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Padesátikoruna

Nevím, jestli jste někdy přemýšleli 
o padesátikoruně. Je to málo nebo 
hodně? Asi záleží na úhlu pohle-
du. Půjdu-li pro rohlík, tak mi stačit 
bude. Půjdu-li do kina, musím ještě 
dvě přidat.
A co takhle mít pěkný večerní zá-
žitek pro celou rodinu i s dětmi? 
Dali byste za to padesátku, nebo 
by Vám jí bylo líto?
V neděli 11. 11. v 18 hod. prošel Bo-
hunicemi dlouhý lampionový prů-
vod. Jednalo se o akci pořádanou 
malou skupinkou bohunických 
maminek. Vymyslela ji paní Lucie 
Stará a letošní ročník byl v pořadí 
již pátý. Lampionový průvod, při 
kterém děti hledaly „skřítky“, se táhl 
stovky metrů. Původně jsem odha-
doval počet účastníků na 350–400, 
ale jak se ukázalo, můj odhad byl 
velmi skromný. S jistotou lze říct, že 
účastníků bylo nejméně 500.
A tady se dostávám zpět ke zmíně-
né padesátikoruně. Organizátorky, 
pouhé čtyři maminky, dělají celou 
akci bez jakékoliv dotace. A pro-
tože chtěly doplnit program ještě 
o pár drobností a zajímavostí pro 
přítomné děti, jako je třeba malá 
sladkost, svítící náramek nebo 
krásný ohňostroj, vybíraly od ro-
dičů 50 Kč na rodinu, bez ohledu 
na počet dětí. Myslím, že vzhledem 
k zážitku, který z toho děti měly, se 
jednalo o částku opravdu symbo-
lickou. Obzvláště když ohňostroj 
a další drobnosti také něco stojí.
Organizátorům letošního ročníku 
i ročníků příštích přeji hodně rado-
sti z úsměvů dětí, pro které je tato 
výjimečná a bezkonkurenční akce 
především určena.

Antonín Crha, místostarosta

PŘEDNOVOROČNÍ STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Vážení spoluobčané. Přes veškerou 
společenskou, politickou, kulturní, 
morální, ekonomickou a globali-
zační krizi naše Bohunice vzkvétají. 
A dokonce věřím, že pro mnohé z vás 
to není žádná překvapivá informace.
Nejsem zastáncem dlouhých, budova-
telsko-samochvalných projevů. Jsem 
raději, když se skutečně „Bohunice žijí“ 
a ne „o sobě čtou“. Jsem raději, když 
občané pozitivní změny zaznamená-
vají ve svých běžných každodenních 
životech. A v těch životech skutečných, 
ne těch odklikaných v internetové síti 
a v jejich sociálních skupinách nebo 
odsledovaných v televizních seriálech 
či odposlechnutých z mediálních 
zpráv. Chci, aby se věci dělaly a děly 
v reálu. V reálu a při vědomí co nejšir-
ších souvislostí. Byť znalost souvislostí 
vždy přináší jistá praktická omezení. 
A protože ne každý má to štěstí, 
aby zaznamenal výsledky usilování 
bohunické samosprávy v roce 2012, 
odhodlám se k prostému výčtu těch 
zásadních:
Byla téměř na 90% dokončena rege-
nerace sídlištní zeleně mezi ulicemi 
Pod Nemocnicí, Vedlejší a Okrouhlá.
Byla otevřena nová školka pro 50 dětí 
na ZŠ Vedlejší včetně dětského hřiště 
a s rezervou další jedné třídy.

Byly nově upraveny zadní trakty byto-
vých domů na ulici Moldavská 11–21.
Byly rekonstruovány povrchy dvou 
hřišť, a to ve vnitrobloku ulice Uzbec-
ké a při bytovém domě Uzbecká 28.
Byla rekonstruována zpevněná plo-
cha a obvodový ovál hřiště ve vnit-
robloku ulice Moldavská.
Bylo oploceno dětské hřiště při ulici 
Pod Nemocnicí.
Přibylo 17 parkovací míst na ulici 
Běloruská.
Byla z gruntu přestavěna jedna sekce 
WC ve škole Arménská.
Běžecký ovál nad areálem TJ Tatran 
byl doplněn dětským hřištěm, kon-
diční plochou s cvičebními prvky 
a pingpongovým stolem.
Byly výškově srovnány a tedy sta-
vebně upraveny plochy kolem hřiště 
s umělým povrchem mezi házenkář-
skými halami. 
Hasičské cvičiště bylo doplněno 
o potřebnou budovu skladu, která 
může být rovněž využita jako pódium 
pro kulturní akce.
Byl dán do provozu cvičebními prvky 
plně vybavený oplocený výběh pro 
psy při ulici Jihlavská.
Byla finančně a materiálně zajištěna 
činnost jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů.

Uzávěrka č. 1/13
16. prosince 2012

A v neposlední řadě byl zajištěn „bez-
poruchový“ provoz školských zaříze-
ní, center volného času, prováděn 
úklid sněhu, sečení trávy, pravidelný 
sběr a odvoz odpadků z veřejných 
prostranství a základní údržba mo-
biliáře. 
No a co nás čeká v roce 2013? Jistota 
je jen jedna. Bude a je méně peněz… 
Přesto jsme tak trochu „haurovsky“ 
připravili projekty na zateplení vněj-
ších plášťů a výměnu oken tří bu-
dov mateřských školek – Arménské, 
Amerlingovy a Uzbecké. Nezastavili 
jsme se ani před výzvou provést tyto 
úpravy na budově Střediska volné-
ho času Labyrint na ulici Švermové. 
V základní škole Vedlejší pak bude 
realizováno dlouhodobé přání pana 
ředitele – proběhne přestavba ne-
využívaného školnického bytu (paní 
vdově se podařilo zajistit jiné uby-
tování) na moderní učebny žáků. 
I tuto školu pak v příštím roce čeká 
zateplení a výměna oken jednoho ce-
lého pavilónu. Na tuto konkrétní akci 
pak finančně přispěje město Brno. 
Očekávám, že bude také zahájena 
rozsáhlejší údržba zeleně veřejné-
ho prostranství okolo toku Leskavy 
a částečně i na Červeném kopci. Je 
připravena úprava zpevněných ploch 
za bytovými domy Ukrajinská 3–9, 
11–17 a 1–35. V oblasti dopravy by 
pak mohlo být vystavěno celkem 
42 parkovacích stání na ulici Souhra-
dy. K tomu budeme zajišťovat provoz 
nejenom úřadu, ale i již jmenovaných 
škol, školek, center a také pobočky  
ZUŠ. Dále hrabat sníh z chodníků 
a cest, kosit trávu, uklízet odpadky 
a… …a také finančně podporovat 
tradiční místní organizace!
Ještě po celý příští rok bude probí-
hat v různé intenzitě na vícero mís-
tech Bohunic dostavba kanalizace 
a vodovodu. A třeba bude i kruhový 
objezd na hodně vytížené křižovatce 
Dlouhá – Čeňka Růžičky – Hraničky, 
byť se jedná o komunikaci ve správě 
kraje, který stavbu finančně nepod-
poruje. Budeme pokračovat v pro-
jektové přípravě na úpravu náměstí 
před radnicí…

(Pokračování na str. 2)

Dovolím si svým zápisníkem trošku předběhnout čas. Motivací mi 
jsou mnohé, často již připravované novoroční projevy. Takže se těším 
nadějí, čtete jeden z prvních...
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Zdravím vás, čtenářky a čtenáře 
prosincového vydání zpravo-
daje Naše Bohunice. V tomto 
článku rubriky Komise pro ob-
čanské záležitosti vás budu, jak 
je již dobrým zvykem, informo-
vat o aktuálních bezpečnostních 
problémech v naší městské části.
Městská policie mimo pravidel-
ný dozor na dodržování platných 
vyhlášek a ustanovení, zajišťovala 
i dohled nad akcemi na území 
města Brna a naší městské části. 
Jednalo se jak o kontrolu hlad-
kého průběhu krajských voleb 
či celoměstských úkolů v oblasti 
dohledu nad bezdomovci, ale 
i hlídkování v prostorách hřbito-
vů v souvislosti se svátkem ze-
snulých. V Bohunicích pak byla 
přítomna na akcích pořádaných 
SDH Brno-Bohunice a místní orel-
skou jednotou.
Policie ČR i nadále musí řešit 
pokračující krádeže předmětů 
a částí výbavy ze zaparkovaných 
osobních vozidel. Tentokrát na 
ulicích Gruzínská a Běloruská, 
čímž vznikla škoda přesahující 
svou výší 27.000 Kč. Dále došlo 
k vloupání do sklepních kójí 
bytových domů na ulicích Ne-
užilova a Havelkova, z nichž byla 
odcizena horská kola v hodnotě 
25.000 Kč. „Hořký konec“ mělo 
pro pachatele vloupání do stán-
ku PNS na ulici Švermova, jen půl 
hodiny po oznámení události 
majitelem stánku je hlídka Poli-
cie ČR zadržela na ulici Hraničky!
Nakonec „malá perlička s velkým 
objemem“ – z prostoru stavby 
areálu univerzitního kampusu 
Masarykovy univerzity bylo od-
cizeno 11 tun železných výztuží 
do betonu tzv. roxorů, čímž sta-
vební firmě vznikla škoda ve výši 
198.000 Kč!
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

Přednovoroční  
starostův zápisník

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 51. zasedání 
dne 14. 11. 2012

 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Stavební úpravy – zřízení 
učeben v ZŠ Vedlejší 10“ a seznam 
firem, které budou vyzvány k po-
dání nabídky. 
 – schválila smlouvu na dodávku 
elektřiny pro vánoční osvětlení 
v MČ Brno-Bohunice
 – schválila dohodu o předložení 
bankovní záruky se společností 
SWEITELSKY stavební s.r.o., z dů-
vodu finančního krytí případných 
budoucích vad na díle „Rekon-
strukce stávajícího dětského hřiště 
u bytového domu Uzbecká č. 28“ 
zjištěných v záruční době a neod-
straněných zhotovitelem
 – schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Oplocení pro výběh 
pro psy v MČ Brno-Bohunice“ s fir-
mou INTER-STAV, spol. s r.o., a to na 
snížení ceny díla 
 – schválila dohodu o narovnání se 
společností DOVER, spol. s r.o.
 – schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku p. č. 
2477/1 – příjezdová komunika-
ce, ke stavbě garáže při ulici Lány 
o výměře 14,2 m2

 – schválila nájemní smlouvu na 
pronájem částí pozemku p. č. 
1321/7 o výměře 3 x 15,6 m pod 
objektem hromadných garáží při 
ulici Pod Nemocnicí 
 – schválila dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě s TJ Tatran Bohunice ve 
věci pronájmu hřiště
 – vzala na vědomí doporučený 
program XIII. zasedání ZMČ Brno-
Bohunice, které se bude konat 

dne 12. 12. 2012. Podrobnosti na 
jiném místě zpravodaje
 – schválila rozpočtové opatření č. 
12/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok 2012 
 – schválila použití části Rezervního 
fondu pro rozvoj hlavní činnosti 
jednotlivých příspěvkových orga-
nizací zřízených MČ Brno-Bohuni-
ce pro rok 2012 
 – schválila použití rezervního fon-
du ve výši 195.000 Kč příspěvko-
vou organizací ZŠ Brno, Arménská 
21, a to na opravu zpevněné plo-
chy u školní jídelny ve výši 112.000 
Kč a na opravu elektrické instala-
ce osvětlení bazénu školy ve výši 
83.000 Kč
 – schválila příspěvkové organizaci 
MŠ Brno, Amerlingova 4, přije-
tí věcného sponzorského daru 
úložné policové stěny na hračky 
v hodnotě 16.000 Kč 
 – jmenovala Ing. Otakara Kamará-
da a RNDr. Ivanu Šafránkovou od-
povědnými pracovníky za organi-
začně-technickou přípravu volby 
prezidenta republiky
 – nesouhlasila se směnou pozemku 
p. č. 206/10 a části pozemku p. č. 
206/1 za část pozemku p. č. 211/1 
 – nevyhověla žádosti o zastavení 
nařízení exekuce na pohledávku 
za bývalou nájemkyní obecního 
bytu
 – zrušila své usnesení z 48. zase-
dání konaného dne 19.09.2012 
a schválila uzavření smíru v soud-
ním řízení vedeném statutárním 
městem Brnem, MČ Brno-Bohu-
nice vůči společnosti IKON, spol. 
s r.o., o 12.205 Kč

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 příleži-
tosti 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). Formu-
láře přihlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás 
těšíme.

Nabídka k pronájmu
MČ Brno-Bohunice nabízí k pronájmu nebytové prostory v ob-
jektu Uzbecká 22a (bývalá kotelna) na pozemku p. č. 1856 
v k. ú. Bohunice. 
Nebytové prostory o výměře 54 m2, 
které jsou vybaveny sociálním záze-
mím, je možno využít pro skladovací 
nebo dílenské účely.
Další informace lze získat na Odboru 
bytovém a majetkovém ÚMČ Brno-
Bohunice, č. t. 547 423 825 nebo 
547 423 826.

Ing. Krpcová

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD na ZŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční 
v pondělí 21. 1. a v úterý 22. 1. 2013 vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte  rodný list dítěte  
a průkaz totožnosti zákonných zástupců dítěte.

Zápisu do 1. tříd bude předcházet

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  17. 1. 2013
více na www.zsvedlejsi.cz DERATIZACE

Městská část Brno-Bohunice 
bude v termínu od 26. 11. 2012 
do 15. 12. 2012 provádět plošnou 
deratizaci veřejného prostranství 
na ulicích Arménská, Čeňka Růžič-
ky, Dlouhá, Gruzínská, Jihlavská, 
Lány, Okrouhlá, Pod Nemocnicí, 
Rolnická, Spodní, Ukrajinská a Uz-
becká.
Žádáme proto veřejnost o prove-
dení deratizace v sklepních prosto-
rách bytových domů a rodinných 
domů a soukromých zahrad. 
Vice informací na webu MČ. 

(Dokončení ze str. 1)
Chybí vám ve výčtu mnohé? A třeba 
i drobnosti? Mně také. A ani nevíte 
jak a kolik! Ale buďme realisté. Většinu 
finančních prostředků jsme si zajistili 
efektivním hospodařením v tomto 
končícím roce a již úspěšnými žádost-
mi o dotace. A více než kde jinde se 
ve financování nakonec vždy prosadí 
obecná platnost: pořídí-li se  „sranda“ 
jedna, nedostávají se prostředky na 
„legraci“ jinou... A v tomto kontextu 
bych vás poprosil o vnímavé poro-
zumění.
Vážení spoluobčané, dovolte mi zá-
věrem vyslovit odvážnou tezi. Naše 
Bohunice budou vzkvétat i v roce 
2013! Těšme se tedy na něj společně! 
Žijme Bohunice!
Přeji dobrý prosinec. Pro tuto chvíli 
ještě přidávám přání klidně prožitých 
vánočních i novoročních svátků.

Miloš Vrážel, starosta
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Co si psali naši předkové XLI.

XII. zasedání zastupitelstva

Pro naše čtyřicátéprvní pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral jednu starou pohlednici, na které je zachycena ulice Havelkova, tehdy 
ještě pod názvem „Brněnská ulice“. Jedná se o velmi ojedinělou a zajímavou 
pohlednici. Pochází někdy z období počátku 20 století. 
Adresátem je Velectěná paní Emílie Hrudová, vdova po řediteli školy, Luka 
u Jihlavy. 
Na výzvu v minulém čísle k hledání místa, kde se hrálo v roce 1921 ono fotogra-
fem zachycené dětské divadelní představení, se mi skutečně ozval bohunický 
pamětník. Dle jeho sdělení se jednalo o „Véhon“. Takto byla v minulosti nazývána 
horní část dnešní ulice Neužilova. 

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu i s chybami:

Jsme v Bohonicích, srdečně Vás zdravíme. 
Koranda, Anna
Ruce líbají Emilka, Bedřich

1. 12.
sobota

SVÍČKY A SVÍCNY – keramická dílna
SVČ Lužánky, Lány 3, 13.30–17.00 hodin

2. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ
SVČ Lužánky, Lány 3, 15.00–18.00 hodin

4. 12.
úterý

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, ROZSVĚCOVÁNÍ STROMKU
Hasiči; prostor před radnicí, od 17.00 hodin vystoupení žáků 
škol a Bohunické chasy; v 18.00 hodin ohňostroj

4.–21. VÝSTAVA BRNĚNSKÉ FRAGMENTY
KJM, Lány 3 v půjčovní době; 4. 12. od 18.00 hodin vernisáž

6. 12.
čtvrtek

Pečení perníčků – otevřená dílna
Klub SDV Labyrint, 15.30–18.00 hodin

7. 12.
pátek

TRADIČNÍ KORÁLKOVÉ OZDOBY 
SVČ Lužánky, Lány 3, 16.00–18.30 hodin

9. 12. 
neděle

TATRAN Bohunice:  TJ Sokol Velké Meziříčí – házená
hala Neužilova 35, 2. liga mužů, od 15.00 hodin

11. 12.
úterý

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY
MŠ Amerlingova 9–10 hodin; MŠ Uzbecká 10–11 hodin

11. 12.
úterý

POHÁDKY POD POLŠTÁŘ – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3, od 16.00 hodin

12. 12.
středa

XIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
ÚMČ, Dlouhá 3, od 17.00 hodin

13. 12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY
MŠ Běloruská 10.00–11.00 hodin

13. 12.
čtvrtek

VÝROBA MÝDEL – otevřená dílna
Klub SDV Labyrint, 15.30–18.00 hodin

13. 12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ S BOHUNICKOU 
CHASOU a CM BOHONICOU, KJM, Lány 3 od 18.00 hodin

15. 12.
sobota

TURNAJ V ŠACHU HRÁČŮ DO 16 LET
Orel, orlovna Hraničky 5, od 8.30 hodin

19. 12.
středa

POHÁDKA „VÁNOCE SE ZVÍŘÁTKY“ 
SVČ Lužánky, Lány 3, od 16.00 hodin

22. 12.
sobota

DEN DESKOVÝCH HER, 34. PS Lesná; 
orlovna, Hraničky 5 (zadní vchod) 10.00–17.00 hodin

24. 12.
pátek

ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ V OBECNÍM VINOHRADĚ
Obecní vinohradník, Bohunická Chasa, od 22.00 hodin

28. 12.
pátek

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU HRÁČŮ DO 18 LET
Orel, orlovna. Hraničky 5, od 9.30 hodin

29. 12.
sobota

TURNAJ V HOHEJBALU DVOJIC MUŽŮ
Orel, orlovna, Hraničky 5, od 8.30 hodin

Kalendárium XII.

OTEVŘENÁ DÍLNA

Pečení perníčků
KDY: 6. prosince 2012, 15.30–18.00 hod.

KDE: KLUB SDV LABYRINT
Přijďte si za námi upéct a nazdobit perníčky :) 

Prosím přijďte včas a přihlaste se prosím 
emailem na níže uvedené adrese 

(ať víme, kolik připravit těsta, děkujeme :)

VSTUPNÉ 50 Kč
Kontakt pro přihlášení: Barbora Špatná

Email: barboraspatna@seznam.cz

Těšíme se na Vás!

XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice se koná ve 
středu 12. 12. 2012 v 17.00 hodin v sále bohunické radnice Dlouhá 3. 
Zasedání ZMČ je přístupné veřejnosti.

Program:
1) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01.–11.2012
2) Návrh rozpočtového opatření č. 3/ZMČ
3) Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MČ středisku SVČ Švermova 19, návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Bohunice č. 08-119/12/MČ
4) Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2013
5) Schválení aktualizace VII. etapy „Projektu regenerace panelového sídliště 
v MČ Brno-Bohunice“
6) Návrh novely přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně – „Seznam ploch nejvýznamnější 
zeleně v městě Brně“
7) Stanovisko k vyhrazení pravomoci dle § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, z kompetence městských 
částí do kompetence statutárního města Brna
8) Různé
Na tomto zasedání nebude projednávána problematika rezidenčního 
parkování.
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Fotbalisté „A“ mužstva TATRANU  
přezimují na 12. příčce

TA JEMSTVÍ STARÉ HLADOMORNY

Po šestnácti odehraných kolech Mo-
ravskoslezské divize přezimuje Tat-
ran s 18 body na dvanáctém místě 
průběžné tabulky Moravskoslezské 
divize skupiny D. Ve druhém roce 
účinkování, který je všeobecně pova-
žován pro nováčka za nejdůležitější, 
to není vůbec špatný výsledek. Počet 
získaných bodů by mohlo být vyšší, 
a tím i lepší postavení v tabulce, ale 
o hodně bodů mužstvo přišlo, když 
inkasovalo v závěrečných minutách 
některých zápasů, hlavně na půdě 
soupeřů. Ale to je fotbal.
Fotbalisté Tatranu nastříleli za 16 kol 
25 branek a 23 branek obdrželi, což 
ve srovnání s loňským prvním půlro-
kem vychází pro letošní rok daleko 
lépe. Je vidět, že se celé mužstvo 
poučilo z nováčkovských chyb z mi-
nulé sezony, a pokud budou pokra-
čovat v nastaveném trendu a získají 
ještě nějaký bodík na víc, neměl by 
být problém se v divizi udržet i po 
druhém roce účinkování. Nejlepšími 
střelci podzimu jsou Kotol, Píšek a To-
nev s 5 brankami, následuje Forman 

se 4 zásahy a Smolka má na svém 
kontě 2 branky. Po jedné vstřelené 
brance přispěli ještě Krejčí, Kulička 
a Vávra. Bilance zápasů sice není 
bůhví jak zářivá: 4 výhry, 6 remíz a 6 
proher, ale kdyby hráči přetavili ales-
poň tři remízy ve výhru, mohl Tatran 
přezimovat na pátém místě tabulky, 
tak je letošní divize vyrovnaná.
Nyní čeká hráče odpočinek, krátké 
volno, poté příprava na jarní boje, kte-
rá proběhne nejprve v hale a později 
po novém roce i venku. Součástí pří-
pravy budou i zimní přátelské zápasy 
na umělém povrchu na stadionu na 
Neužilově ulici v Bohunicích. Jarní 
kolo MSD začíná 23. března 2013 a na 
domácím trávníku Tatran přivítá fot-
balisty Vrchoviny.
A protože Vánoce i Nový rok  jsou již 
skoro za dveřmi, dovolují si hráči i  
fotbaloví funkcionáři Tatranu podě-
kovat všem fanouškům za přízeň, 
kterou jim v první polovině sezony 
projevovali,  a  přejí  Všem  krásné 
prožití svátků vánočních a šťastný 
vstup do nového roku!

V sobotu 13. 10. 2012 vyrazila parta 
odhodlaných, větrem ošlehaných 
dobrodruhů zjistit tajemství staré 
hladomorny. Jízda dostavníkem pro-
běhla bez potíží a my jsme dorazili 
až do podhradí zámku Letovice. Po 
povojensku provedeném ubytová-
ní došlo k rozdělení dobrodruhů do 
jednotlivých skupin.
Po přečtení tajemného pergamenu 
byl postupně byl prozkoumán prak-
ticky celý hrad. Zvláštní pozornost 
byla věnována sklepním prostorům, 
kde dle dostupných zpráv hrozí zvý-
šená přítomnost éterických bytostí 
– duchů. Hlavním úkolem bylo najít 
alespoň jednu růži – duši. To se téměř 
všem po urputném hledání úspěšně 
podařilo. 
V zámecké zahradě došlo k předá-
ní růží dávným obětem hraběnky 
Eleonory. Odměnou bylo předání 

růžence, kříže a posvátného oleje – 
jediných možných zbraní proti pro-
kleté hraběnce. V mučírně jsme se 
pak pustili do hledání znaku Hvězdy. 
Opět se zdařilo splnit tento úkol. Dále 
jsme pokračovali do podzemí. Toto 
putování do podzemí však vyžadova-
lo mrštnost, obezřetnost, sílu a nebo-
jácnost. Úzkým, temným schodištěm 
jsme narazili na poklad, který hlídal 
manžel Eleonory. Skupina Sekačky 
předala růži od Eleonory jejímu choti. 
Ten květ přijal, poděkoval a dal všem 
památeční minci.   
Ráno nastal čas loučení s hradem, 
který byl již navždy zbaven svého kr-
vavého tajemství. Většina z nás byla 
ochotna přísahat, že v šumu lesa sly-
šela slova díků od vysvobozených 
duchů hradu. 

Klára Pěchoučková, 
Kamarádi-Hamernice

Skupina Kamarádi-Hamernice pořádá pro děti mnoho zajímavých akcí. 
Přečtěte si, jak říjnovou výpravu hodnotí jedna z nejmladších účastnic, 
třeťačka Klára Pěchoučková. Celý její článek i podrobnosti o našich 
dalších akcích můžete najít na stránkách www.kamaradihamernice.cz.

OTEVŘENÁ DÍLNA

Výroba mýdel
KDY: 13. prosince 2012, 15.30–18.00 hod.

KDE: KLUB SDV LABYRINT

Přijďte si k nám vyrobit mýdlo, třeba jako dárek 
pro přátele k Vánocům :)

VSTUPNÉ 50 Kč
Kontakt pro přihlášení: Barbora Špatná

Email: barboraspatna@seznam.cz

Těšíme se na Vás!

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 30. 11. 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.
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Házenkáři TATRANU útočí na čelo tabulky
V bohunickém házenkářském týmu mužů došlo před začátkem sezony hned 
k několika změnám. V týmu začal působit nový trenér Jan Pokorný, také se 
rozšířila hráčská základna příchodem hned několika hráčů, kteří již v Bohunicích 
dříve působili. Navíc se podařilo posílit na postu brankaře, když z Přerova přišel 
talentovaný Ivo Macháček. Také je důležité říci, že jediný hráč, který z Bohunic 
odešel, byl Jan Lattenberg. 

Očekávání před startem sezony byla relativně ambiciózní, tým si dal za úkol 
skončit v soutěži na „medailové“ pozici. Po špatném startu do sezony, kdy hned 
v úvodním utkání v Kuřimi odešel „Bohunický Ajax“ poražen, se podařilo týmu 
najít svou herní tvář a po odehraném 7. kole se dostal na úplné čelo tabulky 
2. ligy!! Nejen výsledky, ale i snahou o pohlednou a divácky atraktivní házenou 
přilákává do nové haly na Neužilově ulici stále více diváků a fanoušků. Tento 
kalendářní rok se Tatran představí doma naposledy v NEDĚLI 9. 12. v 15.00 
v souboji proti Velkému Meziříčí, které taktéž útočí na čelní pozice. Za celý 
oddíl házení vás srdečně na toto utkání zvu!

Za oddíl házené Jan Bavlnka

Odehrané zápasy:
 SK Kuřim-Tatran Bohunice „A“ 27:26 (13:9)
 Tatran Bohunice „A“ – Sokol Sokolnice 40:24 (21:11)
 KP Brno „B“ - Tatran Bohunice „A“ 21:34 (8:16)
 HK Ivančice - Tatran Bohunice „A“  21:25 (10:14)
 Tatran Bohunice „A“ – SHC Maloměřice 28:25 (12:13)
 Jiskra Havlíčkův Brod - Tatran Bohunice „A“ 28:38 (12:18)
 Tatran Bohunice „A“ – Sokol Telnice 31:26 (16:13) 

Tabulka po 7. kole

OZNAM OBECNÍHO VINOHRADNÍKA
Na Štědrý večer se od  22 hodin bude opět konat zcela jedno-
duché a prosté setkání kmoter a kmotrů vinných hlav a dal-
ších přátel bohunického vinohradu s jejich přáteli. Vše pod 
patronací Bohunické chasy. Mimo koledový nápěv na rtech 
nutno s sebou vzíti něco na zahřátí a také kelímek se lžičkou 
na zelňačku paní vinohradníkové. Ten kdo navíc přinese svíč-
ku k doplnění slavnostní atmosféry, bude odměněn plátkem 
vinohradníkovy vánočky… 

SEVERKA: JAK SE STAVÍ SEN

Mnohokrát už jste se spolu s námi 
vydali za dobrodružstvími, které pro-
žíváme v létě i v zimě. Představili jsme 
Vám Římany  i astronauty, kovboje 
i indiány, navštívili jste s námi pravěk, 
vesmír i fantasy říši … 
Napadlo Vás ale někdy, kolik je to prá-
ce, než se z jednoho malého špunta 
stane táborník, který si zvládne posta-
vit třeba jen jeden stan na táboře, aby 
v něm mohl strávit krásné tři týdny 
prázdnin? 

Musí se naučit 
pracovat s pilou a sekerou,
zvládnout pokácet strom, 

zašpičatit kůl, 
umět zacházet se spoustou nářadí, 

být samostatný, 
spolupracovat s kamarády,

zamyslet se nad postupem práce, 
nanosit a navozit spoustu materiá-

lu, zatlouci palicí mnoho kůlů, 
vydržet náročnou práci v horku 

a mnoho a mnoho dalšího 
a ještě se u toho pobavit.

Každý den věnuje několik lidí mnoho 
ze svého volného času, aby na toto 
vše připravili padesátku dětí, o které 
se starají. Děkuji!

1. Bohunice  222 : 172 12 b.
2. Hustopeče 202 : 158 12 b.
3. V. Meziříčí  171 : 167 10 b.
4. SK Kuřim  190 : 184 9 b.
5. Telnice 183 : 178 8 b.
6. Brno B 197 : 195 7 b.

7. Kostelec n. H. 172 : 190 7 b.
8. Maloměřice  197 : 176 6 b.
9. Sokolnice 178 : 207 6 b.
10. Ivančice 162 : 175 3 b.
11. Prostějov 172 : 194 3 b.
12. H.Brod 173 : 223 1 b.

LUKÁŠ PETEREK  Spolupracující Realitní makléř
mobil: +420775674544  email: lukas.peterek@century21.cz
profil: http://bonusbrno.century21.cz/lukas-peterek
CENTURY 21 BONUS BRNO
Křenová 71  602 00 Brno 
tel.: +420538728645  fax: +420538705008
bonusbrno.century21.cz

Volnočasový klub 34. PS Lesná
Knights of Red Hills

Vás zve na 8. ročník předvánočního

DNE DESKOVÝCH HER
22. 12. 2012
od 10 do 17 hodin
Orelský klub Orlovny Brno-Bohunice
Hraničky 5 (vstup zezadu)
Více informací na www.korh.cz

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Milí přátelé, Vánoce si společně uži-
jeme, bude to krásné, ale prosinec 
nejsou jen Vánoce. Čeká na Vás ještě 
krásná výstava, koncert a oblíbené 
čtení pro nejmenší. Tak tedy hezky 
popořádku... 
Od 4. 12. do 21. 12. 2012 můžete 
shlédnout výstavu Brněnské frag-
menty (tužka, pastel, akvarel) auto-
ra Martina Hodka. Vernisáž se koná 
4. 12. 2012 v 18 hodin. Úvodní slovo 
pronese Ivana Barazi. Zahraje a zazpí-
vá Honza Žanek Hlaváček.
V úterý 11. 12. 2012 si počteme a po-
hrajeme s našimi mrňátky. Na děti 
i na rodiče čeká vánoční překvapení 
a velmi milá kniha Pohádky pod pol-
štář. Vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby. Začátek 
je v 16 hodin.

A pak ty Vánoce... Koledy, strome-
ček, předvánoční nálada... Ve čtvrtek 
13. 12. 2012 v 18 hodin v knihovně opět 
přivítáme Bohunickou chasu a cimbá-
lovou muziku Bohonica. Vystoupení 
Bohunické chasy je finančně podporo-
váno statutárním městem Brnem. Bude 
se hrát, zpívat, povídat a doufáme, že 
nám dobrá nálada z příjemného zážitku 
vydrží hodně dlouho. Říká se, nejlepší 
na konec. Tento pěkný večer bude tím 
posledním v tomto kalendářním roce, 
co jsme pro Vás připravily.
Přejeme Vám všem zdraví, klid a po-
hodu a těšíme se na Vás hned v lednu 
na nových zajímavých akcích, které 
pro Vás budeme opět pořádat. Na 
viděnou se těší

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány
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Orel, jednota Brno-Bohunice,  
za podpory MČ Brno-Bohunice 

srdečně zve na  

 

TRADIČNÍ  
VÁNOČNÍ TURNAJE 

 
 

V ŠACHU DĚTÍ A MLÁDEŽE do 16 let 
 
sobota 15. prosince 2012 
prezence od 8.30 hod., zahájení v 9.15 hod. 
startovné: zdarma 
hrací systém: švýcarský na 5 kol, 
 2x20 minut na partii 
 
přihlášky do 13.12. telefonicky nebo emailem 

Pavel Lapuník, tel. 777 788 702, info@orelbohunice.cz 
 

VE STOLNÍM TENISU 
DĚTÍ A MLÁDEŽE do 18 let 

 
čtvrtek 27. prosince 2012 
prezence od 9.00 hod., zahájení v 9.30 hod. 
startovné: zdarma 
vezměte si: pálku a sportovní obuv na přezutí  
 
přihlášky a informace: 
Václav Zavadil, tel. 777 631 359, zavadil@orelbohunice.cz 
 

 
 

VE STOLNÍM TENISU MUŽŮ 
 

pátek 28. prosince 2012 
prezence od 8.30 hod. do 9.00 hod., zahájení v 9.30 hod. 
startovné - nečlenové Orla zaplatí 100 Kč 
každý přinese cenu pro hráče 
možnost zakoupení občerstvení 
 
přihlášky a informace: Vladimír Musil, tel. 732 176 481 

 
V NOHEJBALU DVOJIC MUŽŮ 

 
sobota 29. prosince 2012 
prezence  od 8.30 hod. do 9.00 hod. 
startovné - nečlenové Orla zaplatí 100 Kč 
každý přinese cenu pro hráče 
možnost zakoupení občerstvení 
POZOR – limitovaný počet účastníků 
 
přihlášky a informace: Josef Musil, tel. 777 324 575, musil@brnotron.cz  
 

 
 

Uvedené turnaje se konají v bohunické orlovně, Hraničky 5 
Podrobnější informace najdete na internetové adrese: 

www.orelbohunice.cz 
  

Přejeme milosti plné, radostné a klidné
prožití svátků Ježíšova narození a v celém
příštím roce hodně spokojenosti,
lásky a Božího požehnání.

Vítej nám dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo 
světlo spásy.  z lidové koledy
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 Hotel Harmonie Zastávka
Vážení hosté, dovolte abychom
Vám poděkovali za Vaši přízeň v roce 
2012 a popřáli Vám klidné prožití 
vánočních svátků a také úspěšný 
vstup do nového roku 2013.
Také bychom Vás rádi informovali 
o změně otevírací doby naší 
restaurace během vánočních svátků.
24. 12. 2012 – zavřeno
25. 12. 2012 – zavřeno
31. 12. 2012 – zavřeno
26. 12. 2012 otevřena restaurace 
včetně kurtů na squash, fitness, 
bowlingu, sauny a  solária. 1. 1. 2013 
otevřeno od 11 hodin také včetně 
kurtů na squash, fitness, bowlingu, 
sauny a solária. 
Ostatní dny – beze změn

Děkujeme Vám a těšíme se 
na vaši návštěvu u nás.

Kolektiv hotelu Harmonie

Hotel Harmonie
Zastávka u Brna 664 84
Cukrovarská 1230
www.harmonie-centrum.cz

Každý host na základě předložení 
tohoto kuponu obdrží kávu 

a novoroční dezert 
ZDARMA.

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.
Rezervace na tel.: 546 429 374 

nebo
info@harmonie-centrum.cz

StudioJP
Dárkové poukazy dle vašeho 

výběru
Masáže

724 763 563
Masáže  a  gelové nehty

728 231 973
Kosmetika, prodlužování řas

739 669 613
Ukrajinská 15, Brno-Bohunice

www.studiojp.cz

 Úklidová firma OLMAN SERVI-
CE s.r.o. hledá pracovníky – osoby 
se zdravotním postižením (OZP) na 
pozici uklízeč/ka a strážné na ostra-
hu objektů na HPP. Pracoviště Brno. 
Nástup ihned. Volejte: 730 186 797

 Koupím byt 3+1 nebo 2+kk v Bo-
hunicích. Platba ihned v hotovosti. 
Tel: 776 670 398

 www.zehleni.webz.cz
Tel.: 720 200 464

 Hledám byty 1+kk – 2+kk k in-
vestici za účelem pronájmu v Bo-
huncicích, Starém a Novém Lískovci. 
Hotovost. 773 349 381, kopecny.byt@
seznam.cz

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

 Instalatér Radek Audy. 
Tel: 605 54 44 02

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

www.radeco.cz

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

REKONSREKONS

www

VAŠICH SNŮ

JSME NA TRHU

JIŽ 20
 LET

Kalendář „Gastro akcí“ na hotelu Myslivna
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho hotelu!.

24. 12. 2012 Štědrovečerní večeře
31. 12. 2012 Silvestrovská oslava

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

Více informací na našich webových stránkách www.hotelmyslivna.cz



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

NOVÁ POHODA

Česká výroba – jistá kvalita

kvalitní české výrobky

PRODEJNÍ AKCE 
Nyní nově vestavěné skříně 
a kuchyňské linky na míru

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

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

OD 18. 12. 2012
PRODEJ
VÁNOČNÍCH

KAPRŮ

Zahradnictví
(zas. Pod Dálnicí bus 403, 404)
ul. Točná, směr Ostopovice
tel.: 777 043 833

* vánoční trhy a malé 
občerstvení zdarma

Ostopovice

BUS 69
BUS 403, 404

Starý Lískovec
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


