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Malá zimní 
úvaha

Druhou polovinu ledna lze zajisté 
chápat jako jistý vrchol zimy. Bílá 
královna je zhruba v polovině ob-
dobí své vlády a my už pomalu za-
čínáme mít zimy dost a těšíme se 
na jaro. Pokud se však zima chová 
tak nějak „normálně“. 
Letos je to jinak – trochu divně. 
Jako by se té Bílé královně nechtě-
lo do práce. Zima vždy začne a po 
chvíli zase skončí. Napadne nám tu 
v Bohunicích pár centimetrů sně-
hu, tak akorát pro malé děti na pár 
sjetí z kopce dolů na bobech. Pak se 
oteplí, aby sníh honem zase zmi-
zel. Firma, co se nám stará o úklid 
chodníků, vyrazí do terénu a od-
hrabe, co napadlo. A protože jsme 
už zapomněli chodit po mírně kluz-
kém chodníku, nasype nám pod 
nohy trochu písku. Chvíli je to fajn. 
Ale sníh brzy roztaje a nám zbude 
na chodníku jen špinavý písek. 
Já mám navíc tu smůlu, že cestou 
do práce musím projít několika 
místy, kde se buduje kanalizace. 
Tající sníh vytváří těžko prostupné 
blátivé překážky. Než dojdu tam, 
kam potřebuji, jsem zablácený až 
běda. Však to mnozí znáte z vlastní 
zkušenosti. Kdyby trochu zamrzlo 
a mráz vydržel, bylo by nám lépe 
a čistěji. Jenže letos, aspoň zatím 
(psáno 18.1.), to zimě nějak nejde.
Ani kluziště na Tatranu se panu 
správci nedaří zprovoznit. Ne, že 
by nechtěl, ale není mráz. Jednou 
dokonce nastříkal už 8 vrstev, ale co 
naplat, slunce si led zase „odneslo“. 
Ale s tím vším se prostě musíme 
smířit. Počasí ještě naštěstí poručit 
neumíme. Kdyby ano, nejspíš by 
to dopadlo jako v příběhu „Stroj 
na počasí“ ze známého dětského 
seriálu o modrých Šmoulících. 
A jak už to tak v životě bývá, když 
čtete tyto řádky, může být vše jinak 
a Bílá královna nám možná uka-
zuje, co umí.

Antonín Crha
místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Koncem loňského roku zastupitelstvo 
městské části přijalo fi nanční rozpo-
čet pro letošní kalendářní rok. Vzhle-
dem k tomu, že položková struktura 
rozpočtu je „běžnému pozorovateli“ 
obvykle málo srozumitelná, pokusím 
se v tomto zápisníku o zjednoduše-
nou a snad i přehlednější interpreta-
ci. Soustředím se však jen na výdaje, 
neboť tato stránka rozpočtu je pro 
veřejnost atraktivnější. Alespoň se mi 
to tak jeví, neboť dotaz jak a odkud 
a v jaké výši plníme příjmovou strán-
ku rozpočtu obvykle nedostávám…
Tedy zde jsou komentáře k otištěné 
tabulce a z ní vytvořeného poměro-
vého grafu. 
Oblast č. 1. Do této oblasti rozpoč-
tu jsem zahrnul především výdaje 
na provoz mateřských a základních 
škol (12 milionů) a plánované opravy 
těchto budov (10 milionů). Zbývající 
část je rozdělena na nákup dárkových 
předmětů, pohoštění jubilantům, tisk 
tohoto zpravodaje apod. 
Oblast č. 2. Nákladem této skupi-
ny je čištění a údržba komunikací 
a chodníků. 
Oblast č.3. Zde jsou nutné náklady 
na vývoz odpadkových košů, úklid 
a likvidaci toho, co se sesbírá mimo 
kontejnery pro komunální odpad, 
péče o zeleň (4,2 milionu) a další. 
Oblast č. 4. Suma nákladů na pod-
poru činnosti obou středisek volného 
času a základní umělecké školy. 

Oblast č. 5. Vyčleněné prostředky 
především pro další etapu regenera-
ce prostor sídliště (2 milióny) a pro-
jektovou dokumentaci na úpravu 
náměstí před radnicí (0,4 milionu). 
Oblast č. 6. Sumarizuje náklady na 
zajištění akceschopnosti naší jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů.
Oblast č. 7.  Zachycuje výdaje typu 
bankovních poplatků, pojištění měst-
ské části, daňové odvody (0,7 milio-
nu), peníze pro podporu místních 
kulturních, sportovních a volnočaso-
vých organizací (0,7 milionu).
Oblast č. 8. Obsahuje fi nanční pro-
středky na odměny a mzdy zaměst-
nanců úřadu a členů samosprávy 
včetně příslušných povinných od-
vodů (15 milionů), náklady na provoz 
budovy radnice a další zabezpečení 
činnosti místní správy. 

Úplný, tedy rozepsaný rozpočet 
v předepsané položkové skladbě, 
včetně předpokládaných příjmů je 
zveřejněn na webových stránkách 
městské části. 
Věřím, že celkovou sumu prezento-
vaných výdajů, která  činí více než 
60 milionů, se v průběhu roku podaří 
dotačně posílit minimálně o 8 milio-
nů korun. Jen tak se v oblasti dopravy, 
vzdělání a územního rozvoje poda-
ří uskutečnit nebo alespoň zahájit 
investice, jejichž plán je rovněž na 
našem webu v sekci Projekty.

Uzávěrka č. 3/13
25. února 2013

Počátkem letošního roku bylo nově 
na ulicích Uzbecká, Okrouhlá a Pod 
Nemocnicí rozmístěno 14 barevných 
kontejnerů pro sběr tříděného od-
padu, tedy papíru a PET lahví. Věřím, 
že si žadatelé o tuto službu všimli, že 
jejich požadavky u mne ve směsném 
odpadkovém koši neskončily… 
Vedení Brna se rozhodlo řešit pro-
blematiku rezidenčního parkování 
vozidel centrálně, tedy jednotně pro 
celé území města. To je důvod zdánli-
vého klidu, který jakoby se nad touto 
otázkou rozprostřel. Jakmile budou 
známy konkrétnější podrobnosti, jistě 
se k tématu společně vrátíme. Pro-
zatím doporučuji zájemcům o tuto 
tématiku nahlédnout do dotazů na 
starostu na bohunickém webu.

Přeji dobrý únor.
Ing. Miloš Vrážel, starosta 
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Plánované výdaje 2013PLÁNOVANÉ VÝDAJE – ROK 2013

Oblast rozpočtu celkové na 1 obyvatele 
městské části

v tis. Kč v Kč

1 Vzdělávání, kultura a sdělovací prostředky 22 705 1 514

2 Doprava 5 810 387

3 Ochrana životního prostředí 6 290 419

4 Tělovýchova a zájmová činnost 1 370 91

5 Komunální služby a územní rozvoj 2 590 173

6 Požární ochrana 474 32

7 Ostatní fi nanční operace 1 500 100

8 Činnost místní správy 18 975 1 265
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Jak nás omezí výstavba kanalizace

Náměstí v Bohunicích

Velká část dotazů, které směřují na 
vedení městské části nebo úředníky 
ÚMČ, se týká průběhu výstavby kana-
lizace v Bohunicích, a s tím spojených 
omezení. Někteří z vás jste vyjádřili 
zájem vědět přesněji, co nás v násle-
dujícím měsíci čeká. Zašel jsem tedy 
za vedením stavby a tyto informace 
získal. Nečeká nás nic dobrého. V ná-
sledujícím období bude postupně 
uzavřena velká část jihozápadního 
území Bohunic, kde se nachází ro-
dinné domky.
Tedy konkrétně s čím počítat v únoru:
Podsedky – pokračuje se v budová-
ní dešťové kanalizace a jednotlivých 
přípojek.
Lány – na začátku února (pravdě-
podobně od 4. 2.) budou uzavřené. 
Bude zde zahájena stavba splaškové 
kanalizace a jednotlivých přípojek. 
Autobusy budou odkloněny jako 
v minulém roce na ulici Dlouhou 
a Ukrajinskou. Ulice Arménská a Bo-
huňova (Rolnická) budou vždy z ně-
které strany přístupné.
Humenná spodní část – bude pro-
bíhat výstavba dešťové kanalizace.

Humenná horní část – bude se 
dokončovat výstavba splaškové ka-
nalizace.
Lískovecká – probíhá výstavba 
splaškové kanalizace
Žlíbek – bude dokončena výstavba 
splaškové a dešťové kanalizace.
Elišky Přemyslovny – budou opra-
veny výtluky a výmoly a odstraněn 
semafor.
Čeňka Růžičky – budou opraveny 
výtluky a výmoly ve spodní části 
a v horní části podél západního 
chodníku bude probíhat výstavba 
dešťové a splaškové kanalizace.
Hraničky, spodní část pod křižovat-
kou (kolem orlovny) – budou patr-
ně v druhé polovině února úplně 
uzavřeny a začne se s budováním 
splaškové kanalizace.
Hraničky horní část nad křižovat-
kou – bude řízena střídavě pomocí 
semaforu a podél jižní strany bude 
zahájena stavba splašková kanalizace.
Havelkova – pravděpodobně od 
1. března zde bude zahájena výstav-
ba splašková kanalizace.

Antonín Crha, místostarosta

Je to již déle jak rok, co jsem 
Vás, občany Bohunic, v  na-
šem  zpravodaji informoval 
o rozhodnutí radnice reali-
zovat výstavbu tzv. „bohu-
nického náměstí“. Jedná se 
o prostory současné tržnice 
při ulici Dlouhá. Nerad, ale 
musím nyní připomenout 
skutečnost, že všechny tři připravo-
vané návrhy vytvořil jeden a tentýž 
člověk, a tudíž neproběhlo žádné vý-
běrové řízení. Tímto článkem se nyní 
pokouším alespoň vyvolat veřejnou 
debatu o účelu a konečné podobě 
tohoto prostoru. Z mého pohledu je 
současné využití náměstíčka se zašlý-
mi tržnicovými  stánky a  rádoby rych-
lým občerstvením  neuspokojivá. To, 
že se tento prostor musí zrekonstruo-
vat, je nyní jasné. Zůstává tedy otázka, 
do jaké podoby. Veřejné prostranství, 
jak již z názvu vyplývá, je určeno všem, 
tedy bez výjimky, a takto bychom měli 
o budoucí podobě náměstí uvažovat. 
Dovoluji si Vás, milí spoluobčané, 

vyzvat k veřejné disku-
zi o možnosti využití již 
zmíněného prostoru. 
Dejme nyní jasně vědět, 
zda chceme takovou či ji-
nou variantu náměstí, nebo 
zda chceme rozšířit stávající 
parkoviště, anebo zde snad 
vybudovat středisko služeb. 

Ke správnému výběru možné varian-
ty by nás měla nasměrovat i předpo-
kládaná částka investic v hodnotě 
16 mil. Kč. Není to málo. Buďme tedy 
zodpovědní a dopřejme sobě i našim 
potomkům stavbu, která bude sloužit 
nyní nám a posléze i další generaci. 
Na závěr si dovoluji připomenout, že 
návrhy a jejich vizualizace najdete na 
webových stránkách radnice v sek-
ci INFORMACE – Projekty. Máte-li 
vlastní  představu o využití tohoto 
prostranství, můžete svoje návrhy 
zasílat na emailovou adresu milan.
hrdlicka@seznam.cz nebo info@bo-
hunice.brno.cz Těším se.

Milan Hrdlička, zastupitel

Zdravím vás, pravidelné čtenářky 
a pravidelní čtenáři rubriky Komi-
se pro občanské záležitosti. Dny 
ubíhají – již další měsíc nového 
roku je za námi…
Tudíž se znovu v následujících 
řádcích snažím přinést ty důleži-
té či zajímavé informace z oblasti 
bezpečnosti, které se udály v naší 
městské části v minulých dnech.
Městská policie revír Brno-zá-
pad hlásí snížení počtu strážníků 
z původních 35 na 27 ke konci 
roku 2012! Sice pro městskou 
část Bohunice zůstávají stále dva 
územáři, ale jistě to není z pohle-
du zajištění bezpečnosti příjemná 
informace. Naopak dobrou zprá-
vou je, že při prosincové kontro-
le místních restaurací a heren na 
podávání alkoholu mladistvým, 
jenž probíhá v součinnosti s Po-
licií ČR, byla zjištěna jen jedna 
podnapilá mladistvá osoba. Tedy 
došlo v této oblasti k poklesu!
Policie ČR řešila během uplynu-
lých dnů krádeže v OC Campus 
Square, vloupání do supermarke-
tu Albert i rodinného domu na 
ulici Hraničky. Stále pokračují vlou-
pání do koláren a sklepních pro-
stor bytových domů. Zajímavostí, 
sice nemilou, je krádež nákladního 
vozidla i s přívěsem na ulici Lány. 
Ovšem následující souhrn infor-
mací nám jistě spraví náladu – 
z meziročního pohledu dochází 
k snížení celkového počtu trest-
ných činů, přestupků v dopravě 
i loupeží kapsářů v obchodních 
centrech!
Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky – 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz
Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda Komise 
pro občanské záležitosti

Nabídka knih 
a bohunických 

pohledů
Městská část nabízí k prodeji 
knihu „Proměny století VI.“ od 
Přemysla Dížky, která zachycuje 
proměnu Bohunic v průběhu 
času. Je souborem vždy dvojice 
dobových a současných fotografi í 
pořízených z jednoho místa s od-
stupem desítek let.
Brožovaná publikace má 77 stran 
a její cena je 120,-Kč.
Dále městská část nabízí 4 různé 
druhy bohunických pohlednic se 
znakem obce. 
Cena jedné pohlednice je 4,-Kč.
Knihu i pohlednice koupíte na 
fi nančním odboru bohunické 
radnice, Dlouhá 3.

Vedení MČ

XIV. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 
6. 3. 2013 od 17.00 hod. se 

bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat 

XIV. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program 

za stupitelstva bude nej později 
šest dnů před zasedáním 

zveřej něn na úřední desce 
ÚMČ nebo na 

internetové stránce 
www.bohunice.brno.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice ve spolupráci s MČ Bohunice pořádá

HASIČSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme v sobotu  2. 3. 2013 v 19.00 hodin do hasičské

zbrojnice v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b na tradiční hasičský ples.

Prodej lístků od  18. 2.– 1. 3. 2013 na ÚMČ Bohunice, podatelna (přízemí) p. Soukupová, tel: 547 42 38 13.
Pondělí a středa 8–17 hod. 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
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Co si psali naši předkové XLIII.

PRVNÍ KNIHA O HISTORII BOHUNIC

Pro naše čtyřicáté třetí pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral pohlednici, na které je znázorněna bohunická trafi ka. Stávala nedaleko 
bohunické školy (dnes CVČ Lány), na začátku ulice Lány.
Byla poslána 7. 7. 1938 Mařence Zejdové do Kondelova, pošta Budišov u Třebíče.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu i s chybami:

V Bohunicích 7.7.1938
Nazdar Máňo, 
posílám Ti pozdrav z Bohunic. Mám tady kamarádku chodíváme 
spolu ven. A co Ty děláš? Brzi mě odepiš. Mám se dobře.
Ještě jednou Tě zdraví Slávinka.

5.–28. MOJE VELIČENSTVO KNIHA – výstava
KJM, Lány 3, v půjčovní době

9. 
sobota

BOHUNICKÝ MASOPUST a POCHOVÁVÁNÍ BASY    
Orel, orlovna, Hraničky 5, průvod od 10.00 hodin, zábava od 
19.30 hodin

9.
sobota

MEZINÁRODNÍ HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ – příprava mužů
Hala Neužilova 35, od 8.15 hodin

11.–15. PRÁZDNINY NA LÁNECH – Sestra v akci 
SVČ- LUŽÁNKY, Lány 3, 8.00–17.00 hodin

11.–15. SPEKTAKULÁRNÍ SPEKTÁKL TŘIKRÁT JINAK
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 9.00–16.00 hodin

6.
středa

VESELÁ ZIMA – pohádka divadla Úsměv
SVČ-LUŽÁNKY, Lány 3, od 16.00 hodin

7.
čtvrtek

MALOVÁNÍ NA TRIČKA – otevřená dílna
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18.00 hodin

12. 
úterý

BESEDA SE SPISOVATELEM JIŘÍM ŠIMÁČKEM
KJM, Lány 3 od 18.00 hodin

16.
sobota

TJ Tatran Bohunice : SK Velká Bystřice – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

21. 
čtvrtek

NAUŠNICE Z KORÁLKŮ – otevřená dílna
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18,00 hodin

23.
sobota

TJ Tatran Bohunice : HSK Vlčnov – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

24. 
neděle

TJ Tatran Bohunice: SK Kuřim – házená
hala Neužilova 35, 2. liga mužů od 15.00 hodin

26.
úterý

O ČERTU MATESOVI – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3, od  16,00 hodin

28.
čtvrtek

ORGANZOVÉ DOPLŇKY – otevřená dílna
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, od 16.30–18.00 hodin

2.3.
sobota

HASIČSKÝ PLES
sál hasičské zbrojnice Ukrajinská 2b, od 19.00 hodin

Kalendárium II.

Setkání jubilantů, vítání občánků
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 jubileí zúčastnit setkání organizovaných radnicí, 

dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 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 Bohunicích.

O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá kulturní program 

a drobný dárek, budete následně písemně informováni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na 

Sociálním odboru v přízemí úřadu (tel.: 547 423 832). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také 

na webu městské části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.

Už jste někdy slyšeli po-
jem „Bohunicien“? Ne? 
Bohunicien je pojem 
z archeologie, kterým je 
nazývána kultura obyvatel 
žijící před cca 40.000 lety, 
například na severový-
chodním okraji Bohunic. 
Svůj název má odvozený 
právě od současných Bohunic. 
Víte, že v prostoru dnešního Morav-
ského zemského muzea a student-
ského univerzitního kampusu se 
rozkládala osada, kde bydleli lidé od 
období mladší doby kamenné až po 
středověk – tedy 5–6000 let? Nebo 
víte, kdo to byli Čeněk Ružička, Ha-
velka, Sobola, Amerling, Neužil, Vo-
hnout, po kterých jsou pojmenované 
některé naše ulice? Víte, že Bohunice 
mají svoje čestné občany? Nebo kdy 
byla postavena kaple, základní škola 
nebo škola zahradnická? A jak přišly 

ke svému názvu ulice 
Spodní a Rolnická, kde 
byly místní hospody? Jak 
vypadaly bohunické kroje, 
kdy byl založen orel, sokol, 
hasiči, TJ Tatran?
Víte, že byl v Bohunicích 
na návštěvě prezident Be-
neš, že socha T. G. Masa-

ryka byla 4 x odhalovaná, že pomník 
padlým se třikrát stěhoval, že socha 
sv. Jana Nepomuckého a sv. Inocence 
nestojí na svém původním místě?
Víte, že ulice Žlíbek a polovina uli-
ce Humenné v minulosti patřily do 
Lískovce a že na ul. Humenná bylo 
dopravní značkou povoleno zimní 
sáňkování?
Víte, co se dělo v Bohunicích za 1. svě-
tové války a jak probíhalo osvobo-
zování Bohunic během 2. světové 
války? Kolik zde padlo vojáků a kde 
jsou pohřbeni?

A jak to bylo s výstavbou 
sídliště, nemocnice, věz-
nice...?
Odpovědi na tyto a mno-
ho dalších otázek nalez-
nete v  knížce o historii 
Bohunic, kterou připra-
vuji.
Někteří z vás vědí, že se 
přes 10 let snažím zachrá-
nit historii Bohunic. Ve spolupráci 
s Moravským zemským muzeem, Ar-
chívem města Brna, Muzeem města 
Brna, Archeologickým ústavem AV 
a dalšími institucemi, případně při 
setkáních se starousedlíky se mi po-
dařilo najít a získat tisíce obrázků, fo-
tek, různých dokumentů a informací, 
vyprávějících o bohunické minulosti. 
Chtěl bych alespoň něco z tohoto 
bohatství zpřístupnit i vám, a tak 
jsem už před delším časem začal psát 
historickou publikaci o Bohunicích. 

Plánuji, že bude boha-
tě ilustrovaná, zejména 
dobovými fotografi emi. 
Než však spatří světlo svě-
ta, ještě to chvíli potrvá. 
Chtěl bych totiž, aby její 
obsah byl co nejúplnější.
Proto prosím touto ces-
tou všechny, kteří máte 
doma nějaké obrázky 

a dokumenty z minulosti, kontaktujte 
mě buď osobně nebo prostřednic-
tvím emailu: crha@bohunice.brno.
cz za účelem zapůjčení věcí k okopí-
rování a digitalizaci. 
Neváhejte prosím, i kdyby se vám 
zdálo, že to co máte doma je jen 
drobnost. Hledám cokoli – z dávné, 
i skoro současné historie. Nepohrdnu 
ani fotečkou z výstavby sídliště nebo 
z prvních let jeho zabydlování. 
Děkuji Vám a těším se na vás.

Antonín Crha, místostarosta
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Děti z Arménské se těší na prvňáčky Zima a nevlídno – nejlepší čas na čtení

VÁNOČNÍ BESÍDKA MLADÝCH HASIČŮ

Pozvánka do divadla

Lednový zápis do první třídy je pro 
budoucí žáčky vždycky velká událost. 
My na Arménské se vždy snažíme, 
aby se jim u nás ve škole líbilo a aby 
v tak významný den nepřicházeli do 
cizího prostředí. V tomto našem úsilí 
nám hodně pomáhají naši školáci.
V průběhu školního roku k nám 
přicházejí paní učitelky ze školek se 
svými staršími dětmi, které se zde 
mohou zúčastnit školního vyučování 
a nanečisto si vyzkoušet, co je asi od 
září čeká. Naši žáci je s paní učitelkou 
provedou vyučovací hodinou a ukáží 
jim, že škola není něco, čeho by se 
musely bát. Také prosincové Vánoční 
setkání pro školky je vždycky událost, 
na kterou se pečlivě připravujeme. 
Průvodci dětí se stávají nejen paní 
učitelky, ale hlavně žáci prvního i dru-
hého stupně. Na všechny „školkáče“ 
zde vždy čeká odpoledne plné písni-
ček, malování i vánočního vyrábění. 
Lednové „Pohádkové odpoledne“ je 
pak věnováno přímo dětem, které 
k nám za několik dnů přicházejí se 
svými rodiči k zápisu. Toto odpoled-
ne si již tradičně berou na starost 

nejstarší žáci prvního stupně, páťáci. 
Prostory školní družiny se v tento den 
proměňují v „pohádkový les“, obyd-
lený mnoha známými postavičkami. 
Najdete tu vodníky, perníkovou cha-
loupku, Rumcajse s Mankou a Cipís-
kem, Budulínka a lišku, Pippi Dlouhou 
punčochu, veselé čertice, víly, prin-
cezny i rozesmáté šašky. Ti všichni 
v krásných kostýmech provádějí naše 
návštěvníky pohádkovými příběhy 
s úkoly, za jejichž splnění na děti čeká 
malá sladká odměna. Jejich rodiče si 
mezitím mohou prohlédnout naši 
školu nebo posedět v improvizované 
kavárničce.
V den zápisu tak mohou děti přijít 
do míst, která ze svých předchozích 
návštěv již znají. Jistě se nebudou 
bát zazpívat či zarecitovat básničku 
i ukázat, co všechno již dokážou. Za 
odměnu pak dostanou dárek, který 
vyráběli opět naši žáci.
Děkujeme všem našim žákům, které 
se na přípravě těchto akcí podílejí, 
a budoucím prvňáčkům vzkazujeme: 
Už se na vás moc těšíme.

Mgr. Lenka Vašíčková

Milí přátelé, zdravíme Vás z knihov-
ny a nabízíme akce, zábavu a knihy, 
kterými si zimní nečas můžete zpří-
jemnit.
Po celý měsíc únor, od 5. 2. do 28. 2., 
si můžete přijít prohlédnout výstavu 
Moje Veličenstvo kniha. Je to unikát-
ní výtvarněliterární soutěž pro děti 
a mládež. Výstava představí ojedi-
nělou soutěž, ve které děti letos již 
podeváté vlastnoručně vytvoří svoje 
originální knihy. Soutěž vyhlašuje br-
něnské sdružení EkoCentrum Brno. 
Výstava nabídne také pestrou pa-
letu programů EkoCentra Brno pro 
dospělé. Víte například, že v Brně na 
Ponávce 2 můžete navštívit jednu 
z největších specializovaných veřej-
ných knihoven u nás, zaměřenou 
na poznávání přírody a ekologicky 
šetrný životní styl? 
V úterý 12. 2. 2013 Vám představíme 
brněnského spisovatele Jiřího Šimáč-
ka a jeho knihu Charakter. Skvělý 
humor a důvěrně známé prostředí 
našeho města – to je kombinace, kte-

rá Vás bude bavit. Začátek besedy 
s autorem je v 18 hodin.
Skoro na konci měsíce v úterý 26. 2. 
přivítáme naše maličké. Čtení pro 
nejmenší je z knihy pohádek O čertu 
Matesovi. Čert Mates není zlý, je s ním 
velká legrace... uvidíte, děti. Vhodné 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby. Začátek je v 16 hodin.
Únor je sice kratší měsíc, ale přesto 
se nám podařilo připravit pro Vás tři 
akce: tradiční výstavu, něco pro děti 
a něco pro dospělé. Myslíme na Vás 
na všechny a nezapomeňte, že příští 
měsíc toho bude ještě víc, vždyť nás 
čeká Březen – měsíc knihy. Tak tedy 
brzy na viděnou.

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Blíží se konec roku a s ním i různé 
besídky a oslavy, proto i vedoucí 
z kroužku mladých hasičů připravili 
pro děti vánoční besídku s přespáním 
na hasičce. Večer jsme zahájili přípit-
kem dětským šampaňským, kde jsme 
si řekli pár slov o minulé sezóně a co 
nás čeká v dalším roce.
Pro děti pak bylo připraveno bohaté 
pohoštění, hráli jsme hry o pěkné 
ceny, losovali tobolu, kde si každý 
odnesl nějakou cenu a po ní násle-
dovala stezka odvahy. Kdo chtěl, při-
nesl kamarádům i vedoucím nějaký 
dáreček.  
Všem se večer moc líbil, některé děti 

si ještě do brzkých ranních hodin 
povídaly, druhý den pak nechtěly 
vstávat.
Tímto bych chtěla poděkovat Jiřímu 
Soukupovi, Julii Benyóové,Terezii Gar-
gulové, Dušanovi Murčovi, Radkovi 
Pilnému a Pepovi Gargulovi za celo-
roční pomoc s dětmi na trénincích, 
soutěžích, letním táboře, zimním sou-
středění a různých výletů a aktivit, 
které pro děti pořádáme. 
V novém roce pak přeji dětem a ve-
doucím mnoho sportovních úspě-
chů.

Kateřina Šuterová

Po úspěšném loutkovém předsta-
vení Jak šlo vejce na vandr kde 
účinkovala Eva Lesáková z diva-
dla Radost, připravuje Café Vespa 
na únor další zábavnou akci pro 
rodiče s dětmi, a to interaktivní 
představení divadelní skupiny 
Baterka s názvem Slečna Agáta 
a pan Velké Zvíře. Ve veselém 
detektivním příběhu hrají děti 
hlavní roli, protože slečna Agáta 

na rozlousknutí loupeže století 
sama nestačí. Koho nakonec malí 
detektivové odhalí jako pachatele 
a kam všude je pátrání zavede? To 
vše se dozvíte v neděli 17. 2. 2013 
v 10.00 v příjemném prostředí 
Café Vespa.

www.cafevespa.cz, U Leskavy 24 
ve Starém Lískovci. předprodej 
vstupenek přímo v kavárně.
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Moravské uzené provoní hrad Veveří

Nejlepší uzenáři z celé Moravy se 
9. a 10. února sjedou do Brna na 
hrad Veveří. Slavnosti Moravského 
uzeného chtějí lidem připomenout, 
jak chutná tato vyhlášená krajová 
specialita. Návštěvníci také rozhod-
nou, které uzené bylo to nejlepší. 
Přímo na nádvoří vás zavede pestrý 
masopustní průvod masek.
Mistři uzenáři ale přivezou i tradič-
ní moravské klobásky, paštiky, uze-
ný bok i další výrobky. Návštěvníci 
budou moci ochutnat ovarovou 
polévku, jitrnice, jelita, tlačenku ale 
i další moravské speciality jako ovar 
s jablečným křenem, uzené se švest-
kovou omáčkou nebo prejt se zelím. 
Přímo na místě k tomu bude pekař 
připravovat čerstvý chléb. K období 
masopustu patří ale i sladké specia-
lity jako koblížky nebo boží milosti. 
A v únoru nesmí chybět ani něco pro 
zahřátí. Nalévat se bude moravská sli-
vovice, svařené moravské víno nebo 
pomerančový punč.
Zajímavý je i doprovodný program. 
Kromě vodění masopustního med-
věda a dalších rozpustilostí se tu to-
tiž představí i mistři řezníci, uzenáři 

a kuchaři, kteří povedou odborné 
přednášky o přípravě uzeného a po-
stupu jeho výroby, klobáskách nebo 
masopustní gastronomii. Předvádět 
se bude i správné porcování masa. 
Svůj prostor dostanou i řemeslníci, 
na jarmarku bude mít stánek hrnčíř, 
kovář nebo třeba bylinkář.
V ceně běžné vstupenky za 100 Kč 
mají návštěvníci vstup do hradního 
areálu včetně hradeb, ochutnávku 
soutěžního uzeného a zabíjačko-
vou polévku. Kromě toho si zájemci 
mohou koupit V.I.P. vstupenku za 
299,- Kč, která jim umožní bezplatné 
parkování pod hradem na V.I.P. par-
kovišti a nabídne i speciální výhodné 
menu: zabíjačkovou polévku, uzené 
se švestkovou omáčkou, nápoj pro 
zahřátí (panák slivovice nebo pohár 
svařáčku či pomerančového punče), 
jitrnice nebo klobásky dle vlastního 
výběru (2ks/os), malou kuchařku 
věnovanou moravské masopustní 
gastronomii, volný vstup na hradby 
a bezplatnou účast na workshopech 
věnovaných uzení, uzenému, klobá-
sám.

www.moravskeuzene.cz

Kamarádi se i v zimě těší na léto

TROCHU JINÝ SVĚT

Bohuničtí házenkáři po podzimní části soutěže vedou 2. ligu

Tento týden se u nás ve škole roz-
dávaly přihlášky na letní tábor Ka-
marádů v Hamernici. Také v naší 
třídě byl o přihlášky velký zájem. 
Někteří z nás pojedou na tábor už 
potřetí. 
Náš tábor leží v Orlických horách 
blízko řeky, ve které hrajeme různé 
hry a stavíme hráz na řece. Minulý 
rok jsme si hráli na detektivy. Pátrali 
jsme po různých zlodějích a vrazích. 
Hráli jsme také pátrací a stopovací 
hry a chodili na výlety do lesů a do 
Rokytnice na pouť. Velcí kluci a hol-
ky byli na výletě v Polsku. Zvlášť se 
nám líbila jedna hra, a to jak jsme 
nosili zapálené svíčky ve vodě pod 
nataženými šňůrami a pod nimi jsme 
museli prolézat. Mimo detektivních 
her jsme měli také olympijské hry. 
Stříleli jsme z praku a ze vzduchovky, 
házeli kladivem, šplhali po provazu, 
běhali na čas. Kromě zábavy jsme 
chodili občas na služby. Byli jsme roz-
děleni do skupinek a pracovali jsme 

v kuchyni. Sekali jsme dříví a pomá-
hali jsme nosit vodu. Na táboře se 
skvěle vařilo.
Spali jsme ve stanech, které byly pro 
dva lidi, a místa tam bylo až dost. 
Někdy jsme si u táboráku zazpívali 
nějakou písničku a povídali si.Večerní 
hry byly nejlepší, protože jsme hráli 
ty nejvíc dobrodružné hry. Přes noc 
občas pršelo, ale ve dne bylo naopak 
horko, někdy až třicet stupňů. Vedou-
cí byli super, umí dělat legraci a jsou 
dobří, chytří a zábavní.
Na tábor pojedeme určitě i letos a už 
nyní se moc těšíme. Máme rádi les, 
táboráky a opékání špekáčků. Baví 
nás stezky odvahy a nejvíce se tě-
šíme na to, jaké nové bezva hry pro 
nás naši vedoucí přichystají. Na co asi 
budeme letos hrát?

Dominik Macík, Jirka Stanovský,
Jarek Beran a Jirka Gorčík, 5.B, 

Kamarádi-Hamernice

Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou ná-
vštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra 
Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese 
výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým 
postižením v každodenním životě. 
Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou vadou. 
To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Brno, 
aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou k vidění nejrůznější 
pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani 
představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si 
přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých.
Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 
7.30 do 17 hodin (v pátek jen do 14.30). 

Pavel Šoba, MP Brno

Koncem měsíce února startuje jarní 
část 2. ligy skupiny Jižní Morava há-
zené mužů. Před tím, než odvetné 
boje začnou, mi dovolte zrekapitu-
lovat podzimní část, která byla pro 
naše muže nejúspěšnější za několik 
posledních let. Jak jste si už mohli 
přečíst v listopadovém vydání tohoto 
zpravodaje, tak tým po úvodní prohře 
začal pravidelně bodovat. Navíc se 
mu povedlo to, co málokdo čekal – 
10 výher v řadě a žádná další poráž-
ka. Díky této bilanci se osamostatnil 
v čele tabulky a po podzimní části 
vede tabulku s náskokem 2 bodů na 
druhé Hustopeče.
Hráčský kádr na jarní část zůstává bez 
velkých změn.  Do týmu se připojil 
levoruký Jiří Vlach, který v minulosti 
působil v týmu SK Praha 4 a mohl by 
být přínosem pro tým. V měsíci lednu 

probíhala v týmu převážně kondiční 
část přípravy, v měsíci únoru před 
startem jarní části sehrajeme několik 
přípravných utkání. U této příležitosti 
bych vás rád pozval na velmi kvalitně 
obsazený Mezinárodní zimní příprav-
ný turnaj mužů, který se bude konat 
v „Nové“ sportovní hale na Neužilově 
ulici v sobotu 9. února 2013. Detailní 
informace o turnaji můžete nalézt 
u vchodu do haly.
Mistrovská část pro muže začne 
v neděli 24. 2. od 15.00 soubojem 
s Kuřimí. Tomuto soupeři máme co 
oplácet, jako jediný tým nás dokázal 
porazit a je po podzimní části na tře-
tím místě. Proto neváhejte a přijďte 
podpořit bohunický Tatran k vítěz-
nému vstupu do jarní části! 

Za oddíl házené Jan Bavlnka

Zápasy Tatranu za listopad a prosinec:
Legata Hustopeče-Tatran Bohunice 21:25 (12:10)
Tatran Bohunice – Sokol Prostějov 35:31 (18:16)
Sokol Kostelec na Hané – Tatran Bohunice 25:31 (15:16)
Tatran Bohunice – Sokol Velké Meziříčí 34:26 (17:14)

Z V R P skóre B
1. Bohunice 11 10 0 1 347 : 275 20

2. Hustopeče 11 9 0 2 313 : 246 18
3. SK Kuřim 11 7 1 3 304 : 287 15
4. Brno B 11 6 1 4 311 : 310 13
5. Telnice 11 5 2 4 295 : 291 12
6. V. Meziříčí 11 6 0 5 283 : 286 12
7. Sokolnice 11 5 0 6 274 : 313 10
8. Kostelec n.H. 11 4 1 6 271 : 297 9
9. Maloměřice 11 3 2 6 305 : 296 8

10. Ivančice 11 3 1 7 280 : 281 7
11. Prostějov 11 3 1 7 282 : 311 7
12. H. Brod 11 0 1 10 276 : 348 1
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Lednová vystoupení na Lánech
Nový rok jsme začali na hudebním oddělení MUZIKANTI s pořádnou dávkou 
práce. A tak jsme sál hasičky zaplnili hned třikrát za sebou. 

NOVOROČNÍ POHÁDKA – KONCERT HUDEBNÍKŮ
50 dětí z kurzů kytary, fl étny a klavíru připravilo několik společných skladeb. 
Záznam najdete na Facebooku.

PROGRAM ÚNOR

7. 2. 2013 od 16.30 do 18.00 – MALOVÁNÍ NA TRIČKA 
OTEVŘENÁ DÍLNA. Cena: 40 Kč

11. 2.–15. 2. 2013 od 9.00 do 16.00 – SPEKTAKULÁRNÍ SPEKTÁKL TŘIKRÁT 
JINAK – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jeden příběh – mnoho variant, jak ho předvést. Seznámíme se s různými žánry 
a typy divadla, vyzkoušíme si pantomimu, stínové divadlo, hru s loutkou a tře-
ba i muzikál! V pátek se pro rodiče, příbuzné a přátele uskutečnění divadelní 
výstup. Tábor je určen pro účastníky ve věku od 9–15 let.
Cena: 1000 Kč (cena zahrnuje oběd a pitný režim)
Kontakt: barboraspatna@seznam.cz; 608 381 554

21. 2. 2013 od 16.30 do 18.00 – NÁUŠNICE Z KORÁLKŮ
OTEVŘENÁ DÍLNA. Výroba stylových a jednoduchých náušnic. Cena: 40 Kč.

28. 2. 2013 od 16.30 do 18.00 – ORGANZOVÉ DOPLŇKY
OTEVŘENÁ DÍLNA. Přijďte si vyrobit čelenky, brože a spousty dalších dekorací.
Cena: 40 Kč

ZIMNÍ LOUKA – VYSTOUPENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

50 předškoláčků se představilo v kostýmech čmeláků (zpěváčků), kosíků 
(fl étnisti), datlíků (klavíristů) a berušek (tanečnic).
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www.PROMOBRNO.cz
Zpravodaje brněnských městských částí: 

Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Útěchov. 
Exkluzivní časopis Národního divadla Brno DIVA
Distribuce po celé jižní Moravě. Náklad: 10 000 ks.

tel.: 774 525 386, inzerce@zpravodajebrno.cz 
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 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02

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

 Doučím, naučím němčinu, při-
pravím k maturitě nebo státnicím. 
Tel.: 604 258 402.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707.

 DOUČÍM FYZ – MAT, 6–9 tř. ZŠ; 
prima – kvarta. Gym. Připravím zod-
povědně na PZ na SŠ. Tel. 774 621 703

  Pronajmu dlouhodobě velmi 
pěknou garáž v přízemí  gará-
žového bloku Ukrajinská III  tele-
fon  602793535

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

Elektroinstalace,  sítě proti holubům, 
drobné řemeslnické práce, montážní 
práce a další.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.

 JIHOMORAVSKÁ  VÝSTAVA  VÍN 
S OCHUTNÁVKOU – sobota 23. úno-
ra 2013 od 9–18 hod. v Kongresovém 
centru brněnského  výstaviště. Více 
info. na www.vinaribrno.cz

 Přepisy 8mm fi lmů, VHS kazet.
Tel: 604 422 892.

 Koupím byt 2– 3 +1 v Bohunicích. 
Tel: 720 358 723

Česká  pošta, s.p. DEPO BRNO 71
hledá pěší listovní doručovate-
le/ky pro lokalitu Bohunice.
Info: 731 542 412.

Maškarní ples hotelu Myslivna

Přijďte se s námi pobavit dne 16. 02. 2013  
k nám na hotel Myslivna

Čeká nás zde spousta zábavy, hudby, tombola. 
Po celý den, domácí zabijačka! 
Srdečně Vás zve personál hotelu Myslivna!

Tel.: 547 107 555 (556)          E-mail: info@hotelmyslivna.cz

Více informací na našich webových stránkách www.hotelmyslivna.cz

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

21 let vám pomáháme bydlet a podnikat

PPrro nnaaše kklliieenttyy 
hleedámme byyty 

1+kkkk, 44+1
vee Sttaarrém Líísskkovvcci

Tržně oceníme váš byt
Nachystáme veškeré smlouvy
Ověříme podpisy 
na všech dokumentech
Bezpečně uschováme 
vaše peníze u advokáta
Zajistíme znalecký posudek
Připravíme daňové přiznání 
a podáme na FÚ

www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Pomůžeme vám zdarma 
s prodejem Vašeho bytu 
krok po kroku

Pro nnaši klilieentku, kteerárá proddává 
RD vv Zasttávce u Brna, hlhledámme 

v Boohunicích neebo 
Staarémm L Lískovci bbyt 4+4+1

Miloš Sedláček tel.: 725 055 140
levnestehuju.cz

Oční ambulance 
MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 
(výšková budova GiTy)

Brno-Komárov
Ordinační doba: 
pondělí 11–16 hod.
úterý, středa 8–13 hod.
čtvrtek  8–11 hod.

tel. 777 268 848



EDUCAnet – Střední odborná škola a gymnázium Brno, o.p.s.

Obory: gymnázium a informační technologie
Notebook jako výuková pomůcka
Nadstandardní využívání PC
Wifi v budově školy

člen sítě soukromých středních škol
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