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Naděje
Mám rád dobrodružné, akční a pří-
padně katastrofické filmy. Takových 
je nás mužů asi víc. Tyto filmy mají 
totiž něco společného. Hlavní hrdina 
nikdy neztrácí naději, vždy zvítězí, 
najde řešení a nakonec všechno do-
padne dobře. Jen jednou mě filmaři 
zklamali. To, když nechali zemřít 
Vinnetoua. I když jsem ho už do-
statečně oplakal, stejně jsem jim to 
nezapomněl.
Naděje jako by se z dnešní doby vy-
trácela a my sami v ni už přestáváme 
věřit. Jsme unavení, často otrávení, 
zapšklí, naštvaní a mnohdy ani přes-
ně nevíme proč.
Nedávno jsem se setkal, na jedné 
zvláštní akci v srdci Orlických hor, se 
skupinou sedmi krásných mladých 
rodin. Také tito mladí lidé skutečnost 
ztráty naděje intenzivně vnímají. 
A tak se rozhodli, že ji budou vědo-
mě ve svém okolí šířit. Je to jistě velký 
úkol a já jim držím palce. Vždyť kdo 
jiný než mladí lidé by měli měnit svět 
k lepšímu. Oni jsou přece naší nadějí 
do budoucna.
Možná i kvůli naději je náš kalendář 
poskládán tak, že po Vánocích, které 
jsou právě o Lásce a Naději, přichází 
Nový rok. A každý nový začátek má 
v sobě přece naději něčeho lepšího, 
přínosného, krásnějšího, příjemněj-
šího…
I my máme šanci něco změnit. Ne 
někoho jiného, ale něco v nás, co 
bude druhým milé a dá jim to i kou-
sek té naděje, kterou třeba zrovna 
nevnímají.
Milí přátelé, přeji nám všem, aby-
chom v novém roce 2014 nikdy 
neztratili naději, že vše nepříjemné 
a těžké, které nás třeba potká, se 
v dobré obrátí.

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Za prvé: Pozorní, opatrní a připravení na důsledky 
zimního počasí musíme být všichni, řidiči i chodci, 
neboť tomu jsme dokonce vůči samým k sobě 
povinni…
Za druhé: Cestáři a zametači chodníků zmírňují 
závady ve sjízdnosti a schůdnosti způsobené ná-
sledky zimního počasí. To je skutečná i zákonná 
realita. Ať si možná pod termínem „zmírňování“ 
představujeme či přejeme každý ledacos jiného, 

těžko na této věcné podstatě zimní 
údržby něco změníme.
Za třetí: Přestože obvykle sněží či 
namrzá celé území Bohunic najed-
nou, jsou stanoveny úseky s různou 
prioritou důležitosti. Tedy je stano-
veno pořadí a časové lhůty pro po-
stupné zahájení prací. Ty lhůty jsou 
dle příslušných zákonů a vyhlášek 
až 48 hodin u místních komunikací 
a až 20 hodin pro chodníky. A pokud 
zima „řádí“, je nutné se občas vrátit 
k prvnímu dříve, než se stačí dodělat 
druhé…
Za čtvrté: V Bohunicích máme tyto 
normy zkráceny až na 1 hodinu! 
A věřte, že více to nejde…
Za páté: I pro zaměstnance zajišťu-
jící zimní údržbu platí zákoník práce 
včetně délky pracovní doby.
Za šesté: Chodníky a komunikace 
dotčené výstavbou a rekonstrukcí 
kanalizace jsou doposud v „budova-
telském“ režimu. Tedy zimní údržbu 
na nich zajišťuje stavební společnost. 
Naším požadavkem je, aby lhůty 
a kvalita prací byla minimálně taková, 
jakou je „bohunický“ standard.
Za sedmé: Konkrétní podrobnosti 
k zimní údržbě našich cest a chodní-
ků, zvláště pak rozdělení do jednot-
livých úseků s přiřazenými časovými 
prioritami jsou zveřejněny na webu 
městské části.

A nakonec vzhledem k přejícímu 
nemrznoucímu prosincovému po-
časí mohu přidat jednu informaci 
z oblasti těch stavebně budovatel-
ských. Po několikaletém žádostivém 
usilování bohunické samosprávy 
zrealizovaly Brněnské komunikace 
totální rekonstrukci schodiště po-
dél staré haly TJ Tatran. Kdo tudy 
chodí, jistě ví, že jednotlivé stupně 
už byly v takovém drolícím se stavu, 
že nešly ani pozametat. Současně 
s rekonstrukcí byla zmenšena naddi-
menzovaná spartakiádní šíře scho-
diště, a to na zcela dostačující dva 
a půl metru. Tedy jde to, jde to, ale 
trvá to, v tom našem městě Brně…

Přeji dobrý leden. 
 Miloš Vrážel, starosta

Uzávěrka č. 2/14
19. ledna 2014

Klub důchodců v Brně-Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v novém roce 2014 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si Vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na

PLES DŮCHODCŮ
který se koná v sobotu 25. 1. 2014 v hasičské zbrojnici 

v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b

Začátek v 16.00 hodin, konec ve 22.00 hodin
Hudba: oblíbená dechovka – Maškovi, vstupné: 50,- Kč

Srdečně  Vás  zve  Klub důchodců  v  Bohunicích

Rezervace – informace: 
Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice pořádá 
za finanční podpory MČ Bohunice

HASIČSKÝ PLES
srdečně Vás zveme 
v sobotu 8. 2. 2014 v 19.00 hodin 
do hasičské zbrojnice v Bohunicích 
na ul. Ukrajinská 2b na tradiční hasičský ples

Prodej lístků:
od  6. 1. do 7. 2. 2014 (Po a St  14.00–17.15 hod.) 
na ÚMČ Bohunice, podatelna – přízemí, 
pí. Soukupová, tel: 547 42 38 13.

Cena lístku s místenkou 120,- Kč
Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.

Kvalitní živá hudba a taneční vystoupení.
Těší se na Vás bohuničtí hasiči

Zvolit si za téma lednového zápisníku zimní údržbu chodníků a ko-
munikací není nic originálního. Nicméně každoroční praxe ukazuje, že 
opakovat se v tématu není až takovou hanbou. Zde je zjednodušené 
„sedmero“ zimní údržby:
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Občané naší městské části, 
kteří v letošním roce dovršili 
nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 
a více let života a mají zájem se 
u příležitosti těchto svých ju-
bileí zúčastnit setkání organi-
zovaných radnicí, dostavte se 
prosím na ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky.
Rovněž tak prosím učiňte i vy, 
kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bo-
hunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní pro-
gram a drobný dárek, budete 
následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáko-
vá na Sociálním odboru v pří-
zemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dis-
pozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkuje-
me za pochopení, ale ze zákon-
ných důvodů vás nemůžeme 
oslovit přímo.

Část hrací plochy hřiště v areálu TJ Tatran 
je již třetím rokem opět opatřena manti-
nely a je připravena na zaledování.  Celé 
toto hřiště má městská část od Jednoty 
v dlouhodobém pronájmu a v předchá-
zejících letech se postupně podařilo pro-
financovat celkovou rekonstrukci jeho 
povrchu. Zima nám v loňském roce příliš 
nepřála a bruslilo se jen krátce. Nicméně 
jsme opět na ni připraveni! Minimálně 
stejně dobře jako naši cestáři! Provozní 
řád kluziště je vyvěšen přímo v areálu 
a také zveřejněn na webu 
www.brno-bohunice.cz

Nabídka odlehčovacích služeb

Čas od času jsem coby starosta do-
tazován na možnost poskytování tzv. 
odlehčovacích služeb. Tyto služby 
jsou v podstatě nabízeny všem těm, 
kteří intenzivně pečující o své blízké 
z důvodu jejich snížené soběstačnos-
ti nebo celkové závislosti na pomoci 
druhých, a to ať z důvodu jejich věku, 
zdravotního postižení nebo chronic-
kého onemocnění.
Zařízení s odlehčovacími službami na-
bízí pečujícím jistotu, že bude o jejich 
blízké přechodně odborně postará-
no. Umožňují tak těmto pečujícím 
rodinám nejen nezbytný odpočinek 
ale i časový prostor nejen pro běžný 
odpočinek ale i na vlastní lázeňskou 
péči, na čerpání dovolené, na prove-
dení rekonstrukcí a adaptací v bytech 
apod. A to po dobu až tří měsíců. Od-
lehčovací služba zabezpečuje základní 

činnosti jako např. pomoc při osobní 
hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktů 
se společenským prostředím, různé ak-
tivizační činnosti a pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu.
V Brně je pět zařízení poskytujících 
odlehčovací služby s celkovou ka-
pacitou 70 lůžek při střediscích pečo-
vatelské služby zřizovaných městem 
a tři zařízení nestátních neziskových 
organizací (Oblastní charita Brno, Sa-
nus Brno, Domov pro mne o.s.). Cena 
zahrnuje pobyt, stravu a požadova-
né úkony a pohybuje se v rozmezí 
330–530 Kč/den. Odlehčovací služby 
jsou určeny všem obyvatelům města 
Brna a jsou poskytovány na následují-
cích adresách (v některých případech 
i v domácnostech), kde Vám budou 
poskytnuty bližší informace:

Doufám, vážené čtenářky a váže-
ní čtenáři, že jste oslavy příchodu 
nového roku 2014 přečkali bez 
vážnějších komplikací. A tak jste 
jistě připraveni na několik málo 
informací z dění v naší městské 
části. Jedná se o události z po-
sledních dní loňského roku.
Protože dobrých zpráv není nikdy 
dost, začínám při popisu událos-
tí, které řešila Policie ČR právě 
těmi. Jistě si vzpomínáte na sérii 
planých poplachů o umístění vý-
bušného systému v OC Campus 
Square. Polici ČR se podařilo pa-
chatele těchto velice nebezpeč-
ných a hlavně drahých žertů do-
padnout! Další dobrou zprávou 
je ta, že došlo k objasnění celé 
řady drobných krádeží, které se 
staly na různých odděleních FN 
Brno-Bohunice.
Bohužel další výčet níže popsa-
ných událostí již nebude tak 
radostný… Znovu a znovu se 
opakují vloupání do zaparko-
vaných vozidel, ale také i jejich 
krádeže. Došlo k nim na ulicích 
Arménská a Moldavská. Objevilo 
se i několik vloupání do objektů 
na území naší městské části. Jed-
nalo se o kanceláře firmy sídlící na 
ulici Lány, kabinet ZŠ Arménská, 
rodinný dům na ulici Lány a chatu 
při ulici Kejbaly. Došlo i na ohro-
žování osob střelnou zbraní. Tato 
závažná událost se stala na ulici 
Ukrajinská.

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně: podatelna 
(kancelář 004), přízemí ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně: ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Elektronicky: 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Leoš Šmídek, předseda
Komise pro občanské záležitosti

Zimní kluziště

(„přechodných pobytů“) v městě Brně

Středisko pečovatelské služby - Horova 77, Městská část Brno-Žabovřesky, tel.: 541 261 213
Středisko pečovatelské služby - Rotalova 13, Městská část Brno-sever, tel.: 545 240 718–9
Středisko pečovatelské služby - Jamborova 61, Městská část Brno-Židenice, tel.: 548 212 937
Středisko pečovatelské služby - Ptašinského 11, Městská část Brno-Královo Pole, tel.: 541 428 411
Středisko pečovatelské služby - Vondrákova 9, Městská část Brno-Bystrc, tel.: 546 221 351
Diecézní charita Brno - Strnadova 14, 628 00 Brno, tel.: 544 234 033
Sanus Brno - Štefánikova 63a, 612 00 Brno, tel.: 545 227 653
Domov pro mne, o.s. - Kounicova 42, 602 00 Brno, tel.: 605 035 380

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a městských 
částí a na internetové adrese www.
brno.cz (Správa města > Magistrát 
města Brna > Úsek hospodářský > 
Bytový odbor >Půjčky z Fondu roz-
voje bydlení města Brna).
O půjčku, která bude poskytována 
od června 2014, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v termínech 
od 1. 12. 2013 do 15. 1. 2014. Žá-
dosti na předepsaném formuláři 
jsou přijímány na Bytovém odboru 
na Malinovského nám. 3 nebo na 

úřadech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na výše uvedené inter-
netové adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zá-
stavního práva k opravované nemo-
vitosti ve prospěch města po dobu 
splácení. Výběr žadatelů o půjčku 
provádí Komise bydlení Rady města 
Brna. O výsledku výběrového řízení 
jsou všichni žadatelé písemně vyro-
zuměni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemo-
vitosti zřídili zástavní právo nebo jiný 
obdobný závazek.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový 
odbor zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město.
Finanční prostředky čerpá žadatel dle 
konkrétních účelů na základě faktur 
nebo paragonů, a to po dobu 6 mě-
síců až 1 roku od otevření účtu. Po 
uplynutí 6 měsíců od otevření účtu 
zahájí splácení formou měsíčních 
splátek. Po úplném splacení půjč-

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna 
půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů 
a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím By-
tového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.

Setkání jubilantů 
Vítání občánků

ky připraví Bytový odbor podklady 
k provedení výmazu zástavního prá-
va v katastru nemovitostí. Půjčku je 
možno žádat na více účelů v jednom 
termínu. Půjčku nelze získat opakova-
ně na jeden účel na stejnou nemovi-
tost před splacením dříve poskytnuté 
půjčky na tento účel.
Bližší informace o půjčkách z Fon-
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře č. 280 
a 281, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB
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Co si psali naši předkové LIII.
Pro 53. pokračování cyklu „O čem si psali naši předkové“ jsem opět vybral 
z korespondence našeho bohunického rodáka – účastníka první světové války, 
který byl ruskými vojsky zajat a vězněn na Sibiři. 
Dnes předkládám jeho sedmou dochovanou korespondenci. Je z března 1918. 
Bohumil píše svým rodičům plný naděje, že je již v tomto roce, kdy skončila 
1. světová válka, uvidí. Netušil, že bude v Rusku ještě plné dva roky. 
Foto zachycuje Bohumila spolu s jeho přáteli vojáky v lágru na Sibiři. Je z května 
1917.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

17.XII.1917
Berezovka 3/III. 1918
„Nejmilejší rodiče!
Srdečný pozdrav a dík za čtyři lístky z listopadu. Jsem zdráv. Těším 
se, že snad již letos se uvidíme doma. Ale zvláštní nálada zde není. 
Zprávy jsou chladně přijímány. V lágru jinak nic nového. Zima již 
povoluje (-5R). Denně chodíme na procházky do okolí. Doma v baráku 
již nás nic nebaví. Stálé vzpomínky a plány na návrat nedají nám 
ani spáti. Obáváme se, že budeme zklamáni. Co nového u nás? Jaká 
je tam nálada? Všichni jste zdrávi? Tatínek a strýc kde je?
Zdraví a líbá

Váš syn Bohumil.“

Kalendárium
8.–31. KREATIVNÍ PASTEL – výstava                                                               

KJM, Lány 3, v půjčovní době

8.–9. 8. OTEVŘENÉ DVEŘE ZŠ ARMÉNSKÁ  9.00–12.00 hod
9. ODPOLEDNE PRO NOVÉ PRVŇÁČKY 15.00 až 17.00 hod. 
Arménská 21

9., 16., 23. KNIŽNÍ ČTVRTKY                                                                                     
KJM, Lány 3, 10–12 hodin

9.
čtvrtek

VÝROBA RAZÍTEK A POTISK LÁTKY – dílna                                                                                                
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 16.00 hodin

14.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Sněhuláci z Mrkvonos                                                                        
KJM, Lány 3, od  16.00 hodin

16.
čtvrtek

LINORYTOVÉ OBRAZY – dílna                                                             
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 16.00 hodin

16.
čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ a MŠ VEDLEJŠÍ
Vedlejší 10; 8.00–18.00 hodin

16.–17.     ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ ARMÉNSKÁ 
Arménská 21; 14.00 až 18.00 hodin;

21.–22.      ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ a MŠ VEDLEJŠÍ 
Vedlejší 10; 14.00 až 18.00 hodin;

23.
čtvrtek

PROTI PROUDU – koncert                                                              
KJM, Lány 3, od 18.00 hodin

23.
čtvrtek

NÁUŠNICE Z PERLEŤOVÝCH PLÍŠKŮ – dílna                                 
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 16.00 hodin

25.
sobota

PLES DŮCHODCŮ                                                                                   
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b, od 16.00 hodin

30.
čtvrtek

SOCHY Z PLETIVA A SÁDROVÝCH OBVAZŮ – dílna                
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 16.00 hodin

31.
pátek

KERAMICKÁ LOUTKA – dílna                                                                   
SVČ Lužánky, Lány 3, 9.00 až 16.30 hodin

8. 2.    
sobota

HASIČSKÝ PLES                                                                                              
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b, od 19.00 hodin

8. 2.    
sobota

10. JUBILEJNÍ PLES TJ TATRAN BOHUNICE                                                                  
Stará hala, Neužilova 35 , od 19.30 hodin

I.

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 78. zasedání 
dne 13. 11. 2013

 – schválila nájemní smlouvu na 
pro nájem obecního bytu o veli-
kosti garsoniéra v Domě s pečo-
vatelskou službou – byty v domě 
zvláštního určení – Arménská 4,
 – nesouhlasila s umístěním reklam-
ních zařízení – směrníků společ-
nosti Medius s. r. o., na plochy ve 
vlastnictví statutárního města Brna
 – schválila upravené studie provedi-
telnosti pro projekty „Rekon strukce 
víceúčelového hřiště v areálu ZŠ 
Arménská 21“ a „Vybudování více-
účelového hřiště pro míčové hry 
v parku Osová“,
 – vzala na vědomí doporučený pro-
gram XVIII. zasedání ZMČ Brno-Bo-
hunice, které se konalo 18. 12. 2013
 – zamítla žádost o náhradu škody 
za úraz na chodníku v Bohunicích 
podanou dne 27. března 2013 
a zamítla žádost o náhradu škody 
způsobenou pádem větve na za-

parkovaný osobní automobil po-
danou dne 7. srpna 2013
 – souhlasila s uhrazením nedoplat-
ku ve výši 370.446,80 Kč na faktuře 
č. 131007 společnosti Zlínské stav-
by, a.s.

Rada MČ na svém 79. zasedání 
dne 27. 11. 2013

 – schválila nájemní smlouvu na 
pronájem obecního bytu č. 17 
o velikosti garsoniéra v Domě 
s pečovatelskou službou – byty 
v domě zvláštního určení – Ar-
ménská 4,
 – doporučila zastupitelstvu schvá-
lit aktualizaci VIII. etapy projektu 
„Regenerace panelového sídliště 
v MČ Brno-Bohunice“, a to na re-
alizaci akce „Úprava předprostoru 
radnice (náměstí) při ulici Dlouhá 
v MČ Brno-Bohunice“.
 – nesouhlasila s prodejem pozem-
ků při ulicích Lískovecká a Čeňka 
Růžičky

 – schválila použití části rezervního 
fondu ve výši 383.961 Kč na úhra-
du doplatku elektrické energie
 – schvaluje použití části rezervního 
fondu ve výši 48.000 Kč na odstra-
nění havarijního stavu ústředního 
topení v objektu MŠ Pohádka, 
Brno, Běloruská 4

Rada MČ na svém 80. zasedání 
dne 11. 12. 2013

 – schválila nájemní smlouvu o ná-
jmu prostoru sloužícího jako dro-
gerie v objektu radnice s panem 
Marcelem Jantačem
 – schválila smlouvu o poskytová-
ní informací o termínech čištění 
vozovek na území městské části 
Brno-Bohunice, při kterých je po-
užito přenosné dopravní značení 
zákazu stání
 – schválila smlouvy o přijetí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje
 – doporučila zastupitelstvu schválit 
novelu Zřizovací listiny pro Jednot-

ku sboru dobrovolných hasičů MČ 
Brno-Bohunice, organizační složku
 – schválila Metodiku pro postup 
schvalování účetních závěrek MČ 
Brno-Bohunice a příspěvkových 
organizací zřízených MČ Brno-Bo-
hunice
 – jmenovala s účinností od 1. 1. 2014 
Mgr. Jiřího Kopřivu vedoucím Soci-
álního odboru ÚMČ Brno-Bohunice.
 – schválila žádost o finanční pro-
středky z rozpočtu statutárního 
města Brna na akci „ZŠ Vedlejší 10 
– integrace mateřské školy do 
objektu ZŠ v MČ Brno-Bohunice – 
II. etapa“
 – schválila podání žádosti o dotaci 
z Jihomoravského kraje na požár-
ní techniku, a to na nákup vozidla 
typu DA a vybavení členů JSDH na 
výstroj a výzbroj,
 – schválila upravenou studii prove-
ditelnosti pro projekt „Rekonstruk-
ce víceúčelového hřiště v areálu 
ZŠ Arménská 21“
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Informace z Vedlejší

Lužánky – je to i Váš příběh?

Zajímá Vás, proč vybrat pro svoje dítě právě naši školu?

1.  Ještě než Vaše dítě poprvé zasedne do školní lavice, 
 může se s novým prostředím seznámit na několika akcích. Jsou to:

 • Mikulášská besídka (první prosincový týden)
 • Tvořivé dílny pro budoucí prvňáčky (duben – červen)
 • Edukativně – stimulační skupiny pro žáky ohrožené počátečním neú-

spěchem (duben – červen)

2. Jakmile je Vaše dítě přijato do 1. třídy, nabízíme mu mimo jiné:
 • Anglický jazyk od 1. třídy
 • Volitelný předmět Taneční a pohybová výchova nebo Dramatická vý-

chova
 • Pestrý výběr zájmových útvarů, zvláště keramiky a florbalu, ve kterých 

dosahují naši žáci mimořádných úspěchů
 • Klidné a tvůrčí prostředí zabezpečující individuální přístup ke každému 

žákovi s ohledem na jeho schopnosti a nadání
 • Projekt „Všichni máme stejnou šanci“
 • Projekt „Jazykové centrum“ 

Další informace najdete na www.zsvedlejsi.cz
Přijďte se o naší nabídce přesvědčit na vlastní oči Ve čtvrtek 16. 1. 2014.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ a MŠ Vedlejší – 16. 1. 2014

PROGRAM URČENÝ RODIČŮM všech žáků, současných i budoucích
8.00–11.40 ukázky práce ve třídách 
 možnost nahlédnout do všech vyučovacích hodin
13.30–16.30 ukázky práce školní družiny
 možnost navštívit všech osm oddělení

 ukázky práce zájmových útvarů
 Španělština – začátečníci (13.00–14.00, učebna 2. C – D přízemí)
 Stolní tenis (13.15–14.15, chodba – D suterén)
 Stolní tenis (15.00–16.00, chodba – D suterén)
 Šachy (14.00–16.00, učebna 7. A – B přízemí)
 Flétna 3 (13.00–13.45, učebna AJ – E suterén)
 Flétna 2B (14.00–14.45, učebna AJ – E suterén)
 Flétna 4 (15.00–15.45, učebna AJ – E suterén)
 Klavír (14.00–15.00, učebna 4. C – E přízemí)
 Šikovný kuchař (14.00–16.00, cvičná kuchyňka – D suterén)
 Tvorba a údržba webových stránek (14.00–15.30, 
 učebna informatiky – D suterén)
 Florbal (14.00–15.00, tělocvična – E suterén)
 Fitness (13.50–14.50, posilovna – E přízemí)
 Judo (15.10–16.10, (tělocvična – E suterén)
 Atletika, gymnastika (14.00–15.00, tělocvična – E suterén)
 Keramika (13.30–15.00, keramická dílna – E suterén)

PROGRAM URČENÝ BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM A JEJICH RODIČŮM
16.00–16.20 zahájení, prezentace školy (školní jídelna)
16.25–17.00 ukázka práce zájmových útvarů (školní jídelna) 
 KNOFLÍKY NA KOŠILI 
 taneční a dramatický kroužek Vedlejšák 
 DĚTSKÉ ANGLICKÉ PÍSNĚ
 kroužek Crazy Monkey
 ORIENTÁLNÍ TANCE – kroužek orientálních tanců
17.00–17.40 ukázka práce volitelného předmětu a zájmového útvaru  
 (tělocvična)
 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA
17.40 ukončení programu

PROGRAM URČENÝ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Srdečně zveme nejen paní učitelky a budoucí prvňáčky, ale i jejich rodiče!
V uvedených dnech navštíví předškolní děti z okolních mateřských škol
vždy od 10.00 do 10.45 některou z našich 1. tříd a hernu školní družiny.

13. 1. MŠ Vedlejší   15. 1. MŠ Uzbecká
14. 1. MŠ Běloruská   17. 1. MŠ Švermova
15. 1. MŠ Amerlingova 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

„Můj tatínek tu byl za první republiky 
nájemcem restaurantu a tam v těch 
malých klenutých okýnkách jsme 
měli dětský pokoj.“ „Nastoupila jsem 
sem jako devatenáctiletá a vlastně 
mně nikdo tehdy neřekl, jak ta moje 
práce má vypadat.“….
Kolik takových příběhů, spojených 
s tou budovou uprostřed parku 
Lužánky jsem za čtvrt století, co 
tu působím, vyslechl! A sám jeden 
z nich – nebo spíš desítky drobných 
– prožil. A kolik jiných příběhů se tu za 
již skoro šedesát pět let stalo? Zvlášť 
když ty „lužánecké“ příběhy se už léta 
neodehrávají jenom zde v parku, ale 
na dalších jedenácti lužáneckých 
pracovištích, stovkách výprav, táborů 
a soustředění.
Středisko volného času v brněnských 
Lužánkách zahájilo svoji již pětašede-
sátou sezonu. Ve více než šesti stov-
kách kroužků a na mnoha místech 
republiky či ve světě při různých ak-
cích prožijí spolu s Lužánkami dnešní 
děti i mladí lidé své nové příběhy. Bez 
ohledu na výkyvy počasí či politické 
situace. Budou krásně vonět dobro-
družstvím, přátelstvím i překonává-
ním sebe sama. A novotou.
Nás teď ale zajímá Váš příběh. Má-
te-li kus života spojen s Lužánkami, 
máte-li na co vzpomenout a máte-li 
chuť se o svoji vzpomínku, příběh či 

fotografii podělit, dejte nám o sobě 
vědět. Je vcelku jedno, zda je ten Váš 
příběh už vousatý anebo poměrně 
čerstvý. To na jeho kráse či zajíma-
vosti neubere. Pošlete nám jej na 
adresu mikin@luzanky.cz či Lužán-
ky, Lidická 50, 658 12 Brno. Nebo se 
s ním stavte na recepci, předejte jej 
tomu, kdo pro Vás středisko volného 
času Lužánky představuje, ať mi jej 
doručí. Nezapomeňte zanechat kon-
takt na sebe a těšte se. Nevíme, kolik 
takových příběhů, kolik lužáneckých 
historek, kolik životů s Lužánkami 
spojených objevíme. Ale závěrečné 
setkání či něco podobného z toho 
na konci té letošní 65. sezony jistě 
vznikne…
Moc se na Váš lužánecký příběh tě-
šíme!

Ing. Milan Appel, ředitel Lužánek

V Bohunicích jsou již 18 let hned dvě 
lužánecká pracoviště – LABYRINT 
a LÁNY. Pokud i vy máte svůj příběh 
spojený s Lužánkami, neváhejte a po-
dělte se s námi o něj.
V rámci oslav 65. výročí SVČ Lužánky 
pořádá pracoviště Labyrint akci MEZI 
PANELY 14 – festival divadla, filmu 
a tance v sobotu 31. května 2014. 
A pracoviště Lány akci ČARODĚJNI-
CE NA LÁNECH ve středu 30. 4. 2014. 
Těšíme se na vás, je to i váš svátek.

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční v úterý 21. 1. a ve středu 22. 1. 2014
vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti 
zákonných zástupců dítěte.
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Naši milí spoluobčané, naši milí čtenáři

Házenkáři TJ Tatran bojují v 1. lize

Sportovní úspěchy žáků z Arménské
srdečně Vás zdravíme v novém roce 
a ještě jednou přejeme zdraví, štěstí 
a spokojenost. Těšíme se, že i v tomto 
roce si pro Vás dokážeme vymyslet 
a připravit takové programy, které 
Vás pobaví i poučí.
Od ledna se můžeme vídat každý 
čtvrtek v dopoledních hodinách, 
takzvané Knižní čtvrtky připravujeme 
pro všechny, kteří se chtějí seznámit 
s novinkami knižní produkce. Poprvé 
se uvidíme ve čtvrtek 9. 1. 2014 od 10 
do 12 hodin, další termíny jsou 16. 1. , 
23. 1. a 30. 1. 2014.
Novou výstavou, kterou zahajujeme 
kalendářní rok, je Kreativní pastel 
mladé autorky Žanety Benešové. Tato 
slečna zde nevystavuje poprvé a jistě 
i Vás překvapí novým stylem, tento-
krát přeneseným na plátno. Výstava 
je ke shlédnutí od 8. 1. do 31. 1. 2014.
Naše osvědčené akce samozřejmě 
zůstávají a čtení pro nejmenší k nim 
určitě patří. V úterý 14. 1. 2014 si bu-
deme číst o Sněhulácích z Mrkvonos. 
Jak se mají sněhuláci v zimě? A co 
dělají v létě? Čtení je vhodné pro děti 
od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby a začínáme v 16 hodin.
Poslední lednovou akcí bude kyta-
rový koncert pana Radka Podves-

kého. Koncert má název Proti prou-
du a tématem bude retrospektivní 
průřez známými písněmi od ještě 
známějších interpretů. Pan magistr 
Radek Podveský je učitel na ZŠ Ve-
dlejší v naší městské části a u nás 
na pobočce se představí poprvé 
se svým recitálem. Zavzpomínáme 
na písně z dob minulých a půjde-
me proti proudu času. Začneme 
v sedmdesátých letech minulého 
století a skončíme v letech pade-
sátých. Vše pouze prostřednictvím 
jedné akustické kytary. Kolik písní 
z té doby si pamatujete? Kolik písní 
z těch let se v různých podobách 
hraje dodnes? 
Tolik slova autora a nám nezbývá 
než se opravdu těšit na mimořádný 
zážitek. Koncert se koná ve čtvrtek 
23. 1. 2014 v 18 hodin.
Doufáme, že nám elán a dobrá ná-
lada, o zdraví ani nemluvě, vydrží 
po celý rok a budeme se opět vídat. 
Těšíme se na Vás.

Vaše knihovnice

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

I přes neúspěch v baráži o 1.ligu, kte-
rá se odehrála jako vrchol předchozí 
sezony, hrají aktuální sezonu naši há-
zenkáři druhou nejvyšší soutěž v ČR 
– 1.ligu! Rozhodlo o tom nevyužití 
možnosti startu družstva MHK Kar-
viná, jež naše mužstvo v barážovém 
dvojutkání celkově udolalo. Nicméně 
samotná účast v 1.lize je pro naše 
družstvo historickým úspěchem.
Přes letní přestávku prošlo mužstvo 
nemalými změnami, u mužstva jako 
trenér začal působit dlouholetý hráč 
Bohunic Ondřej Ondráček. K mužstvu 
se připojili jako asistenti pánové Jiří 
Řezník a Jiří Pánek, kteří v minulosti 
také zažili v minulosti značnou část 
své hráčské kariéry. Dále proběhlo 
posílení mužstva téměř na každém 
postu s jasným cílem – vytvořit kon-
kurenceschopný kádr, který v této 
kvalitní soutěži obstojí.
Po podzimní části patří našemu muž-
stvu 10.místo z 12 účastníků, v 11 do-
posud odehraných utkáních získalo 
8 prvoligových bodů za 4 výhry a 7 
proher. Vzhledem k tomu, že z této 
soutěže sestupují poslední 2 týmy, 
tak naše hochy čeká ještě spousta 
práce, aby v premiérové sezoně v 1.
lize obstáli. Domácí zápasy hrajeme 
v nové sportovní hale na Neužilově 
ulici, první zápas jarní části čeká náš 

tým velmi důležitá bitva proti rezervě 
Dukly Praha. Toto utkání bude ode-
hráno v sobotu 15. 2. od 17:00. Týden 
před tímto zápasem obnovujeme tra-
dici a pořádáme jubilejní 10.ples naší 
jednoty ve staré sportovní hale. Na 
tuto akci Vás srdečně zveme!

Výsledky mužstva v podzimní části:
Dukla Praha „B“ – Tatran Bohunice 18:19
Tatran Bohunice – HC Baník Karviná „B“ 19:16
TJ Bystřice p. H. - Tatran Bohunice 23:21
Tatran Bohunice – 1.HK Dvůr Králové 15:22
Loko Louny – Tatran Bohunice 27:25
Tatran Bohunice – Tatran Litovel 22:30
TJ Chodov – Tatran Bohunice 15:20
Tatran Bohunice – Sokol Nové Veselí 21:20
TJ Náchod – Tatran Bohunice 25:22
HBC Strakonice – Tatran Bohunice 40:34
Tatran Bohunice – HBC Jičín 21:25

V letošním školním roce se naši kluci 
zúčastnili tradičního florbalového tur-
naje. Naše škola vyslala do bojů kluky, 
a to jak starší, tak mladší. Mladší žáci 
měli velmi těžký úkol obhájit loňské 
2. místo z krajského finále. Bohužel, 
letos byli soupeři silnější a kluci se 
neprobojovali ze základní skupiny.
Tým starších žáků postoupil přes zá-
kladní a semifinálovou skupinu až do 
finálové čtyřky. Tam kluci vybojovali 
3. místo, i když v posledním zápase 
ještě 8 minut před koncem vedli 1:0. 
Bohužel jsme zápas s velmi kvalitním 
soupeřem prohráli. I tak je pro naši 
školu 3. místo úspěchem – turnaje 
se zúčastnilo 37 škol z celého Brna.
Za tým starších žáků nastoupili Petr Ko-
láčný, Martin Ryšánek, Antonín Pařízek, 
Adam Růžička, David Fessl, Václav Věr-
ný, Viktor Krupička a Marek Sedlinský.
V listopadu probíhala také soutěž 
žáků 3.–5. ročníků ve šplhu na tyči. 
Nejlepší závodníci z jednotlivých 
ročníků reprezentovali naši školu 
v obvodním kole, které se konalo na 
ZŠ Svážná. V konkurenci osmi škol 
jsme si vedli velmi dobře.
Zde jsou výsledky: 3. ročník dívky – 
5. místo: Natálie Kyselá, 12. místo: 
Klára Cupalová, 15. místo: Monika 

Adamíková, chlapci – 5. místo: Matěj 
Zlatníček, 8. místo: Maximo Szere-
meta, 11. místo: Radomír Janderka; 
4. ročník dívky – 2. místo: Alexandra 
Treblíková, 5. místo: Tereza Sedláčko-
vá, 8. místo: Karolína Murčová, chlapci 
– 2. místo: Tomáš Pospíšil; 5. ročník 
dívky – 2. místo: Helena Juříčková, 
3. místo: Petra Kalousková, 7. místo: 
Petra Sedlecká, chlapci – 3. místo: 
Dominik Polanský, 15. místo: Jiří Hirš, 
18. místo: Oliver Ždánský. Do měst-
ského finále na ZŠ Novoměstská tak 
z celkového počtu šestnácti závod-
níků postoupilo pět našich nejrych-
lejších „šplhačů“, což je velký úspěch.
Všem našim sportovcům gratuluje-
me a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy.

Mgr. František Juráš
Mgr. Yvona Vráblíková
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a stylistické úpravy textů.

Orel Brno-Bohunice pořádá

Šachové turnaje
vždy první sobotu v měsíci:
4. ledna, 1. února, 1. března,

5. dubna, 3. května, 7. června 2014
Orlovna, Brno-Bohunice, 

Hraničky 5. Pouze pro děti 
ročník 1996 a mladší.
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DÍLNY NA LEDEN V SDV LABYRINT

9. 1. výroba razítek z gumy a potisk látky
(cena dílny 60,-/účastík)

16. 1. linorytové obrazy (cena dílny 60,-/účastník)

23. 1. výroba náušnic z perleťových plíšků
(cena dílny 70,-/účastník)

30. 1. sochy z pletiva a sádrových obvazů
(cena dílny 60,-/účastník)

Začátek je vždy v 16.00 v klubu Labyrint 
a konec v 18.00.

Na každou dílnu je nutné se předem přihlásit,
a to buď emailem: barboraspatna@luzanky.cz 

nebo na čísle 608 381 554.

Těšíme se na spolupráci!

SAUNA V BOHUNICÍCH
AREÁL TJ TATRAN BOHUNICE

Stará hala – Neužilova 35
Po–Čt 17–21hod., Po,St – ženy, Út,Čt – muži

Pá – ind. skupiny, možno smíšená,
cena pro skupinu 800,– Kč

bližší informace na tel 605 501 119

 Muž v akci – řemesla pro váš byt, 
dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. 
Tel.: 725 421 875.

 Pronájem rekreační chalupy 
v Jeseníkách v Branné. Celý objekt pro 
12 lidí / týden / levně. Tel.: 776 367 912. 
www.ubytovani-jeseniky.eu

 Sport Bohunice pořádá cvičení.
ZŠ Arménská Pondělí 17.30–18.30 
cvičení předškolních dětí 450,-Kč pro 
školní rok 2013/2014
ZŠ Labská Úterý 19.30–20.30 Pilates/
zdravotní cvičení 10x vstup 400,-Kč 
20x vstup 700,-Kč
Cvičení jsou vhodná pro maminky na 
i po mateřské, pro ženy a dívky, které 
znovu začínají nebo mají chuť znovu 
začít cvičit a měly delší časovou pau-
zu ve cvičení.
Naše cvičení se více zaměřuje nejen 
na protažení svalstva a zpevnění po-
stavy, ale také na zdravotní cviky se 
správným dýcháním.
Více na: www.sportbohunice.web-
node.cz

  Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. při-
jme pracovníky osoby se zdravotním 
postižením na nové  pozice uklízeč/
ka na HPP v Brně. Volejte 730 186 797.

 Pronájem nebytových prostor 
25 m2 ul. Havelkova. Tel: 723 910 395.

 BLEŠÁK se koná 1. 2. 2014  v sále 
bohunické zbrojnice, Ukrajinská 2b 
od 9.00–12.00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel: 605 089 298

 Koupím byt v Brně-Bohunicích, 
prosím nabídněte. T.: 605 514 210.

 SPINNINK S POSILOVÁNÍM. Přijď-
te dát po vánocích kila dolů. 45 min. 
jízdy na kolech, poté 15 min. posi-
lování. Pondělí 17.45–18.45. Fitness 
Petra, Labská 27. Tel: 547 353 249, 
775 054 539.
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Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny



CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Jak dlouhých
je skutečně 20 cm?

www.kia.com

Pohodlné parkování a couvání bez stresů
je cílem každého řidiče.
Proto jsme v Kia vybavili naše vozy zadní parkovací kamerou, se kterou 
bude vaše jízda dozadu a parkování snadnější než kdykoliv předtím. 
Zadní parkovací kamera je jen jednou z mnoha chytrých technologií, 
kterými Kia Venga umocní váš dobrý pocit z jízdy.

Nechte se překvapit akčním modelem Anniversary s výbavou, která 
vás nadchne tak, že se cena od 259 980 Kč a sebevědomá nabídka 
7leté záruky stanou už jen třešničkou na dortu.

Kia Venga. Kombinovaná spotřeba 4,5 – 6,5 l/100 km. Emise CO2 119 – 154 g/km. Vyobrazení vozů je pouze 
ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte vašeho prodejce Kia.

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz

provozovny:

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

Pompova 4

BRNO

Hledám ke koupi 
byt v Brně 

Bohunicích, 
nejlépe 

s balkonem. 
T.: 605 476 589. 

Děkuji za nabídky.

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

ČESKÁ VÝROBA – JISTÁ KVALITA

NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu


