Všichni
už se na setkání velmi těšíme.

Mgr. V. Čapková
ZŠ Arménská 21

Taneční konzervatoř Brno
Nejedlého 3, 638 00 Brno
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve dnech
9. 11. 2007 od 15.00 do 18.00 hodin
10. 11. 2007 od 9.00 do 12.00 hodin
Přihlášky ke studiu se přijímají do 30. listopadu 2007
od dětí z pátých tříd ZŠ.
Bližší informace na webových stránkách našeho
zřizovatele Jmk.
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VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
HUDEBNÍ KROUŽKY:
Kytara – začátečníci: 8–10 let, středa 16.00–17.15, cena za rok 1.500 Kč
Kytara – pokročilí: 10–15 let, středa 17.30–18.45, cena za rok 1.500 Kč
HudebnÌ ökoliËka s prvky nejen irské hudby a tance (pokračovací Slavíček pro školáčky):
6–10 let, pondělí 16.00–17.30, cena za rok: 1.500 Kč (první 3 hodiny
zdarma!)
Bubnov·nÌ a jinÈ hranÌ (hra na a s netradičními hudebními nástroji:
od 10 let, upřesníme)
FlÈtna: od 5 let, čas dle zájmu a domluvy (upřesníme)
SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI:
Break dance: od 12 let, čas dle zájmu a domluvy (upřesníme)
Capoiera: od 12 let, čas dle zájmu a domluvy (upřesníme)
ExotickÈ tance: od 10 let, úterý 17.00–18.00, cena za rok 1.500 Kč
ModernÌ tanec: od 10 let, čtvrtek 17.00–18.00, cena za rok 1.500 Kč
Aerobik ñ dÌvky: od 8 let, čtvrtek 18.00–19.00, cena za rok 1.500 Kč
Karate: od 6 let, pondělí 16.00–18.00, cena za rok 1.500 Kč
MÌËovÈ a jinÈ sportovnÌ hry: od 6 let, úterý 16.00–17.00, cena za rok
1.500 Kč
Klub sportovnÌch aktivit: informace žádejte u p. Košťálové:
petralany@luzanky.cz
SPORTOVNÍ AKTIVITY NEJEN PRO DOSPĚLÉ:
Aerobik: od 15 let, pondělí 19.15–20.30, cena za rok 1.500 Kč
(cvičí Hanka)
Kalanetika I: od 15 let, pondělí 18.00–19.00, cena za rok 1.500 Kč
(cvičí Hanka)
Kalanetika II: od 15 let, úterý 18.15–19.30, cena za rok 1.500 Kč
(cvičí Šárka)
Kalanetika III: od 15 let, čtvrtek 18.15–19.30, cena za rok 1.500 Kč
(cvičí Monika)
Fitness ñ jÛga: od 15 let, čas dle zájmu a domluvy (upřesníme)
B¯iönÌ tance pro maminky (i s miminky!): pondělí dopoledne
(upřesníme)
DalöÌ dopolednÌ aktivity pro maminky s miminky: dle zájmu
a domluvy
RUKODĚLNÉ AKTIVITY:
MandalovÈ a jinÈ hranÌ p¯ev·ûnÏ s pastelkami: od 15 let, čtvrtek
17.30–19.00
Exotick· kucha¯ka a tvo¯enÌ nejen pro holky: od 10 let, pondělí
15.00–17.00
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
25.–26. 10. 2007 (čtvrtek + pátek): 9.00–16.00 hod.
Příměstský tábor PODZIMNÍ PRÁZDNINY S KERAMIKOU. Tvorba velkých
nádob (vázy, džbány, mísy ...), glazování a další dekorování vypálené
keramiky, návštěva výstavy keramiky. CENA: 300 Kč (zahrnuje teplé
obědy, pitný režim, materiál, vstupné, jízdné). KONTAKT: Andrea Kamenická, tel. 547 240 937, e-mail: vytvarkalany@luzanky.cz
PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „SPORT A PC HRY“
(pokračování nejen pro účastníky letního příměstského tábora!)
25.–26.10.2007 (možnost prodloužení do soboty bez PC programu),
9.00–16.00 (program), 8.00–17.00 (zajištěn dozor). PROGRAM: Sportovní (fotbal, basket, florball, softball... ) s Petrem a počítačový (internet,
síťové PC hry, masivní on-line hry...) s Pavlem a taneční pro holčičky (taneční průprava a různé styly tance) se Zuzkou a Mirkou. CENA: 300 Kč
(zahrnuje teplé obědy, pitný režim, pronájem, materiál a jízdné).
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Petra Košťálová, e-mail:
petralany@luzanky.cz
PODZIMKY SE STRAŠIDLY (ANEB PRODLOUŽENÝ VÍKEND SE
STRAŠIDLY NEJEN PRO DĚTI):
Pobytová akce od středečního večera do nedělního odpoledne 24. 10.
do 28. 10. 2007. Ubytování dle zájmu, počasí a domluvy na turistické
základně Kozí horka nebo v ZŠ Troubsko (spacáky s sebou!). PROGRAM:
hudebně-strašidelný, bubnování a jiné hraní, netradiční hudební nástroje, hudební pohádka o strašidlech, sport a jiné atrakce, možnost s sebou
vzít rodiče, děti do 6 let zdarma! KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Petra
Košťálová, e-mail: petralany@luzanky.cz
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Oznamujeme, že v letošním školním roce zahajujeme provoz a kroužky
od 1. 10. 2007, první říjnový týden je zkušební, můžete si přijít vyzkoušet
cokoliv zcela nezávazně a bezplatně! Přihlášky zasílejte na e-mailovou
adresu: lany@luzanky.cz
NOVÉ AKCE V ČAJOVNĚ:
Chystáme zcela nové aktivity nejen pro děti, na nichž se můžete podílet
i vy! Přijďte se informovat přímo k nám do Čajovny!!! (CVČ Lány –
1. patro, místnost vedle kuchyňky). Veškeré informace poskytuje Petra
Košťálová, mob. 724 813 929, e-mail: petralany@luzanky.cz

Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2 Brno-Bohunice

PROGRAM NA ŘÍJEN 2007

JAZYKOVÉ KROUŽKY:
NabÌzÌme v˝uku r˘zn˝ch jazyk˘: cena a čas dle zájmu a domluvy
(info: petralany@luzanky.cz)

■ čtvrtek 11. října 14.00 hod. – MÁ VLAST
putování s B. Smetanou jeho nejznámější symfonickou básní

VÝTVARNÉ KROUŽKY:
Informace u p. Kamenické: vytvarkalany@luzanky.cz

■ úterý 16. října 14.00 hod. – PETANGUE
v případě pěkného počasí
■ čtvrtek 18. října 14.00 hod. – ROZVERNÉ PŘÍBĚHY BRNĚNSKÉ METROPOLE
s knihou Karla Altmana navštívíme zmizelá místa v Brně
■ úterý 23. října 14.00 hod. – KRISTIÁN
film pro pamětníky, shlédneme prvorepublikovou kinematografii s Oldřichem Novým
■ čtvrtek 25. října 14.00 hod. – PĚJME PÍSEŇ DOKOLA
posezení s harmonikářem a lidovou písničkou
■ úterý 30. října 14.00 hod. – MALÝ KONCERT
hudební zážitek se studenty brněnské konzervatoře

PROGRAM LISTOPAD 2007
■ úterý 6. listopadu 14.00 hod. – POVÍDÁNÍ O HOLANDSKU
zážitky z cest ze země větrných mlýnů a pověstných tulipánů
■ čtvrtek 8. listopadu 14.00 hod. – TVŮRČÍ DÍLNA
výroba tradičních větrníků
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Zveme vás na výstavu:

Pohádkové krajinky
ze sukulentních
rostlin,
která se koná na netradičním
místě v Brně-Bystrci,
v Zahradním centru ČTYŘLÍSTEK,
(vedle OBI, tramvaje č. 1, 3 a 11,
zastávka Kamenolom,
pro automobilisty velké
parkoviště před OBI).
Otevřeno bude
od 25. 10. do 11. 11. 2007
denně od 10 do 18 hod.

Vystaveno bude kolem 200 exponátů. Rostliny jsou sesazeny v kamenných a keramických objektech roztodivných tvarů. Obvykle
jsem použil několik až mnoho
různých druhů sukulentních rostlin. Celkem se na exponátech
vyskytuje kolem tisícovky druhů
sukulentů.
Jaroslav Honc,
www.sukulent.cz.

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

www.krejcovstvikk.eu
info@krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646
■ Opravy aut. praËek.
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.
Mobil: 602 561 263
POSILOVNA
TURBOSOLÁRIUM
INDOOR CYCLING
AEROBIC
KALANETIKA

Otevřeno:
Po–Pá
So–Ne

PO

Labská 27, 625 00 Brno
Tel.: 775 054 539, 547 353 249
www.fitness-petra.euweb.cz

ST

ČT

PÁ

SO

17.00

Martina

18.00
19.00

Inka
Martina

Vendula

Vendula

Martina

Vendula

Vendula

18.15

19.10

NE
Inka

17.45

19.00

9.00–22.00
15.00–20.30

ÚT

Renovace 132x185.indd 1

Petr**

Vendy*

Inka***

*Sobotní lekce: 60 min INDOOR + 30 min posilování + protažení
** Od 21.10. nedělní 90minutové lekce
*** BODYFORM – 40min jízdy na kole a 30min posilování problémových
partií
REZERVACE: 547 353 249

■ AQUAAEROBIC
PO: 20.00–21.00
ZŠ Arménská
18.9.2007
19:13:42
ST: 20.00–21.00 ZŠ Arménská
PÁ: 19.00–20.00 ZŠ Labská
Tel.: 777 645 517 Kateřina Hašková
■ Opravna obuvi a tašek,
výroba klíčů, doplňky ke
klíčům. Švermova ul., Bohunice –
přímo u zastávky tramvaje č. 5 a 8.
Po, st, čt 9.00–12.00 12.30–18.00
Út
7.30–12.00 12.30–17.00
Pá
7.30–12.00 12.30–15.30
Petr Ursacher, tel.: 604 961 638.
■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • vydává Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13,
fax: 547 352 946 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 5. 10. 2007 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části
Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@oranzovareklama.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje
právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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■ Krejčovství – opravy oděvů.
Tel.: 728 231 973
■ Hledám k pronájmu zahrádku V Bohunicích nebo blízkém
okolí. Tel.: 602 866 151.
■ Koupím nebytový prostor
do 20 m2. Tel.: 776 173 791,
608 934 669.

■ Koupím byt 2+kk v OV, DB.
Hotovost. Běloruská a okolí. Tel.:
546 220 511.
■ Provádíme sádrokarony.
Tel.: 604 586 841.
■ Hledám za práci pronájem
zahrádky v Bohunicích i v Moravanských Lánech. Tel.: 602 866 151.

VÁ· PNEUSERVIS

Jihlavská 27 (Autocentrum Kia), vjezd z ulice Pod nemocnicí
625 00 Brno-Bohunice
tel.: 547 423 068-9, e-mail: pneu@pemm.cz, www.pemm.cz

Letos je pro Vás opût
pﬁipravena akãní
nabídka zimních pneu.
Pﬁijeìte.
Provozní doba: Po-Pá 07:30 – 18:00 So 08:00 – 12:00
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SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaFabia 1,2 HTP/ 44 kW
ve výbavové verzi Ambiente s klimatizací
za 3 990 Kè mìsíènì
V základní výbavě tohoto modelu mimo jiné
najdete také 4 airbagy, ABS, centrální zamykání,
posilovač řízení a elektrické ovládání předních
oken. Při využití originálního financování od
ŠkoFINu s měsíční splátkou jen 3 990 Kč*
(včetně garantované ceny havarijního pojištění
a pojištění odpovědnosti po celou dobu
financování) dostanete navíc zimní kola zdarma.
A ještě jedno překvapení: vůz Škoda Fabia
můžete vyhrát na celý víkend. Registrujte se
telefonicky na čísle 800 600 200. Také Vás
zveme na zkušební jízdu. Navštivte nás proto
co nejdříve, těšíme se na Vás.
Akce trvá do 30. 11. 2007
* RPSN od 7,56 %. Splátka předem 100 000 Kč, zůstatková hodnota 30 000 Kč, délka financování 72 měsíců

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

JE PODZIM A MY UŽ NADĚLUJEME!

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

Pro evidované klienty hledáme
K prodeji i pronájmu:
• byty • domy • kanceláře
• obchodní prostory
Pro majitele veškeré služby zdarma!!!
Tel: 774 238 064

RK BÍLÝ REALITY
Pekařská 7, Brno

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

