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„O level vejš“
Jistě se mnou budete souhlasit, 
že je jaro velmi zvláštní období, 
prosycené silnou pozitivní energií, 
nadějí, krásou a radostí z probou-
zející se přírody. Zelenající se lísteč-
ky, rozkvetlé stromy, keře a květiny 
dávají rychle zapomenout na útra-
py smutné zimy, kterou zejména 
u nás v sídlišti neprožíváme moc 
radostně. 
Již delší dobu pozoruji, že na jaře 
jsou i panelové domy tak nějak 
hezčí. Přes podzim a zimu přibylo 
několik nově opravených fasád, 
balkónů a lodžií s množstvím ne-
přeberných barevných variací. 
Nedávno jsem se po delší době 
zase jednou vracel po D1 do Bo-
hunic a s příjemným překvapením 
jsem si říkal, že Bohunice už nejsou 
sídlištěm plným panelové a beto-
nové šedi, ale pestrobarevným 
místem, docela příjemným k byd-
lení. Možná namítnete, že barevná 
fasáda neudělá z paneláku něco 
jiného a že stále je a zůstane pa-
nelovým domem. To jistě ano, ale 
přece jen je to najednou, jak říkají 
mladí: „O level vejš“. 
Pozoruji, že majitelé domů si více 
všímají jakéhokoliv ataku na „je-
jich“ dům a nejbližší okolí. Často 
pak společně na ulici řešíme místní 
problémy a hledáme uspokojivé 
řešení. Mám z toho radost, proto-
že mě vždycky moc potěší, když se 
naše Bohunice stanou zase o tro-
chu krásnějšími.
Jen bychom možná rádius naší 
pozornosti mohli o trošku „roz-
šířit“ a zaměřit i na maličkosti 
a drobnosti, které hyzdí Bohunice 
a jsou jen o kousek dál od našich 
dveří. Vždyť papír, či láhev, kterou 
odhodím mimo koš, musí někdo 
jiný zvednout. Pojďme se k tomu 
„postavit čelem“ a společně po-
suňme bydlení v Bohunicích opět 
o další „level vejš“.

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
V průběhu minulého měsíce jsem 
obdržel emailovou zprávu z minister-
stva pro místní rozvoj, že naše žádost 
o 4 miliónovou dotaci na regene-
raci prostor sídliště splnila veškeré 
podmínky a byla vyhodnocena jako 
úspěšná. Tedy přidáme-li naše dva, 
můžeme rozjet další úpravy. Tento-
krát by se nového povrchu mohlo 
dočkat dětské hřiště za domy Uzbec-
ká č. 12-22 a celkové rekonstrukce 
asfaltový plácek při bytovém domu 
Uzbecká  č.  28.  Dále  pak  asfaltová 
herní plocha a ovál kolem hřiště ve 
vnitrobloku Moldavská. Nové úpravy 
včetně instalace posilovacích strojů 
by se mohly  realizovat v prostoru 
dnes  již bývalého dobrodružného 
hřiště mezi kondičními běžeckými 
trasami nad Tatranem. Celý projekt 
pak zahrnuje i úpravu zadních trak-
tů domů Moldavská mezi čísly 13 až 
21. No a protože se to „nahoře mele 
více, než je možné vůbec vysledovat“, 
raději vyčkáme, až budou „čtyři české 
na stole“…
Rekonstrukce části prostor ZŠ Vedlejší 
na mateřskou školku má stavební eta-
pu za sebou. Cestou veřejné zakázky 
je již vybrán dodavatel vnitřního za-
řízení. Dovolím si perličku z procesu 
jeho výběru: dva nejlevnější uchazeči 
ocenili jednu z rozpočtových položek 

hodnotou „nula“. Na zá-
kladě nálezu úřadu pro 
hospodářskou  soutěž 
je bylo nutno z tohoto 
důvodu  vyloučit!  Prý 
nelze,  aby  něco  bylo 
veřejně  zadarmo! Třetí 
uchazeč  v  pořadí  pak 
inkriminovanou polož-
ku  „zkušeně“  nacenil 
jednou korunou. Stal se 
tedy  vítězem!  A  co  se 
skrývalo tak zásadního v rozpočto-
vané položce? Nic víc a nic míň než 
vyvzorkování, komunikace a zamě-
ření. A tak to máme o 170 tisíc korun 
dražší… A právě jsem se dozvěděl, 
že se na poslední chvíli odvolal proti 
svému vyřazení jeden z vyloučených 
uchazečů. Termín otevření školky je 
tedy znejistěn.
Bohunicím přináleží také část zahrád-
kářské kolonie na Červeném kopci 
při ulici Vinohrady. Pozemky nejsou 
dlouhodobě užívány, a tak se na nich 
nahromadil, co jiného, než odpad. Na 
základě písemné žádosti tam tento 
měsíc započne městská firma SAKO 
s úklidem. Takže těm, kteří při navá-
žení odpadu spoléhali, že to někdo 
uklidí, to zase vyšlo…
Počátkem července započnou sta-
vební práce na rozšíření možnosti 

Uzávěrka č. 6/12
20. května 2012

BOHUNIČTÍ HASIČI ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice
Vás zvou na XIII. ročník

PIVNÍHO FESTIVALU
který proběhne za každého počasí 2. června 2012 
v hasičské zbrojnici na ulici Ukrajinské 2b.

14.00   zahájení, dětské soutěže a hry 
  (probíhají až do 18 hod.)
14.00–17.00  živá hudba 
17.00   soutěže pro dospělé (pivní štafeta, 
  půllitr a tuplák na rychlost,  
  válení sudu, ukázka mladých hasičů)
18.00–24.00  živá hudba 

Po celou dobu je připraveno skvělé občerstvení, speciality  
na grilu a ochutnávka piv, zejména malých nezávislých  
tuzemských i zahraničních pivovarů. 

Na všechny se těší dobrovolní hasiči.

parkování na konci uli-
ce Běloruská. Stavební 
firma je již vybrána. Po 
realizaci, tedy po 15. srp-
nu, zde přibude 17 par-
kovacích  míst  včetně 
dvou širších pro invalidy. 
O záměru stavby  jsem 
informoval ve zpravodaji 
č. 5/2011. Jednoduché 
schéma projektu je také 
umístěno na webu MČ 

v sekci Projekty. Mám za to, že to jsou 
z hlediska možných prostorových dis-
pozic parkovací místa v této lokalitě 
skutečně již poslední…
Po té co se konečně zazelenala po 
suché zimě i nedeštivém jaru tráva na 
zahradě při ZUŠ na ulici Amerlingová, 
je již opět tento prostor pro veřejnost 
zpřístupněn. A to v odpoledních ho-
dinách po dobu výuky ZUŠ. Zahrada 
je určena pro nejmenší děti za pří-
tomnosti rodičů. Prostor byl doplněn 
i pérovými houpačkami. Prosím uži-
vatele o určitý ohled na probíhající 
výuku ve třídách umělecké školy. Je 
snad zbytečné připomínat, že do pro-
storu je zákaz vstupu psů…
Zastupitelstvo městské části rozhodlo 
o změnách lokalit pro psí výběhy. Byl 
potvrzen výběh při ulici Ukrajinská, 
mírný prostorový posun zaznamenal 
výběh  při  ulici  Osová,  nově  přibyl 
výběh v dolíku podél ulice Souhra-
dy. Především pak ale zastupitelstvo 
souhlasilo se zbudováním oplocené-
ho psího výběhu při ulici Jihlavská, 
viz schéma zveřejněné v NB 3/2012. 
Na oplátku, po nabytí účinnosti této 
městské vyhlášky, pak nebude povo-
len pohyb psů v prostoru kondiční 
běžecké dráhy nad Tatranem. Bohu-
žel v této lokalitě již byl zaznamenán 
díky „vzájemné netoleranci“ nejeden 
konflikt mezi psy a trénujícími běžci…
V rámci jarního čištění bylo z důvodu 
obtížného vyjíždění na ulici Čeňka 
Růžičky z ulice Nové Nivky upraveno 
vodorovné značení. 

(Pokračování na str. 2)
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Ač je „Máj, lásky čas“ spíše zasvě-
cen zamilovaným, daří se kupo-
divu i  jiným méně „poetickým“ 
činnostem…  Prostě  jako  vždy 
přináším několik postřehů z ob-
lasti  bezpečnosti,  jenž  se  váží 
k  událostem  a  místům  v  naší 
městské části.
Městská  policie  v  součinnosti 
s Policií ČR provedla v místních 
restauračních zařízeních a her-
nách kontrolu na podávání alko-
holu mladistvím. Výsledkem této 
akce bylo velice kladné zjištění, že 
nikdo z dospívajících nebyl přisti-
žen pod vlivem alkoholu. Naopak 
méně radostná, snad až alarmu-
jící je zpráva, o nárůstu množství 
přestupků v oblasti psů. Počet 
přestupků stoupl proti minulým 
obdobím o 40 %! Městská policie 
bude proto i nadále pokračovat 
ve  zvýšené  kontrolní  činnosti 
s důrazem na psy a jejich majitele.
Policie  ČR  v  uplynulém  obdo-
bí  musela  řešit  dvě  vloupání 
do bytů, a to na ulicích Vedlejší 
a Rolnická. Při těchto vloupáních 
došlo k úhrnné škodě přesahující 
100.000,- Kč! Dále došlo k vloupá-
ní do sklepních prostorů byto-
vých domů na ulici Čeňka Růžič-
ky, přičemž bylo odcizeno jízdní 
kolo. Ani garáže nezůstaly mimo 
zájem  nenechavců.  V  objektu 
garáží na ulici Vyhlídalova bylo 
odcizeno nářadí a pneumatiky 
v celkové hodnotě přesahující 
částku 40.000,- Kč. Dá se již říci, že 
skoro běžným faktem jsou infor-
mace o vloupáních do zaparko-
vaných automobilů. Tentokrát se 
vloupání udála na ulici Ukrajinská 
(jak jinak, že…) a ulici Havelkova. 
Navíc bylo jedno osobní vozidlo 
odcizeno, a to z ulice Spodní!
Tak nakonec si myslím, že náladu 
nám jistě pozvedne, jak vše ko-
lem kvete a pučí, což dělá radost 
tělu i duši.

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

Nashledanou příště
Leoš Šmídek, předseda 

Komise pro občanské záležitosti

Průzkum zájmu o MŠ Vedlejší
Základní škola Brno, Vedlejší 10 sděluje, že v pro-
storách školy se bude od 1. 9. 2012 otevírat nová 
mateřská škola.
Zjišťujeme zájem rodičů dětí ve věku 3–6 let o umís-
tění v této MŠ. Vážní zájemci nechť vyplní doku-
ment, který je umístěn na stránkách naší školy 
http://zsvedlejsi.cz v sekci „Pro předškoláky“. Tento 
dokument zákonný zástupce osobně přinese do Zá-
kladní školy Brno, Vedlejší 10 v úterý 15. 5. nebo ve 
středu 16. 5. vždy od 14 do 16 hodin. Umožní také 
pověřenému pracovníku školy p. Janě Soukopové 
nahlédnout do svého občanského průkazu a do 
rodného listu dítěte. 

Bodovaná kritéria pro přijetí dětí do MŠ Vedlejší 
(body se budou sčítat):
Věk 3–4 roky:  24 bodů
Celodenní pobyt:  8 bodů
Trvalé bydliště v MČ Brno-Bohunice:  12 bodů
Trvalé bydliště v jiné městské části:   2 body
Sourozenec navštěvuje ZŠ Vedlejší:  1 bod
V případech mimo uvedených se body nepřidělují! 
Při rovnosti bodů a hrozbě překročení plánované ka-
pacity dostane přednost starší dítě.
Řádné přijímací řízení proběhne po zápisu MŠ do Škol-
ského rejstříku.

RNDr. Jan Harmata, ředitel ZŠ Brno, Vedlejší 10

Sportovní areál ZŠ Vedlejší
Provoz je zajištěn ve dnech školního vyučování 14.00–20.00 hod.,  

v ostatních dnech 9.00–20.00 hod. Telefon správce: 607 722 830.
Ceník:   Velké hřiště (horní),   cena 20 Kč/osoba/hod.
  Malé hřiště (prostřední),   cena 200 Kč/hod.
  Malé hřiště (dolní), tenis,   cena 150 Kč/hod.
  Vnitřní prostory (stolní tenis);   cena 70 Kč/stůl/hod. 
  + 30 Kč/os./hod.

MINIGOLF 
BOHUNICE

Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 16.00–20.00

Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00
Předpokládané otevření areálu  

návštěvníkům v sobotu 31. 3. 2012

Starostův zápisník
(Dokončení ze str. 1)
Ubylo tak několik parkovacích míst, 
ale  bezpečnost  automobilového 
provozu  si  tuto  úpravu  vyžádala. 
Obdobné mělo být realizováno z ga-
rážového výjezdu na rovném úseku 
ulice Ukrajinské. Cestářský projektant 
pravděpodobně ne zcela přesně po-
chopil potřebu a nové bílé šrafy jsou 
o výjezd výše.  Jsou tedy tam, kde 
výhled díky mírné zatáčce vždy byl 
a bude dostatečně přehledný…
Další  aktuality  na  www.bohunice.
brno.cz

Přeji dobrý květen.
Miloš Vrážel, starosta MČ

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ BOHUNICE

Vás srdečně zve 19. května 2012 do hasičské
zbrojnice na soutěž hasičské všestrannosti o
 
         

POHÁR STAROSTY
MČ BRNO-BOHUNICE

V 9.00 hodin proběhne již  XV. ročník soutěž mladých hasičů v po-
žárním útoku – soutěž nejmladších hasičů až nejstarších žáků, kteří se 
utkají v požárním útoku. Přijďte se podívat,  jak se dokážou vypořádat 
s náročnou požární technikou

Ve 14.00 hodin začíná soutěž hasičské všestrannosti  „O pohár sta-
rosty MČ Bohunice“ – jedná se o již XVI. ročník atraktivní soutěže nejen 
v požárním útoku, ale i v jízdě zručnosti,  lezení na žebřík a dalších divácky 
atraktivních disciplín.
Bohunické družstvo patří v brněnském regionu mezi favority, a tak o na-
pínavou podívanou nebude nouze. 

Srdečně Vás zvou bohuničtí hasiči a těšíme se, 
že nás přijdete povzbudit za každého počasí

VÍTANÍ JARA
v zahradě ZUŠ na ulici 

Amerlingova
18. 5. 2012 od 17.00 hod. 

hraje BB BAND.

Soubor s plným big bando-
vým obsazením pod vedením 
učitele Petra Kobzy má nový 
a pestrý repertoár. Zahraje 
nejen známou skladbu z po-
dání orchestru Glenna Milera 
In The Mood, ale také  Růžo-
vého Panthera. Posluchači se 
dočkají také Jamese Bonda 
nebo Chameleona a uslyší 
i další nové songy a třeba i se 
zpěvem. Občerstvení za po-
moci SDH Bohunice zajištěno!
Těšíme se na Vás!

Ředitel školy Mgr. Jaroslav Fuksa

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve za finanční  
spoluúčasti radnice MČ Bohunice na zájezd, který se koná 

dne 13. června 2012
Trasa: Brno, zámek Konopiště, Brno

Odjezd : 6.00 hod.       Cena zájezdu: 280,- Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích.

Předprodej místenek 23. května 2012 na radnici Brno-Bohunice
od 14.00–15.00 hod

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
Informace: pí. Růžičková, 732 928 121, 530 316 116
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HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

 Blok č. 9 – termín čištění: středa 2. 5. 2012
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.
 Blok č. 10 – termín čištění: pátek 4. 5. 2012
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.
 Blok č. 11 – termín čištění: pondělí 7. 5. 2012
Ukrajinská – ZÁKOS + odbočky, Lány, Vyhlídalova, Podsedky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích
 Blok č. 12 – termín čištění: středa 9. 5. 2012
Kamenice, Jihlavská, Netroufalky a přilehlá parkoviště na těchto komu-
nikacích 
 Blok č. 13 – termín čištění: pátek 11. 5. 2012
Dlouhá, Hraničky – ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Švermova školky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.
 Blok č. 14 – termín čištění: pondělí 14. 5. 2012
Studentská, Netroufalky, příjezd k nemocnici a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích.

Co si psali naši předkové XXXV.

Maminkám...

Pro naše už třicáté páté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ 
jsem vybral pohlednici, kterou jsem si přivezl nedávno z jedné burzy. Jedná se 
o jednu z nejstarších pohlednic Bohunic, s jedním zcela ojedinělým snímkem. 
Na pohlednici je zobrazena budova zahradnické školy, okolí kapličky, severní 
část ulice Havelkovy a zejména bohunická nemocnice a chudobinec. Ale 
pozor! Nikoliv ta, kterou u nás máme dnes. Pozorný čtenář by mohl zjistit, že 
vyobrazená nemocnice je dnešní Základní umělecká škola na ul. Amerlingova. 
Matně si vzpomínám, že jsem kdysi četl, že v minulosti tyto dvě budovy sloužily 
k sociálně - zdravotnickým účelům.
Pohlednice je z období těsně po roce 1900 a byla vydána jako soukromá 
pohlednice nákladem Jindřicha Rothscheina z Bohunic.
Protože však pohlednice nemá psaný text, přikládám text z jiné pohlednice, 
kterou mám vícekrát a jejíž obrázek jste již viděli. 

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu:

Milý Toníku! 
Odpusť, že jsem Tě v Praze nenavštívil, rád bych tak býval učinil, 
ale sám první den jsem tam nechtěl jít, poněvadž jsem se bál, že bych 
netrefil, druhý den jsem byl s bratrem v Radotíně a třetí den jsme 
přišli z rajský zahrady pozdě tak jsem tak nemohl učiniti. Z Prahy 
jsme jeli 71/2 hod večer. Na sv. Václava již do Prahy nepojedu, ale 
sejdeme se již až o vánocích doma.

Tvůj Cyril.

Nedávno  jsem  měl 
možnost být na jedné 
bohunické  akci,  kde 
jsem seděl za mladým 
manželským  párem. 
Měli malé, ale zato vel-
mi čilé dítko, které se se 
svojí pohyblivostí nijak 
netajilo.  Na  tom  není 
zase  nic  tak  divného, 
takových dětí je spous-
ta – zejména těch malých.
Mě  však  zaujali  rodiče. Tatínek  se 
o dítko velmi hezky staral, a tak ma-
minka  měla  klid  a  mohla  se  plně 
soustředit na program naší společ-
né akce.
Jenže po chvíli jsem si všiml, že přes-
tože o její dítko bylo dobře posta-
ráno, v pravidelných cca 10–15vte-
řinových  intervalech „kontrolovala 
situaci“ a bezpečí svého potomka.

Nechtěně jsem se musel 
pousmát, protože jsem 
si vzpomněl na  jedno 
humorné  pořekadlo: 
„To  nejnebezpečnější, 
co bys mohl potkat, je 
rozzuřená  medvědice 
bránící  svoje  mládě 
a  hladový  chlap“.  Nás 
muže bych nechal na 
někdy  jindy.  Nicméně 

maminka z našeho příběhu mi onu 
medvědici docela evokovala. Dovedl 
jsem si živě představit, co by se sta-
lo tomu, kdo by si dovolil se na její 
dítě byť  jen nehezky podívat. Milá 
a mírumilovně vyhlížející žena by se 
bezpochyby proměnila v divokou 
a velmi nebezpečnou ochránkyni, 
před  kterou  by  nejspíše  ustoupil 
i zkušený zápasník.
Milé maminky, toto je bezpochyby 
jeden z důvodů, proč jste tak výji-
mečné, že máte i svůj vlastní svátek. 
Myslím, že mnozí z nás ani nevíme, 
jak moc Vám máme děkovat. Třeba 
i za to, že jste nás ochránily před ne-
bezpečím a nástrahami světa právě 
s neohrožeností a nebojácností bo-
jovníka.
Přeji Vám milé maminky, aby nejen 
v den Vašeho Svátku matek na Vás 
byli Vaši blízcí hodní, zahrnovali Vás 
vděčností a láskou.

Antonín Crha , místostarosta

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nemohla být provede-
na obnova vodorovného dopravního značení v rámci blokového čištění 
dne 16. 4. 2012 na ulicích Běloruská, Havelkova, Amerlingova a Rolnická.
Obnova vodorovného značení bude provedena dne 7. 5. 2012. Ulice 
budou označeny přenosným dopravním značením (zákaz stání) a ve 
dne zákazu stání bude prováděn odtah vozidel.

18.-20. kvìten
Program

17:00 Stavìní máje
pøedprodej lístkù v Sokolovnì

Sobota 19. kvìtna
14:00

Pátek 18. kvìtna

Požehnání hodùm a vínu, 
zahájení hodového prùvodu
(chrám sv. Jana Nepomuckého)

19:00 Hodová zábava
DTJ Klobásova 34, k tanci hraje Slovácká 
dechová muzika z Vnorov, 
v prùbìhu veèera stárci zatanèí 
Èeskoslovenskou besedu (zábava 
probìhne pod otevøeným nebem, vstupné 
100 Kè)

Nedìle 20. kvìtna
9:30 Hodová mše svatá

(chrám sv. Jana Nepomuckého)

16:00 Zpívání a tanèení
s cimbálovou muzikou 
Pentla z Boršic
DTJ Klobásova 34, v prùbìhu veèera dìti 
zatanèí Hanáckou besedu
(vstupné 80 Kè)

Starolískovecké

mladé
hody

Akci poøádá Orel jednota Starý Lískovec a stárci za finanèní podpory statutárního mìsta Brna a MÈ Starý 
Lískovec, Pøedprodej vstupenek 18. 5. v 17:00 - 19:00 v sokolovnì na Máchalovì ulici.
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Na ZŠ Arménská jsou Rodiče vítáni Kavárna a výstava Afrika

Filip Juda se stal víceprezidentem  
Evropské federace malého fotbalu

Nábor talentovaných dětí

Rodiče, žáky a všechny příznivce ZŠ 
Brno, Vedlejší 10 opět po roce co nej-
srdečněji zveme do tradiční Kavárny. 
Letos se uskuteční v pondělí 28. květ-
na v prostorách školní  jídelny. Pře-
hlídka výborných domácích zákusků 
a ještě lepší kávy plynule naváže na 
slavnostní vernisáž výstavy keramiky 

s názvem Afrika, která začne v 16 ho-
din. V hudebně pojatém kulturním 
programu – muzikálu – se představí 
žáci zájmových kroužků. Výstava kera-
miky instalovaná v prostorách školní 
družiny bude přístupná veřejnosti 
také ve dnech 29.–31. května.

MJ

Bohunický občan Filip Juda, který je 
zároveň prezidentem Brněnského a  
Českomoravského svazu malé kopa-
né, se stal víceprezidentem Evropské 
federace malého fotbalu. Jeho náplní 
práce bude dohled nad prací  jed-
notlivých komisí a komunikace se 
členskými zeměmi za účelem dalšího 
rozvoje a propagace mládežnických 
soutěží. 
„Jsem rád, že jsem dostal podporu 
všech zástupců evropských národ-
ních svazů. Tak silný mandát je dů-
ležitý pro moji práci v nastávajících 
letech. Důležité je také si uvědomit, 
že Brno mým zvolením získalo jedno 
ze sedmi křesel v evropském výkon-
ném výboru a zásadně tak mohu při-
spívat k rozvoji tohoto sportu v Brně,” 
řekl Filip Juda.  
„Malý fotbal  je sportem, který hrají 
v Evropě miliony lidí. U nás čítá tento 
sport necelých 72000 členů, z nichž 
více jak 2000 regionálně zastřešuje 
Brněnský svaz malé kopané. Ten se 
tak může těšit na řadu modernizač-
ních  prvků.  Prostřednictvím  EMF 
a dotačního programu EU s názvem 

GRASSROOT, bych rád zajistil  jednu 
mobilní hrací plochu s umělým tráv-
níkem do Brna. Touto cestou bych 
chtěl  prezentovat  malý  fotbal  na 
nejrůznějších místech v Brně. Tak by 
například úvodní utkání  jedné se-
zóny mohlo startovat v Bohunicích, 
ze kterých pochází nejvíce členů Br-
něnského svazu malé kopané, a kde 
byly moje organizační začátky tohoto 
sportu v roce 1998,“ řekl Filip Juda. 
Celkově se Bohunice mohou pyšnit 
řadou úspěchů. V roce 2007 se stal 
bohunický klub Fischer Café vítězem 
prestižního evropského turnaje ma-
lého fotbalu „EuroLienz“ v Rakousku. 
V roce 2010 byl celek Bohunice 30 vi-
cemistrem  republiky  a  v  loňském 
roce  usedl  na  trenérskou  lavičku 
národního týmu bohunický občan 
Radek Pokorný, který se dvěma bohu-
nickými hráči dovedl národní tým na 
Mistrovství Evropy v malém fotbale 
do finále. Z Bohunic je 241 členů, kteří 
hrají ve 14 týmech.  

Michal Kašpárek
člen Oddělení PR BSMK

Fotbalový klub FJ Tatran Brno-Bohunice pořádá nábory talentovaných, spor-
tovně založených dětí. Již zaregistrovaných i nezaregistrovaných z celého 
brněnského regionu. Nábory se konají formou nezávislého pohovoru.
Pro doplnění ročníků hledáme chlapce ve věku od 6 let do 16 let (ročníky 
1995–2006) a dívky od 6 let do 13 let (ročníky 1999–2006).
Po telefonické domluvě bychom Vás rádi přivítali mezi námi na fotbalovém 
stadionu Tatranu Bohunice.
Vážení rodiče proto neváhejte a kontaktujte nás na našich telefonních číslech:                                                                            
Manažer mládeže a trenér: pan Jiří Honzák (mobil: 721 552 992)
Trenér: pan Martin Beneš (mobil: 731 044 079)
Trenér: pan Josef Virgl (mobil: 722 730 853) 

I proto vznikla značka Rodiče vítáni, 
značka pro školy otevřené rodičům. 
Na webu www.rodicevitani.cz je umís-
těna interaktivní mapa škol, jež se do 
projektu zapojily. Podmínkou pro udě-
lení certifikátu je splnění základních 
i volitelných požadavků, které školu 
otevřenou  rodičům  charakterizují. 
Jaké  požadavky  to  jsou?  Například 
aktualizované webové stránky přiná-
šející informace o životě ve škole, školní 
dokumenty včetně ŠVP přístupné na 
stránkách školy, možnost konzultací 
rodičů s učiteli svých dětí, přehled akcí 
a třídních schůzek, které jsou konány ve 
vyhovujících termínech, možnost kon-
taktu s výchovných poradcem nebo 
pomoc či rada při výběru vhodného 

Rodiče s dětmi školou povinnými u své školy oceňují vstřícné a part-
nerské chování, stejně tak učitelé vítají spolupráci s rodiči a vzájemnou 
komunikaci. Těmi, kdo na dobrých vztazích nejvíce vyzískají, jsou totiž 
právě děti. A o ně jde v každé dobré škole především.

Úspěšní reprezentanti ZŠ Vedlejší

Matematická olympiáda – městské kolo:
Kateřina Maťašová (6. C) – 10. místo ze 115

Richard Řehulka (6.C) – 11. místo ze 115
Jiří Kuchyňka (7. A) – 10. místo ze 103

Biologická olympiáda – městské kolo:
Karolína Michnová (6. A) – 6. místo a postup do krajského kola

Dětská scéna 2012 – krajské kolo
Kamila Predná (9. A) – 2. místo s oceněním za citlivou interpretaci textu 

J. Préverta 

Nábor dětí
do oddílu házené

Tatran Bohunice vypisuje nábor pro ročníky 2001 a mladší

 přijďte se na nás s rodiči podívat a vyzkoušet házenou
sebou si vezměte sálové tenisky a sportovní oblečení
 každé úterý a čtvrtek 16–18 h. v nové hale Tatranu

 nebo v pátek 16–18 h. ve staré hale Tatranu
haly jsou v centru Bohunic na ulici Neužilova

bližší dotazy: hazena.bohunice@email.cz

psychologa a logopeda pro jejich dítě.
Protože tyto i další požadavky ZŠ Ar-
ménská splňuje, získali jsme certifikát 
Školy otevřené rodičům. Nejvíce jsme 
potěšeni, že návrh na registraci vzešel 
od vás, rodičů našich žáků. Děkujeme 
za vaši důvěru, budeme se i nadále 
snažit  ji nezklamat a dobré vztahy 
mezi rodiči a školou stále rozvíjet.
Pokud tedy máte zájem s naší školou 
spolupracovat, přednášet své návrhy 
na zlepšování práce i společného po-
stupu nebo se třeba jen informovat 
o věcech, které vám nejsou jasné, 
neváhejte a přijďte za námi. Na naší 
škole jsou totiž Rodiče vítáni.

Mgr. Vladan Urbánek
ředitel ZŠ Arménská

Setkání jubilantů & Vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce do-
vršili 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. Při-
hlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru 
v přízemí úřadu (tel.: 547 423 832). Formuláře při-
hlášek jsou k dispozici také na webu městské části 
v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.
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Impozantní vstup fotbalistů Tatranu 
Bohunice do jarní části MSD!

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Jaro v knihovně

Hráči „A“ mužstva Tatranu Bohunice 
hned  při  prvním  letošním  jarním 
utkání  porazili  druhý  tým  tabulky 
Dostu Bystrc 1:0 na soupeřově hřiš-
ti. Ve druhém utkání porazil Tatran 
Bohunice na domácím hřišti fotba-
listy Sokola Tasovice, kteří pobývali 
tou dobou na třetí příčce tabulky. 
Mírné vystřízlivění přišlo ve třetím 
zápase  na  hřišti  celku  vedoucího 
průběžnou tabulku MSD ve Žďáře 
nad Sázavou. Hrálo se za mrazivého 
počasí ve sněhové vánici a Tatran byl 
zasypán mimo sněhu ještě čtyřgólo-
vým přídělem. Ale chuť si fotbalisté 
Bohunic  spravili  hned  následující 
víkend, kdy na domácím hřišti zdo-
lali Třebíč a o  týden později, opět 
doma, zvítězili nad Hodonínem 3:0. 
Po úvodních pěti zápasech jarní po-
loviny Moravskoslezské divize získal 
Tatran 12 bodů a postupně se tak od-
poutává od spodních pater tabulky. 
Po 21 kolech MSD se Tatran nachází 
na 10 příčce průběžné tabulky, což 
je dobrým nakročením ke splnění 

cíle pro letošní ročník a to udržet se 
v MSD. 
Jarní polovina soutěže potrvá do po-
loviny června, zbývá odehrát ještě 9 
kol, a tak každé povzbuzení a domácí 
divácká podpora hráčům pomáhá 
k  lepším  výkonům.  Pokud  jste  se 
ještě na domácí zápas fotbalistů „A“ 
mužstva Tatranu Bohunice nedostali, 
máte na to čtyři možnosti, jak to na-
pravit. Domácí zápasy se budou hrát 
vždy v sobotu 5. a 19. května a dále 
pak 2. a 16. června, kdy posledním 
kolem celá soutěž končí.  Informa-
ce o začátcích zápasů i odjezdech 
autobusu  na  zápasy  mimo  Brno 
naleznete na webových stránkách 
www.tatranbohunice.xf.cz, ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
nebo na vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá vedle trafiky pana Jura-
se. Na vaši návštěvu a podporu po 
zbytek ročníku MSD 2011/12 se těší 
hráči i funkcionáři fotbalového oddílu 
TATRAN Brno Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Tentokrát máme zprávu pro všechny rodiče a prarodiče, kteří dětem čtou 
a pokud ještě nečtou, chtěli by začít. Projekt Celé Česko čte dětem spočívá 
v tom, že si na naše děti uděláme více času, budeme jim číst a budeme si 
s nimi o přečteném povídat. Dětem se zlepší slovní zásoba, tyto společné 
chvíle si budou pamatovat celý život a my budeme mít dobrý pocit, že jsme 
se dětem více věnovali. Pokud máte zájem o bližší informace, stavte se za námi 
v knihovně a my Vám dáme krásný deníček Škola naruby, kam si děti mohou 
psát a malovat. Na čtvrtek 7. 6. 2012 odpoledne máme pro děti i rodiče při-
praven zajímavý program, bližší informace v červnových NB. Těšíme se na Vás.

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová, KJM – pobočka Lány

Srdečně Vás zdravíme z knihovny, jaro 
už je mezi námi a my jsme pro Vás 
připravily dvě květnové radosti.
Tou první je již sedmá výstava výtvar-
nice Věry Valenti. Uvidíte nádherné 
šály, šátky a jiné doplňky malované 
na hedvábí. Vernisáž výstavy se bude 
konat ve středu 2. 5. 2012 v 17 hodin, 
výstava potrvá po celý měsíc květen.
Druhou radost uděláme našim nej-
menším, připravily jsme pro ně Čtení 
pro nejmenší s  laškovnou a hravou 
náplní – Básničky a říkačky pro capar-
ty. „Odkud ten náš holub letí?“...a jak je 
to dál, děti? Zveme všechny děti od 
2 do 5 let v doprovodu dospělé oso-
by. Sejdeme se 15. 5. 2012 v 16 hodin.
Spousta krásných akcí je před námi 
a několik úspěšných máme již za se-

bou. Tou poslední byla výstava Stole-
tá škola, velký dík patří všem pamět-
níkům, absolventům i pedagogům, 
kteří se ozvali na naši výzvu a poskytli 
dobové materiály, fotografie a kroni-
ky. Každý měsíc pro Vás připravíme 
něco hezkého a zajímavého, svět je 
pestrý a plný pěkných knih, zážitků 
a setkání. Brzy na viděnou.

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
Knihovna Jiřího Mahena

pobočka Lány

Sportovní klub Kometa pořádá o letních prázdninách 
plavecké a sportovní příměstské tábory. 

Pro děti je připraven zábavný program plný her a plavání. 
Termíny : 
Arménská I.   2. 7. – 6. 7. 2012 soustředění plavců a vodního póla
Arménská II.  27. 8. – 31. 8. 2012 soustředění plavců a vodního póla
Také pořádáme týdenní intenzívní kurzy plavání, kde se děti učí plavat vždy 
od pondělí do pátku od 16.15 do 17.15. Více informací najdete na www.
kometaplavani.cz, nebo na www.plaveckaskolakometa.cz. 

Radim Vítek, plavecká škola Kometa

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohu-
nice, 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 2. 5. 2012 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice •  
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, 
inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje 
právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

 Pronajmu zahradu blízko sidliš-
tě Bohunice. Chatka, voda, WC. 
Tel. 606 59 44 02

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

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
6–10. 8. 2012 – děti od 3 do 6 let. 
Kde: Labyrint – Švermova 19, Brno 
Bohunice. Výuka tance, gymnastiky, 
angličtiny – vše formou her. Obědy 
zajištěny. Tel: 607 772 530 
www.sneaker.cz

 Dětské tábory - sportovní, jazy-
kové, taneční, výtvarné, s fl étnou, 
pro teenagery. Minitábory pro rodi-
če s dětmi 1–7 let. Tel.: 541 229 122, 
www.drak.cz

 FYZIKA – MATEMATIKA 6.–9. 
třída, zodpovědně doučím. Pomohu 
vašim dětem zlepšit známky. 
Tel: 774 621 703

  TANEČNÍ a PARKOUROVÝ 
LETNÍ KEMP 19–25. 8. 2012 – děti 
7–14let. Kde: Blansko. Výuka street-
dance,  parkour,  akrobatická  gym-
nastika. Tel: 607 772 530 
www.sneaker.cz

 MÁJOVÁ FIT SOBOTA. Přijďte 
spálit kalorie a získat kondičku. Dvou-
hodinovka jízdy na kolech 19. květ-
na 2012 od 9.30 do 11.30 hod. Cena 
150,- Kč včetně iontového nápoje + 
müsli tyčinky. Nutná rezervace: Fit-
ness Petra, Labská 27, tel:  547 353 249.

 LETNÍ INDIANSKÝ TÁBOR BÝKOVI-
CE. Spaní v pravých nefalšovaných tee-
pee. www.tabor-bykovice.webnode.cz
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Přijďte využít možnost nakoupit 
lokální produkty od farmářů a pěstitelů 

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Následující termíny v roce 2012: 2.6. / 23.6. / 21.7. / 11.8. / 1.9. / 
22.9. / 13.10. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová, 
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 hodin

Starolískovecké 

farmářské 
trhy     12. 5. 

2012

NADĚJE o.s., pobočka Brno
Dům Naděje Brno-Bohunice
Arménská 2/4, 625 00  Brno

Pečovatelská služba: tel. 544 210 843, 776 796 084 (083)

Pomoc seniorům v jejich domácím prostředí:
- obstaráme nákupy a pochůzky - pomůžeme s osobní hygienou

 - zajistíme běžný úklid domácnosti - nachystáme a podáme snídani
 - ohřejeme a podáme oběd - doprovodíme k lékaři nebo na vycházku

Službu poskytují kvalifikované pečovatelky
každý den na celém území města Brna

Obědy pro seniory MČ Bohunice: tel. 547 240 827

 - senioři MČ Bohunice mohou docházet na obědy  
do stravovacího zařízení Naděje, Arménská 2

 - obědy je nutno předem objednat u hospodářky domova  
pro seniory, Arménská 4
 - cena oběda činí 56,- Kč

Domov pro seniory: tel. 547 210 904, 775 889 699

 - domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána 
na dobu neurčitou

 - cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku s trvalým 
pobytem v Jihomoravském kraji

Denní stacionář: tel. 547 210 904, 775 889 699

 - denní stacionář je určen osobám, které z důvodu věku,  
zdravotního stavu či snížené soběstačnosti nemohou  

zůstávat během dne ve svých domácnostech
 - cílovou skupinou jsou senioři a osoby  

se zdravotním postižením

PROGRAM KVĚTEN

3. 5. 2012 od 16.00 do 18.00
VÝROBA NÁUŠNIC Z KORÁLKŮ A DRÁTKŮ – OTEVŘENÁ DÍLNA

10. 5. 2012 od 9.00 do 17.00
DRÁPEK - TYJATR – FESTIVAL
6. ročník festivalu Dramatické výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně.
Více na: www.drapek.cz

10. 5. 2012 od 16.00 do 18.00
ORIGINÁLNÍ TRIČKA – POTISKNI A NAMALUJ SI SÁM! – OTEVŘENÁ DÍLNA

17. 5. 2012 od 16.00 do 18.00
MASKY ZE SÁDROVÝCH OBVAZŮ – OTEVŘENÁ DÍLNA

17. 5. 2012 od 19.00 do 21.00
VOLUNTEERING IS SELFISH.  
MILITARY SERVICE MUST BE OBLIGATORY... – PREZENTACE

24. 5. 2012 od 16.00 do 18.00
NÁRAMKY Z KORÁLKŮ DRÁTKŮ A STUŽEK – OTEVŘENÁ DÍLNA

KDY: Od dubna každé PO v 17.00 h., ST 8.00 h., víkendy budou upřesněny
KDE: sraz před budovou Lány 3
CENA: 20 Kč vycházka, zapůjčení holí 10 Kč
KONTAKT: Barbora Kočařová, B.Kocarova@seznam.cz, tel.: 733 630 810


