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Prázdné místo
Na začátku letošního roku zemřel 
v Bohunicích tragicky mladý muž. 
Neznal jsem ho, ale znal jsem ně-
které jeho přátele. Těch, kterým 
bude chybět a kteří ho měli rádi, je 
hodně. Přišlo se jich s ním rozloučit 
více než stovka. Rozlučkovou míst-
ností zněla rocková hudba. Nebylo 
třeba žádných slov. Vše potřebné 
za řečníka sdělila známá melodie. 
Při úvodních textech písně skupi-
ny Olympic „Kolik mám ještě dní, 
než přijde poslední...“ málokdo 
z přítomných udržel slzy. Plakala 
děvčata, plakali i muži. Nikdo se za 
slzy nestyděl. Stál jsem tam spolu 
s jeho přáteli a truchlící rodinou 
a v duchu se modlil za duši toho 
mladého muže, který odešel tak 
nečekaně na věčnost. Zůstalo nám 
tady po něm prázdné místo.
S přibývajícím věkem jsme stále 
častěji přítomni okamžiku, kdy 
nám odchází někdo z těch, které 
jsme měli rádi. Po každém z nich 
zůstane nějaké prázdné místo. 
Všichni jsme to zažili a zažijeme to 
ještě mnohokrát. Čas sice zhojí kaž-
dou bolest, vzpomínky ale vymazat 
nemůže. Právě vzpomínka na to 
pěkné, co jsme s naším blízkým 
prožili, nám zůstane. Ale „prázdné 
místo“, které zde po něm zbylo, to 
nemůže zaplnit nikdo jiný... 

Antonín Crha, místostarosta

Uzávěrka č. 2/11
středa 19. ledna 2010

starostův zápisník

V minulém měsíci proběhly na rad-
nici dvě besedy nad konceptem 
územního plánu. Chci připome-
nout zásadní fakt, že územní plán 
je v podstatě jediným rozhodnutím 
samosprávy, kterým je vázána jinak 
samostatná správa státní. Ano, tímto 
dokumentem je stavební úřad (jako 
reprezentant „čisté“ státní správy) po-
vinen se řídit při svém rozhodování. 
Tedy, možná zřetelněji sděleno, platí 
to, že stavební úřad nemá pravomoc 
znemožnit nebo povolit výstavbu 
dle vlastního uvážení. Jen prověřuje, 
zdali záměr stavebníka je, mimo jiné, 
v souladu s vůlí samosprávy zazna-
menanou v aktuálním územním plá-
nu…   Na straně druhé není vhodné, 
aby se tento zásadní dokument měnil 
příliš často. Příkladně pak vůbec ne 
na základě krátkodobých preferen-
cí s horizontem jednoho volebního 

období. Vždyť od územního plánu 
mnozí odvozují své osobní i finanč-
ní celoživotní plány a podnikatelské 
záměry…
Na uvedených besedách jasně a zře-
telně zazněly dva názorové směry. 
V jednoduchosti je lze shrnout do vý-
roků „já mám pozemek a chci, aby byl 
stavebním“ nebo „já bydlím v centrál-
ní zástavbě a mám pocit, že je nás tu 
už dost“. Do této diskuze si dovolím 
přispět i pohledem třetím. A to náhle-
dem samosprávy, od které se očeká-
vá, že při realizaci jakékoliv varianty 
bude plnit své úkoly. Nabízím pohled, 
který je skeptičtější k extenzivnímu, 
tedy rozšiřujícímu se rozvoji městské 
části. A není to z důvodu zpátečnictví 
či nepřejícnosti nebo snad osobní ne-
chuti. Je to z důvodů čistě věcných, 
neboť každý plošný rozvoj výstavby 
přináší přirozeně další požadavky na 

OREL  jednota  Brno-Bohunice, za podpory statutárního města Brna a MČ Brno-Bohunice 

Vás srdečně zve na

BOHUNICKÝ MASOPUST
v sobotu dne 5. března

fašanková obchůzka dědinou
zahájení průvodu v 10.00hod. od orlovny Hraničky 5

účast veřejnosti v maskách je vítána

v 19.30 zábava s pochováváním basy
Hraje Ruda Konečný

vstupné  60,-Kč, bližší informace  L.Konečný – 723226839

poskytování veřejných služeb. A to se 
mi jeví ve chvíli, kdy ani po 92 letech 
připojení Bohunic k městu Brnu není 
dobudována kanalizace, není dosta-
tek prostředků na údržbu a opravy 
současných komunikací a chodníků, 
potýkáme se s nedostatkem parko-
višť, chybí odpovídající struktura hřišť 
a další občanské vybavenosti, máme 
zastaralé nebo i chybějící veřejné 
osvětlení, nemáme dostatek oploce-
nek pro hry dětí, o výbězích pro psy 
ani nemluvě, jsme zatížení hlukem 
z automobilové, železniční i letecké 
dopravy, jen s obtížemi udržujeme 
budovy škol a školek, nejsme příliš 
spokojení s usilováním městské po-
licie, chybí peníze na podporu spolků 
a zájmových organizací, kdy tráva je 
sečená jenom 5x ročně, chodníky 
bývají v zimně kluzké, vzduch je bez 
prachu jen občas, kdy bez nepříliš 
korektních dotačních peněz z EU ne-
máme čím zaplatit uříznutí přerostlé 
větve u břízy rostoucí před vašimi 
okny, kdy…, tak minimálně pod tla-
kem výčtu nastíněných souvislostí  
uvažovat o plánech na jakoukoliv 
větší plošnou bytovou či jinou zá-
stavbu území městské části se mi jeví 
téměř jako neodpovědné. Zkrátka, 
rozhodnutí o novém územním plánu, 
které nakonec přináleží městskému 
zastupitelstvu, nebude jednoduché. 
A to nejen z důvodu trasování všem 
známe R43…
Závěrem ještě jedna informace: 
připomínky ke konceptu nového 
územního plánu může podávat 
každý občan. Nejlépe pak na formu-
láři, který bude ke stažení na webu 
města, městské části nebo přímo 
na našem stavebním úřadě, a to do 
10. 3. 2011.

Přeji dobrý únor.

Miloš Vrážel, starosta MČ

Měsíc únor bývá měsícem tzv. účetně uzávěrkovým, 
kdy se auditními přezkumy prověřuje hospodaření 
obcí, měst a městských částí. Měsíc únor je však 
i obdobím přípravným. Zadávají se nebo aktualizují 
plány projektů, investic a záměrů včleněných do 
schváleného finančního rozpočtu. Alespoň tak je 
tomu v Bohunicích. A je to také období, kdy je třeba 
sledovat, zvažovat, vyplňovat, žádat a pružně se 
přihlašovat do aktuálně vyhlašovaných dotačních 
titulů. Ano, tak je náš svět nastaven…

III. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 9. 3. 2011 od 
17.00 se bude v jednacím sále bohunické

radnice Dlouhá 3 konat III. zasedání  
Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice. 

Program za stupitelstva bude nej později 
10 dní před zasedáním zveřej něn na 

úřední desce ÚMČ, nebo na internetové 
stránce www.bohunice.brno.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.
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Nabídka stravování 
Školní jídelna při zŠ 

vedlejší nabízí z důvodu 
volných kapacit stravování 
veřejnosti. Cena oběda činí 
48 kč, výdej probíhá v čase 
11.00–11.30 h. Bližší infor-
mace podá vedoucí školní 
jídelny paní procházková 

(tel. 547 218 199).

Přijímací řízení do mateřských škol 
v obci Bohunice

na školní rok 2011/2012 proběhne v měsíci březnu, ve dnech:

Výdej přihlášek 7. a 8. 3. 2011                              
Příjem vyplněných přihlášek  21. a  22. 3. 2011. 
Čas vydávání a přijímání přihlášek  si upřesní a zveřejní  každá mateř-
ská škola sama. Rodiče prosíme, aby přinesli s sebou rodný list dítěte 
a občanský průkaz. 

Bejvávalo a bude, aneb bohunický masopust, 
tentokrát s pokračováním

Vážení čtenáři, dovoluji si vás jako 
předseda Komise pro občanské 
záležitosti RMČ Brno-Bohunice 
informovat, že od únorového 
čísla zpravodaje „Naše Bohunice“ 
bude (doufám, že pravidelně) vy-
cházet nová informační rubrika, 
která tematicky navazuje na sekci 
„Bezpečí“. Na co se tedy můžete 
těšit?
Především na zajímavosti z oblas-
ti bezpečnosti, včetně aktuálních 
informací o činnosti oddělení Po-
licie ČR a Městské policie, která 
mají na starosti naši městskou 
část. 
Dále zde naleznete informace, 
týkající se kultury a sportu i vol-
nočasových aktivit. Můžete se tě-
šit na vše, co by vás jako občany 
Bohunic mohlo zajímat a co bude 
naší komisí projednáváno.
Své místo v této rubrice by moh-
ly najít i vaše podněty a názory 
z výše uvedených okruhů či 
problémy občanského soužití 
v naší městské části. Co zde na-
leznete tak záleží z velké části na 
vaší ochotě a zájmu se s námi 
podělit o vaše postoje, názory 
a komentáře.
Kontakt na Komisi pro občan-
ské záležitosti:
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.

Sbor dobrovolných 
hasičů pořádá 

v sobotu 19. března  
mezi 8.00 a 12.00 hod. 

SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU

Hasiči odvezou železný 
šrot nachystaný před 

vašim domem. 

Podrobnější informace 
v březnovém vydání 

Našich Bohunic.

Hasiči Bohunice

Přípravou na masopust býval čtvrtek 
před masopustní nedělí, nazývaný 
„tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo 
přesvědčení, že v tento den má člo-
věk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý 
rok při síle. Hlavní masopustní zábava 
začínala o „masopustní neděli“. Také 
toho dne byl oběd bohatý, ale netrval 
příliš dlouho, protože se všichni chys-
tali do hospody k muzice. Někdy se 
tancovalo přímo na návsi a tanec se 
často protáhl až do rána. Také maso-
pustní pondělí probíhalo ve zname-
ní zábavy a tance. V mnoha vsích se 
konal „mužovský bál“, kam neměla 
přístup svobodná chasa - tancovali 
jen ženatí a vdané. Vyvrcholením ma-
sopustu bylo úterý. Toho dne prochá-
zely vesnicemi průvody maškar, hrála 
se masopustní divadelní představení, 
secvičená obvykle žáky. Obchůzky 
masek neměly závazná pravidla, zá-
leželo na vtipu a pohotovosti maškar, 
jaké taškařice budou provádět. Nic-
méně v různých krajích a oblastech 
začaly vznikat ustálené tradice, které 
pokračují, nebo se na ně navazuje 
tak jako v Bohunicích, dodnes. Masky 
byly všude pohoštěny něčím k za-
kousnutí /slanina, boží milosti/ a pře-
devším pálenkou a pivem, které ještě 
zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo 
několik tradičních masek, které se ob-
jevovaly každoročně. Mezi ně patřil 
například medvěd, někdy vedený na 
řetězu medvědářem. Jinou tradiční 
maskou bývala takzvaná klibna /šiml, 
kobyla, koníček/, skrývající často dvě 
osoby. Objevovala se i maska s jezd-
cem na koni, žid s pytlem nebo ran-
cem na zádech, bába s nůší, kominík 
se žebříkem, kozel, smrťák a mnoho 
dalších, přičemž každá měla svůj vý-
znam a funkci.
Připomínku těchto pradávných zvyk-
lostí organizuje v Bohunicích tradič-
ně místní orelská jednota, letos již 
podeváté. Nejedná se sice o třídení 
maraton, ale „pouze“ o sobotní do-
polední obchůzku a večerní zábavu 
s pochováváním basy. Popeleční 

středa letos připadá na 9. března, 
roztodivný průvod masek tedy vyra-
zí od orlovny na ulici Hraničky 5  po 
10. hodině března pátého. Během 
svého nelehkého putování, dopro-
vázeného nezbytnou harmonikou, 
houslemi a vozembouchem, navští-
ví maškary vybrané „výtečníky“ z řad 
místních starousedlíků, podnikatelů, 
nevyjímaje ani zástupce radnice. Ti si 
z úst obecního policajta vyslechnou 
odsouzení za prostopášnosti, které 
celý rok tropili. Na to, zda spravedlivý 
trest přijmou, nebo se z něho něčím 
dobrým vyplatí, bude čekat soud-
ní tribunál sestavený z přítomných 
maškar. Pod vedením „matky maso-
pusta“ se sejdou nejen všechny shora 
uvedené, ale i laufři, střapáci, slamáci 
a mnohé další. Můžete se také přidat, 
fantazii v oblasti výběru kostýmu se 
meze nekladou, fašankovým proto-
kolem jsou zakázaní jen ďábel a jeho 
mutace.
Při večerní zábavě bude ve smuteč-
ním obřadu, za usedavého pláče ma-
sek, které přežijí průvod, pochována 
basa. K tanci i poslechu bude hrát 
Ruda Konečný. Akce se pořádá s vyu-
žitím dotace statutárního města Brna 
a městské části Brno Bohunice.

Pokračování masopustu bohunic-
kého bude již druhým rokem ma-
sopustní setkání celobrněnské. Ve 
středu 8. března se představí od 16. 
hodin na pódiu na náměstí Svobo-
dy různé folklorní soubory - Šafrán, 
Ondráš, Brněnský Valášek, Javorník, 
Lučina, Slovácký krůžek, Májek.  A též 
Bohunická chasa, která předvede zvy-
ky, tradiční pro naši městskou část. 
Po představení na náměstí Svobody 
budou soubory obcházet vybrané 
instituce středu města Brna - Brněn-
ský rozhlas, Moravskou galerii na Mo-
ravském náměstí, Moravská zemská 
muzea na ulici Koblížné i na Zelném 
trhu a Knihovnu Jiřího Mahena na 
ulici Koblížná. Po 18. hodině odejde 
společný průvod folkloristů a masek 
na ulici Vlhkou /sál bývalé Mosilany/, 
kde bude celá akce zakončena bese-
dou u cimbálu s programem. Brněn-
ský fašank pořádá Slovácký soubor 
Šafrán Brno, pod záštitami hejtmana 
jihomoravského kraje a primátora 
města Brna. Více se dozvíte na pla-
kátech a též na stránkách naší orelské 
jednoty: www.orelbohunice.cz 

Za pořadatele 
Ladislav Konečný

Počátky masopustu a masopustních obchůzek souvísí 
patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody 
na počátku jara. O masopustních rejích v Čechách i na 
Moravě jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. sto-
letí. Ačkoliv masopust nemá nic společného s církevní 

liturgií, je podroben církevnímu kalendáři. Slavil se 
ve třech dnech předcházejících Popeleční středě, 
kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Pro-
tože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým 
svátkem i masopust...
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Co si psali naši předkové XXi.
Nacházíme se v období vrcholící plesové sezóny, a tak pro naše dvacátéprvní 
pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem vybral pozvánku 
na „Myslivecký ples“, který se konal v sobotu 17. ledna. Bohužel z černobílé 
pozvánky nelze zjistit, o který se jednalo rok. Osobně bych tipoval, že jde 
o 40. léta.
Je však zcela jisté, že to musel být ples zajímavý. Večeře se totiž podávala 
v „liščí noře“, občerstvení „u jezírka“ a tombola byla „na pasece“. A vstupné? To 
bylo lidových 7,- Kčs.

Antonín Crha, místostarosta

zprávy z radniCe

Rada MČ na svém  4. zasedání dne 
12. 1. 2011:

– schválila tři nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku při ulici 
Pod Nemocnicí a Neužilova pod 
objekty garáží 

– vzala na vědomí výpověď nájem-
ní smlouvy na pronájem pozem-
ků pod objektem části garáže při 
ulici Vinohrady 

– schválila výpověď nájemní smlou-
vy na pronájem části pozemku 
pod stavbami mobilních prodej-
ních stánků při ulici Švermova 

– schválila dodatek č. 4 ke smlouvě 
o poskytování služeb certifikační 
autority s Českou poštou, s. p.

– pověřila paní Mgr. et Mgr. Lucii 
Starou k užívání závěsného od-
znaku ČR při konání aktu vítání 
občánků Bohunic

– souhlasila s podáním žádosti na 
Radu města Brna z úrovně pří-
spěvkové organizace ZŠ Brno, 
Vedlejší 10, 625 00 Brno, o přidě-
lení obecního bytu v celoměst-
ském zájmu 

– souhlasila se vstupem na pozem-
ky p. č. 2035, p. č. 2034/1, p. č. 

2451 a p. č. 2092 v k. ú. Bohuni-
ce za účelem připojení dodávky 
elektrické energie k novostavbě 
rodinného domu na ulici Vo-
hnoutova

– schválila návrh na provedení sou-
pisu majetku zemřelého pana 
Františka Přikryla nacházejícího 
se v bytě č. 9 v domě s pečovatel-
skou službou na ulici Arménská 
2/4 včetně jeho zajištění a přihlá-
šení pohledávky ve výši 1.973 Kč 
z titulu dlužného nájemného za 
panem Františkem Přikrylem do 
dědického řízení 

– jmenovala Škodní a likvidační ko-
misi

– schválila poskytnutí darů – věc-
ných cen do tombol ve výši 
1.000,-Kč všem organizacím 
a jednotlivcům působících v MČ 
Brno-Bohunice, kteří na území 
MČ budou pořádat kulturní akce 
a pokud si o věcnou cenu písem-
ně požádají, a to nejvýše na dvě 
akce za kalendářní rok pro jedno-
ho žadatele 

– schválila přihlášení MČ do dědic-
tví po zemřelém panu Romanu 
Koutném 

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce  
do mateřských škol zřízených  

Městskou částí Brno-Bohunice

V souladu se zněním § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na 
základě dohody mezi jednotlivými ředitelkami MŠ zřízenými MČ 
Brno-Bohunice a zřizovatelem, platí pro přijímání dětí do MŠ ná-
sledující kritéria, řazena sestupně dle důležitosti:

1. trvalý pobyt dítěte na území MČ Brno-Bohunice
2. přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky
3. děti, které k 1. 9. příslušného školního roku dosáhly věku čtyř let 

a jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni, případně ten z rodičů, který byl 
s dítětem  na rodičovské dovolené, nastoupí do zaměstnání do konce 
kalendářního roku (podmínkou bude předložení dokladu o nástupu 
do zaměstnání)

4. děti, které k 1. 9. příslušného školního roku dosáhly věku tří let a je-
jichž oba rodiče jsou zaměstnáni, případně ten z rodičů, který byl 
s dítětem  na rodičovské dovolené, nastoupí do zaměstnání do konce 
kalendářního roku (podmínkou bude předložení dokladu o nástupu 
do zaměstnání)

5. děti se zdravotním postižením, jejichž přijetí je podmíněno písemným 
vyjádřením školského poradenského zařízení, případně registrujícího 
dětského lékaře

6. ve zcela výjimečných  případech lze přijmout i děti, u nichž je alespoň 
jeden z rodičů zaměstnancem subjektu, působícího na území MČ 
Brno-Bohunice

7. děti, které k 1. 9. příslušného školního roku dosáhly věku čtyř let
8. děti, které k 1. 9. příslušného školního roku dosáhly věku tří let
9. v případě volné kapacity mohou být přijaty k pravidelné docházce 

do MŠ děti, na něž rodič pobírá rodičovský příspěvek a které dosáhly 
věku 3 let, a to v rozsahu nepřevyšujícím 4 hod. denně nebo 5 dnů 
v měsíci

papírové modely na zŠ vedlejší
Velmi neobvyklou výstavu mohli zhlédnout návštěvníci ZŠ Vedlejší 12.–13. led-
na při příležitosti Dnů otevřených dveří. Učebnu chemie ozdobilo od středeč-
ního rána do čtvrtečního večera na 50 ručně zhotovených papírových výrobků. 
Převažovaly modely nákladních aut, hasičské a vojenské techniky, nechyběly 
však ani architektonické skvosty jako zámek Hluboká či hrad Karlštejn, dále také 
zmenšené kopie větrných 
mlýnů a figurky středověkých 
rytířů a vojáků. Nevšední pře-
hlídka titěrné mravenčí práce, 
přesnosti a nekonečné trpěli-
vosti vznikla z iniciativy žáka 
Davida Dubšíka ze 7.B, který 
na výstavu dodal převážnou 
většinu exponátů. 
Papírové modely nadchly 
mnohé tatínky, kteří si při 
nich zavzpomínali na své 
mládí, kdy z časopisu ABC 
vystřihovali a lepili podobné 
výtvory. Dnešní mladá ge-
nerace, která se v manuální 
zručnosti příliš neprocviču-
je a holduje většinou jiným 
volnočasovým aktivitám, jen 
nevěřícně a uctivě kroutila 
hlavou. Úspěšná výstava, 
kterou si prohlédlo více než 
600 lidí (včetně všech žáků 
školy), vzbudila otázku, zda-li 
se nepokusit uspořádat příště 
něco podobného v reprezen-
tativnějších prostorách třeba 
i mimo budovu školy…. Možná by v příštím školním roce nebyl marný ani nový 
modelářský kroužek zaměřený právě na snadno a levně dostupné, přitom však 
velmi efektní papírové modely.
Snímky z výstavy si můžete dodatečně prohlédnout ve fotogalerii na webových 
stránkách školy www.zsvedlejsi.cz.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Papírový modelář David Dubšík ze 7.B
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zŠ arménská fandí bocciekLasy zralého věku

Volnočasové a vzdělávací středisko pro seniory v Centru pro rodinu 
a sociální péči nabízí seniorům  mnoho aktivit. Mohou zde najít 
místo, kde lze smysluplně, aktivně a příjemně prožít volný čas. 

Jednotlivé programy jsou zaměřené na vzdělávání a získávání nových 
dovedností (počítačové kurzy, kurzy digitálního fotografování, výuka 
angličtiny a němčiny), na posilování a udržování kondice duše i těla (kurz 
tréninku paměti, rehabilitační a zdravotní cvičení). 
Nechybí však ani klubová činnost v tzv. KLASu (Klub aktivních seniorů). 
Lidé se zde mohou setkat se svými vrstevníky a najít nové přátele, poslech-
nout si autorská literární čtení, vyzkoušet divadelní tvorbu, podívat se na 
pěkné filmové dokumenty, zjistit, jaké výstavy a výlety se konají, procvičit 
si paměť i motoriku, zatancovat v sedě… a hlavně nebýt sám. 
Tanec vsedě může být pro někoho překvapivý. Je to program, který pochází 
z Norska a u nás může velmi lehce pro naši zpěvnost a muzikálnost národa 
zdomácnět. Na motivy písniček a tanečních stylů se senioři naučí pohyby, 
drobné krůčky v sedě a eleganci, která umožní tuto radost znovu prožít. 
A proč trénovat paměť? Možná i proto, abychom si dokázali bez problé-
mů sestavit nákupní lístek jen „v hlavě“, najít včas brýle a zapamatovat si 
narozeniny svých vnoučat a pravnoučat.
V Malém sále obchodního domu Klášter na Josefské ulici 1 v 1. poschodí 
(výtah) probíhá pravidelně KLAS – Klub aktivních  seniorů vždy v pondělí 
dopoledne (D. 10.15–12.15) i odpoledne (O. 13.00–15.00). 

Program je každé pondělí – z něho vybíráme:

7. 2.   D. Zdravý životní styl seniorů, 
 O. Povídání babičky nejen o zdraví
21. 3.   D. Pivovarnictví 
 O. Mnišské produkty
28. 3.  D. i O. Jarní tvoření – výzdoba bytu
29. 11.  D. Misie kolem nás, 
 O. Recitál vážné hudby.
18. 4.   D. Slavení Velikonoc ve světě 
 O. křížová cesta
9. 5.   D. Sociální příspěvky, 
 O. Základní sociální poradenství
16. 5.  D. i O.Bezpečně doma i ve městě
30. 5.  D. i O. Pobyty pro seniory s klubem přátel rodiny
13. 6.  D. Hudba mého života, 
 O. Tanec v sedě

Zájemci, kteří by rádi uvítali tento program KLAS ve své organizaci (obci, 
městské části, farnosti), se také mohou vypravit na kurz Animátor klubů 
aktivních seniorů nebo se přihlásit do semináře „Jak pracovat se seniory“ 
a ve svém okolí vytvářet místo, kde může být seniorům dobře. 

Více informací: Dana Žižkovská, tel. recepce: 542 21 74 64, www.crsp.cz

Tento sport, který vznikl speciálně pro 
handicapované sportovce a je spor-
tovní úpravou známé hry pétanque, 
naplno ovládl tělocvičny SOU infor-
matiky a spojů v Brně-Komín, kde ve 
dnech 16. 10. až 17. 10. 2010 proběhl 
Národní turnaj OZP Cup v boccie 
pro sportovce zdravotních tříd BC1, 
BC2, BC3, BC4. Turnaje se zúčastnilo 
více jak 90 sportovců z celé České 
republiky, a žáci ZŠ Arménská byli 
při tom. „Pořadatelé akce se na nás 
obrátili s prosbou, zda bychom jim 
nepomohli u časomíry. Oslovili jsme 
žáky naší školy a řada z nich nabídla 
svou pomoc,“ říká výchovná poradky-
ně Jolana Hůrková. V oba dva dny, kdy 
turnaj probíhal, se u časomíry prostří-
daly na dvě desítky žáků, kteří tak měli 
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, 
jaké to je sekundovat rozhodčímu.
Doplňme, že se nejednalo o první spo-
lupráci ZŠ Arménské se Sportovním 
klubem Kociánka Brno. Koncem červ-
na 2010 se v tělocvičně ZŠ Arménské 
totiž uskutečnila olympiáda s dětmi 
z Kociánky a celým druhým stupněm. 
Celé akci vévodila dobrá nálada, která 
byla toho pošmourného dne doslo-
va nakažlivá. „Když při první jízdě ve 
slalomu na vozíku jel devítiletý Jirka 

proti panu učiteli Františkovi a porazil 
ho, tak asi 200 dětí málem zbouralo 
tělocvičnu,“ uvádí Michael Svoboda, 
který celou akci moderoval. 
Počáteční ostych definitivně odbou-
rala míčová hra boccia, ve které hos-
té z Kociánky excelovali. Arménští jim 
ale nezůstali nic dlužní a bílého jacka, 
jak se cílovému míči říká, doslova „za-
sypávali“ míčky své barvy. Mezi další 
disciplíny patřily slalom na čas, hod 
medicinbalem či střelba florbalovou 
holí. Během slavnostního vyhlášení, 
kdy došlo i na „cenné“ kovy, vyzval 
moderátor žáky, aby budou-li chtít, 
nakreslili dětem z Kociánky během 
prázdnin či začátkem školního roku 
obrázky doplněné klidně i vzka-
zem libovolné délky. Akci zakončilo 
hřmotné Vzhůru Brno.
Na podzim, kdy pan Michael Svoboda 
opět navštívil školu a odcházel s „pl-
nou náručí“ obrázků určených dětem 
z Kociánky, řada žáků mu věnovala 
i svou oblíbenou hračku. Obrázky 
i dárky byly vystaveny v prostorách 
Kociánky Brno. Děkujeme všem, kteří 
se zapojili, a těšíme se na další zajíma-
vou spolupráci.

Jan Gettin
učitel ZŠ Arménská

Knihovna Jiřího Mahena v Brně v roce 2011 slaví 90 
let od svého založení. I v tomto věku je energickou, 
ale současně chytrou a vlídnou dámou. Díky lidem, 
kteří v ní pracují, je stále moderní a plná nových 
nápadů. Naše narozeniny chceme spolu s Vámi 
– čtenáři a návštěvníky (ať již stávajícími nebo bu-
doucími) slavit celý rok, a to především v podobě 
zajímavých novinek ve službách.
Svoji devadesátiletou historii započala knihovna 
psát 1. 2. 1921. Za dobu své existence zažila chvíle 
chmurné i veselé, ale i přes mnohá úskalí se stala 
druhou největší veřejnou knihovnou v ČR, získala 
četná ocenění a je trvalou součástí brněnského kul-
turního, vzdělávacího a společenského prostředí. 
V posledním desetiletí se významně rozvíjela síť 
poboček, jak z hlediska kvality - poskytování služeb 
v automatizovaném systému, využívání internetu 
a dalších nově vznikajících informačních zdrojů, tak 
z hlediska technického – nové prostory, vybavení 
a rekonstrukce.
Nejrozsáhlejší rekonstrukcí byla komplexní obno-
va historického Schrattenbachova paláce, který 

je sídlem ústřední knihovny. Znovuotevření se 
uskutečnilo v listopadu 2001 a to je další důvod 
k rekapitulaci činnosti i k připomenutí této udá-
losti.
Připravované akce a nabídku nových služeb 
knihovna zabalila do dárkových balíčků a od úno-
ra do listopadu bude s vámi jeden po druhém 
rozbalovat. V únoru se tak můžete těšit na sou-
těžní kvíz, výstavu „Již 90 let s Vámi“, jež představí 
co vše se v historii knihovny událo, a v týdnu od 
14. do 20. 2. budeme nabízet roční registraci zdar-
ma. Březnový balíček přinese například e-knihy 
a čtečky elektronických knih a pro teenegery fo-
tografický workshop „To by se Mahen divil“ o tom, 
kam by Mahena v současnosti pozvali. V květnu 
nahlédneme prostřednictvím Koncertu ve tmě 
pod hvězdnou oblohou do světa nevidomých a na 
pobočce v Maloměřicích při zahradní slavnosti 
bude vysazen strom „Mahenovník“. Říjnový balíček 

otevře dveře do „knihovní kuchyně“ a budete tak 
moci nahlédnout do zákulisí fungování knihovny 
a nabídne také nového průvodce po službách 
„Den v knihovně“. Při listopadovém výročí 10 let 
od otevření zrekonstruovaného Schrattenbachova 
paláce nás bude v průzkumu zejména zajímat vaše 
spokojenost s našimi službami.
V balíčcích není ještě zabaleno vše, co vám chce 
knihovna nabídnout. Malým čtenářům a jejich 
rodičům připravuje k půjčování tématické kufříky, 
speciální program čeká držitele Rodinných a Se-
nior pasů, plánujeme připravovat knihy do košíku 
dle individuální objednávky, osvědčené kurzy pro 
seniory (trénování paměti, digitální foto) a mnohé 
další. Velkým hitem bude vydání turistické známky 
pro historický Schrattenbachův palác jako turis-
ticky zajímavého místa, což jistě ocení sběratelé 
těchto suvenýrů.
Srdečně vás zveme k oslavám našeho významného 
výročí a těšíme se na setkání s vámi při našich akcích 
i využívání nabízených služeb. Aktuální podrobnosti 
najdete vždy v bulletinu a na www.kjm.cz.

Již 90 let s v ámi
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knihovna informuje... připravuje...
První měsíc roku 2011 nám všem  při-
pravil aprílové počasí. Chvíli mrzlo 
až praštělo, chvíli to vypadalo jak na 
jaře, ale  Vy jste, milí čtenáři, za námi 
chodili bez ohledu na počasí. 
Knihovnou v lednu prošlo o 1/3 více 
lidí než v minulém měsíci a knih se 
vrátilo také o třetinu více. Málo čtené 
knihy musely na regálech v knihovně 
uvolnit místo frekventovaným a no-
vým knihám. Přes 10 přepravek knih 
jsme odstěhovali do našich skladů.
Vzhledem k velkému nárůstu dět-
ských čtenářů se naše pobočka po-
sunula na pomyslném nákupním 
žebříčku vpřed a máme tudíž pro 
rok 2011 přislíbeno více dětských 
novinek pro Bohunice.
 Knihovna dostala opožděný vánoční 
dárek od věrného čtenáře. Vlastno-
ručně nanosil do knihovny batohy 
kvalitní sci-fi literatury. Bohunické-
mu dárci, který chce zůstat skromně  
v anonymitě, alespoň touto cestou 
ještě jednou děkujeme. 
Vám, milí čtenáři, budou knihy k dis-
pozici, po jejich plném katalogizač-
ním zpracování od března 2011.
Knihovnice plánují a rozvíjejí dlouho-
dobější projekty na další kalendářní 
rok.Pro rok 2011 nadále pokračujeme 
v osvědčených projektech pro veřej-

nost „SKRyté TAlenty“, kdy z řad čtená-
řů či návštěvníků knihovny vybíráme 
ty, jimž pomůžeme rozjet vlastní vy-
stavovatelskou činnost. V minulém 
roce jsme takto uskutečnili pro ve-
řejnost 8 kvalitních výstav.
Dále pokračujeme ve veřejném od-
poledním čtení pro nejmenší z cyk-
lu „Pojďte s námi za pohádkou“ a se 
čtenářskými kluby „stavíme DUHOVÉ 
MOSTY“ napříč generacemi...(s nacvi-
čeným literárním pásmem navštěvu-
jeme naše starší spoluobčany  v bo-
hunickém denním stacionáři)
Na babičky a dědečky v domovech 
důchodců jsme nezapomněli ani 
na Tři krále, kdy čtenářský kroužek 
„Dráčci“ pod odborným vedením pí. 
uč. Lidmilové ze ZŠ Arménská, nacvi-
čil krátké literární a pěvecké pásmo. 
Zároveň druháčci vyrobili  proplétané 
záložky do knih, kterými na závěr své-
ho vystoupení diváky podarovali.
Inovují se a vymýšlejí nové interak-
tivní besedy pro děti a mládež, které 
pak každou středu na našich dětech 
z bohunických škol testujeme. Se 
čtenářskými kluby ze ZŠ Arménská 
a 1. třídou ZŠ Vedlejší, vstupujeme již 
podruhé do projektu „Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvňáčka“ aneb 
Šňůrka plná písmenek. Cílem pro-

jektu, který je podporován MŠMT a je 
vyhlášen  Ústavem pro informace ve 
vzdělávání, je rozvoj četby hned od 
prvních měsíců školní docházky dětí 
a vytvoření základů návyku pravidel-
ného čtení. Odměnou za vynalože-
nou námahu bude dětem věnována 
Knížka pro prvňáčka, původní česká 
novinka, která byla vytvořena výhrad-
ně pro účastníky projektu a nebude 
ji možno zakoupit v běžné obchodní 
síti nejméně po dobu 1 roku. Nejpil-
nější čtenáři se zúčastní slavnostního 
předávání knih od autora i ilustráto-

ra v Ústřední knihovně KJM Brno na 
konci školního roku.

Na měsíc únor jsme pro Vás při-
pravili: 
8. 2. 2011 od 16.00 hod. 
„Pojďte s námi za pohádkou“.    
Tentokrát čte Čaroděj Dobroděj.
Děkujeme za Vaše podnětné tipy na 
akce i zajímavé spoluobčany, za Vaše 
dary knihovně a stálou přízeň.

knihovnice 
Radka, Hana a Jitka

Harmonogram sběrových dnů
PřIstavení velkOOBJeMOvých kOnteJnerů v MČ BrnO-BOhunIce v rOce 2011

Přistavení velkoobjemových kontejnerů od  9.00 hod. do doby naplnění, nejpozději 
však do 17 hod. Harmonogramy svozu velkoobjemových kontejnerů můžete nalézt 
také na www.bohunice.brno.cz

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Souhrady x Dvořiště 9. 2. 2011 9. 2. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 9. 3. 2011 9. 3. 2011 3

Neužilova – parkoviště 6. 4. 2011 6. 4.2011 4

Lány 56 20. 4. 2011 20. 4. 2011 3

Souhrady x Dvořiště 11. 5. 2011 11. 5. 2011 3

Neužilova – parkoviště  25. 5. 2011 25. 5. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 15. 6. 2011 15. 6. 2011 3

Švermova 12–14 – parkoviště 13. 7. 2011 13. 7. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 17. 8. 2011 17. 8. 2011 4

Neužilova – parkoviště 7. 9. 2011 7. 9. 2011 3

Lány 56 21. 9. 2011 21. 9. 2011 3

Souhrady x Dvořiště 5. 10. 2011 5. 10. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 19. 10. 2011 19. 10. 2011 3

Neužilova – parkoviště 16. 11. 2011 16. 11. 2011 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 14. 12. 2011 14. 12. 2011 3

Sběrné středisko pro podnikatele:
Brno-Židenice, Líšeňská 35, tel. 724380523
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gramatické a stylistické úpravy textů.
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MASÁŽE A MODELÁŽ  NEHTŮ 
za velmi příznivé ceny

Klasická a  lymfatická masáž
a masáž lávovými kameny  

gelové nehty, dárkové poukazy.

StudioJP
Tel.: 728 231 973

Ukrajinská 15, Brno-Bohunice

www.studiojp.cz

 počítačové služby – instalace, 
odvirování, servis, počítače,  note-
booky, sítě, rychlost, odbornost, 
dostupné ceny. www.netmasters.cz,  
tel: 728 041 247

 Prodám RD v Bohunicích 4 + 1, 
zateplený, plastová okna. 
Tel: 733 553 106

 Hledáme balkon na dobře vidi-
telném místě pro umístění plachty. 
Tel: 722 566 099

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

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
RADECO spol. s r.o. 
Provozovna: Střední 400
664 48 Moravany u Brna
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
AKCE ROKU 2011

NEPŘEHLÉDNĚTE!!

VAŠICH SNŮ

Nová Anglická Mateřská Škola

Otvíráme v dubnu
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská

Předběžná registrace do 28. 2.

tel: 607 733 055       info@safirka.cz       www.safirka.cz

Nová Anglická Mateřská Škola

Otvíráme v dubnu
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská

Předběžná registrace do 28. 2.

tel: 607 733 055       info@safirka.cz       www.safirka.cz

Nová Anglická Mateřská Škola

Otvíráme v dubnu
Kohoutovice, ZŠ Pavlovská

Předběžná registrace do 28. 2.

tel: 607 733 055       info@safirka.cz       www.safirka.cz

 Hotel Myslivna si Vás dovoluje 
pozvat na tradiční maškarní ples ho-
telu Myslivna, který se uskuteční dne 
11. 2. 2011 od 19.00. Těšit se můžete 
na bohatou tombolu, soutěž o nej-
lepší masku, skvělou zábavu a vyni-
kající menu. K tanci a poslechu hrají 
kapela Midnight Express a DJ Scénic. 
Vstupné 280,- Kč. Více informací na 
www.hotelmyslivna.cz. Rezervaci 
možné provést na tel.: 547 107 555 
nebo info@hotelmyslivna.cz. Těšíme 
na Vaši návštěvu.

 Masér s 14letou praxí, z důvo-
du stěhovaní do St. Lískovce, nabízí 
volná místa na občasné i pravidelné 
regenerační, rekondiční a zdravotní
masáže. Tel.: 777 648 846

 S přítelem hledáme ke koupi 
byt 2+kk z důvodu stěhování za ro-
dinou. Máme hotovost z prodeje jiné 
nemovitosti. 608 778 168, 
thomas.suzan@seznam.cz

 Koupím byt i ZADLUŽENÝ i v PRI-
VATIZACI. 720 551 215

 kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň 
a vest.skříně, šuplíky pod linku, skřín-
ky na míru, výměna pracovní desky. 
Vrba: 603 438 707.

 Koupím byt 2 až 3 +1 v Bohuni-
cích.Tel.: 606 321 101.
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Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

RTG + ULTRAZVUKOVÉ
PRACOVIŠTĚ

Poliklinika - přízemí!
Dobrovského 23

612 00 Brno
tel.: 541 425 221

ULTRAZVUKOVÉ 
PRACOVIŠTĚ
Vídeňská 55 

(vedle Unionu)
639 00 Brno

tel.: 543 524 311

-  komplexní diagnostika pomocí  moderního ultrazvukového a rentgenového  přístroje
-  pro děti  a dospělé

-  péče je hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami nebo přímou úhradou
Více informací    www.dc-flipper.cz mob.: 608 449 191, Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

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

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
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

tel.: 777 264 577 Svážná 10, Brno

kuchyně ~ vestavěné skříně
dětský ~ kancelářský nábytek

Výroba nábytku VičarVýroba nábytku Vičar

www.nabytekvicar.webnode.cz

Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz z bytu 
tel.: 533 42 40 46

Objednávková místa:
Křídlovická 31, Brno

Parkování zajištěno
Prac. doba: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Vídeňská 14, Brno

Prac. doba: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28

Koliště 13
Prac. doba 7.00–17.00 hod.

Tel.: 545 53 43 37

JEŠTĚ DNES
5–700 000 Kč.

Dnes zavoláte, stačí OP.
A dnes máte

finance k dispozici !

NOVINKA
775 608 902

s tímto inzerátem sleva 10 %

BalKon sYstem, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

zasKlívání loDŽií, záBraDlí
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746
777 151 205, info@balkony.cz


