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Květen neboli máj

V tomto měsíci se probouzí příroda 
a její dílo je tak úchvatné, že i dnes 
jsme tomuto období schopni přisu-
zovat nádech mystiky a kouzel. Sady 
rozkvétají, tráva je svěže zelená i oby-
čejné keře u cest jsou obsypané květy. 
Všude se probouzí nový život... A tak 
snad ani nelze měsíc, který je pova-
žovaný za nejkrásnější v roce, přivítat 
jinak než úvodními řádky básně MÁJ 
od básníka Karla Hynka Máchy:

Byl pozdní večer – první máj – 
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj…

Název MÁJ pro tento měsíc pochá-
zí z dřívějšího latinského „Maius“. 
Ryze české, současné pojmenování 
KVĚTEN, je odvozené podle v tomto 
období nádherně kvetoucí přírody. 
Je to tak přirozené, že nás ani nena-
padne, že jej používáme teprve něco 
málo přes dvě stě let. Přesněji od 
roku 1805. Tehdy ho poprvé použil 
Josef Jungmann, náš velký vlaste-
necký „počešťovatel“. Jungmanovo 
pojmenování se však do podvědomí 
lidí prý dostávalo jen velice pomalu. 
Staršího názvu pátého měsíce v roce 
jak vidno, použil i básník Mácha při 
psaní své slavné básně, a to bylo 
v roce 1836. Tedy o třicet let později. 
A podle předchozího pravopisu navíc 
správě psal „mág“. Což méně lingvis-
ticky vzdělaného čtenáře básníkova 
originálu by mohlo svésti k omylu, že 
se jedná o příběh čarodějnický… Já 
osobně bych Karla Hynka nepode-
zíral ze zpátečnického staromilství. 
Spíše mám za to, že staročeské „mág“ 
bylo pro tvorbu jeho nejznámějších 
veršů libozvučnější než tehdejší ja-
zykový novotvar „květen“. 
A za pravdu mi snad dají i nejpopu-
lárnější květnové pranostiky. Jen si to 
zkuste sami převeršovat:

Máj (květen) – 
vyženeme kozy v háj. 
Studený máj (květen) – 
ve stodole ráj

A pokud někdo na něco přijdete, dejte 
vědět. Můžeme v tomto zpravodaji 
otevřít příležitostné okénko veršo-
tepcům.

Miloš Vrážel, starosta MČ

Uzávěrka č. 6/11
středa 18. května 2011

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Tak nám dosloužil! Ptáte 
se kdo? Inu vánoční strom. 
Odborný posudek s kula-
tým razítkem zněl nekom-
promisně. Kořeny jsou 
napadeny dřevokaznou 
houbou a stromu hrozí 
vývrat. Popravdě řečeno, 
už od předloňska strom 
nevykazoval pevné zdra-
ví. Proto byl na vedlejším 
pozemku v jeho blízkosti vysazen 
nový. Prozatím jej stíní reklamní pou-
tač, ale snad se jej do vánoc podaří 
odstranit popř. přemístit jinam. Tak 
novému stromku přejme, ať roste 
a přináší radost jako jeho předchůdce. 
Věřím, že většina cestujících přivítala 
radikální průřez podrostových dře-
vin v prostoru tramvajové zastávky 
Běloruská. Zabralo to sice několik 
měsíců administrativní přípravy, ale 
pak to dva chlapi z dopravního pod-
niku v oranžových vestách zmákli za 
necelou hodinku… 

Máme za sebou zápis dětí 
do mateřských školek. Si-
tuace není dobrá. Nově 
přijatých dětí bylo 71, ne-
přijatých pak 90. Z těch 
nepřijatých je 40 dětí 
mladších tří let, které zpra-
vidla školky přijímají při 
nedostatku dětí starších. 
Situace není dobrá ani 
v kontextu toho, že naše 

městská část jako jedna z mála brněn-
ských, navýšila v minulém roce kapaci-
tu svých předškolních zařízení. Situace 
není dobrá ani v tom, že krajský školský 
úřad nezabezpečil dostatek mzdových 
prostředků na výplaty svých zaměst-
nanců (učitelek i kuchařek). Přestože 
obec má povinnost zajistit docházku 
do MŠ pouze tzv. „předškoláků“, a tu pl-
níme, snažíme se situaci nadále vylep-
šit. Určitá řešení jsou snad možná ale 
jejich reálnost prověřujeme. Nicméně 
platí stále jedno a totéž: bez peněz do 
ničeho nelez…

Neustále se jako bumerang na rad-
nici vrací dotaz: „Proč je v Bohunicích 
zakázáno rozdělávat ohně?“ Trpělivě 
opakuji, že v Bohunicích není zákazu 
rozdělávání otevřených ohňů za úče-
lem „rekreace nebo pečení špekáč-
ků“. Je pouze zakázáno zbavovat se 
SUCHÉHO rostlinného odpadu spa-
lováním. Vypichuji SUCHÉHO neboť 
vlhký či mokrý rostlinný odpad (např. 
shrabané listí, výhrabky trávy, ostří-
hané větve) zakazuje spalovat zákon 
České republiky o ochraně ovzduší. 
A to proto, že kouř z MOKRÉHO rost-
linného odpadu je jedna ze složek 
ovzduší silně znečišťující. Tak snad už 
to je většině jasné. Ale přesto přidá-
vám varování, inspirované z nedávné 
doby, kdy si zahrádkářský oheň vy-
žádal zásah našich i profesionálních 
hasičů v lokalitě u dálnice…
Ze skutečného bohunického života 
i z ofi ciálních statistik městské i státní 
policie je v Bohunicích zřejmý zvý-
šený „nápad“ vandalismu, přestupků 
i kriminality. Všichni voláme odpo-
vědné k sjednání nápravy a přitom 
tak trochu zapomínáme na náš podíl 
na neutěšeném stavu. Nevybízím ke 
všeobecnému „šmírování“. Ale to mi-
nimální, co každý můžeme udělat, je 
„nebát se a zavolat“. Čísla jsou známa 
a hovor je zdarma… 
Zastupitelstvo města Brna má na pro-
gramu zřídit a otevřít dotační titul na 
nově zbudovaná parkoviště. Bylo by 
jistě škoda se o takové peníze nepři-
hlásit, zvláště pak když v minulosti 
jsme parkoviště budovali za peníze 
vlastní. Na třetí straně tohoto čísla 
přetiskuje zjednodušené zákresy 
návrhů nových parkovacích stání, 
vytipovaných tentokrát na ulicích 
Pod Nemocnicí a Souhrady a možné 
doplnění parkovací plochy na konci 
ulice Běloruská.

Přeji dobrý květen.

Miloš Vrážel, starosta MČ

BOHUNIČTÍ HASIČI
ve spolupráci s ÚMČ Brno - Bohunice Vás zvou na XII. ročník

PIVNÍHO FESTIVALU
který proběhne za každého počasí

4. června 2011
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!
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Co si psali naši předkové XXIV.

Pro naše dvacátéčtvrté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral opět pohlednici s obrazovou tematikou zahradnické školy. S těmi, které 
jste už viděli, si je hodně podobná, ale co dělat, dochovalo se jich nejvíce.
Byla poslána 6. 8. 1929 do Českého Brodu.
Z textu zjistíme, že pisatelka prožila s adresátem psaní velmi krásné chvíle 
na společných procházkách. Z atmosféry sdělení bych věřil, že jej asi měla 
ráda. Ale posuďte sami.

Přepis textu pohlednice(i s chybami):

„Bohunice 6/8.29.
Předem srdečný dík za oba lístky. Přeji Vám mnoho štěstí 
a zdaru na Vašem novém působišti. Zasílám Vám mnoho sr-
dečných vzpomínek a pozdravů, zvláště s oněch míst, po kterých 
jsme se pospolu procházeli. Ulítl jste mi jako ten ptáček za 
hory a doly, jen vzpomínky mi zůstaly. A to vzpomínky krásné, 
nezapomenutelné.

Z Bohem M. Severová.“
Antonín Crha, místostarosta

Vážení a věrní čtenáři zpravodaje 
Naše Bohunice! Nastal „máj, lásky 
čas …“, tedy i čas pro další dávku 
informací v rubrice Komise pro 
občanské záležitosti.
Znovu začínám požáry kontej-
nerů. Nadále pokračují, tentokrát 
na ulicích Spodní a Švermova. Asi 
toho není málo, tak došlo k pod-
pálení ochranné sítě lešení na 
ulici Okrouhlá. Ovšem „vrcholné“ 
číslo žháře je založení požáru 
odložených matrací s následným 
vznícením zaparkovaného osob-
ního vozidla znovu na ulici Spod-
ní! Co dodat, snad jen smutnou 
skutečnost, že stále není znám 
viník.
Na území naší městské části do-
šlo v období uplynulého měsí-
ce k několika vloupání – to do 
objektu provozní budovy mini-
golfu, tak i do prodejny potravin 
u zastávky tramvaje na ulici Šver-
mova. V obou případech došlo 
k odcizení různých „pochutin“ 
a hlavně nemalé fi nanční hoto-
vosti.
Došlo i k několika vloupání do 
osobních automobilů, které se 
neobešlo bez jejich poškození, či 
krádeži osobního vozidla značky 
Mazda 6, jenž zatím nebylo na-
lezeno.
Jako „bohunickou klasiku“ lze na-
zvat krádeže peněženek a osob-
ních dokladů v nákupních cent-
rech Kaufl and a Campus Square. 
Totéž platí o prostorách objektu 
FN Brno.
Ovšem jako perlička mi připadne 
odcizení dvou kusů venkovních 
bezpečnostních kamer z budovy 
ZŠ Arménská, přesně v duchu ob-
líbené fi lmové průpovídky: „otis-
ky prstů nebylo možné sejmout, 
protože na co pachatel sáhl, to 
ukradl“…

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.

Vánoční strom před radnicí musel být pokácen

Ke dni matek

Dne 20. 4. 2011 byl pokácen „vánoč-
ní“ strom před bohunickou radnicí. 
Již před pár lety bylo patrné, že strom 
není úplně v pořádku a že se vychy-
luje ze své svislé osy. Proto byl v roce 
2009 zpracován znalecký posudek, 
jehož součástí byly i tahové zkoušky. 

Na sklonku jistého pěkného, proslu-
něného, dubnového dne jsem se-
děl na lavičce v parku. Seděl jsem, 
pozorujíc kolemjdoucí a zapadající 
slunce, které ještě sem tam skrze 
stromy vyslalo osamocený paprsek. 
Seděl jsem a přemýšlel o maminkách, 
jejichž květnový svátek se blížil. Pře-
mýšlel jsem o své matce, o své ženě, 
o maminkách, které potkávám každý 
den v Bohunicích. Mnohé vůbec ne-
znám, s některými se zdravíme a ně-
které znám i jménem. Přemýšlel jsem 
i o tom, jak jim sdělit, že si jich vážím 
za vše, co dělají, a hlavně za odvahu 
být matkou.
Hlavou mi běžely myšlenky o tom, 
jaké jsou ty matky úžasná stvoření. 
Vždyť cokoliv jim dáte, ony to pře-
tvoří, něco k tomu dodají a vrátí nám 
to bohatší, plnější, krásnější a větší.
Tak například: Dejte matce potravi-
ny a udělá vám chutné jídlo, dejte jí 
úsměv a ona vám dá svoje velké srd-
ce. Dejte jí lásku a kus sebe a dá vám 
krásné dítě, dejte jí dům a udělá vám 
z něj teplý domov. Matka rozmnožuje 
a rozšiřuje to, co dostává, a vrací to 
nám mužům v mnohem větší míře. 
Ale pozor pánové, ono to funguje 
i opačně! Když se našim matkám 
a hlavně manželkám nevěnujeme 
a když jim NIC nedáváme, musíme 
počítat s tím, že nám vrátí prázdnotu 
a nicotu, a to bychom jistě nechtěli.
Milé maminky,  k Vašemu svátku Vám 
přeji hojnost všeho toho, co se Vám 
nedostává a aby ti „Vaši“ na Vás byli 
skutečně hodní!

Antonín Crha, místostarosta

soud ního znalce Ing. Jaroslava Kola-
říka, Ph.D. je konstatováno, že v přípa-
dě našeho stromu: „Nelze realizovat 
adekvátní stabilizační zásah. Proto 
bylo jako optimální řešení doporuče-
no odstranění předmětného stromu“.
Z důvodu obavy o zdraví a bezpeč-
nost obyvatel vydal Orgán ochrany 
přírody ÚMČ Brno-Bohunice bezod-
kladně příkaz k jeho pokácení.

-red-

Strom vykázal jistou míru nestability. 
V letošním roce, tedy po dvou letech, 
byly zkoušky opakovány. Bylo zjiš-
těno, že stav kořenového systému 
a stabilita stromu se za tyto dva roky 
výrazně zhoršila. 
Závěrem znaleckého posudku 
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém 10. zasedání dne 
6. 4. 2011:
– schválila nabídku uchazeče ve-

řejné zakázky na zpracování 
projektové dokumentace na 
akci „Rekonstrukce dětského 
hřiště v lokalitě Pod nemocnicí 
- Okrouhlá v MČ Brno-Bohuni-
ce“ od společnosti HRAS - zaří-
zení hřišť, s.r.o., s náklady ve výši 
285 344,40 Kč

– schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky „Oplocení dětského 
hřiště při ulici Vedlejší v MČ Brno-
Bohunice“ od pana Františka Kro-
čila, s náklady ve výši 120 900 Kč

– schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci 
„Úprava náměstí při ulici Dlouhá 
v MČ Brno-Bohunice“ od pana 
Ing. Zdenka Sendlera, s náklady 
ve výši 186 000 Kč 

– schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci 
„Zřízení parkovacích stání při ulici 
Běloruská v MČ Brno-Bohunice“ 
od společnosti EUROTRACE s.r.o., 
s náklady ve výši 84 000 Kč 

– souhlasila se směnou pozemku 
s panem Ing. Petrem Špačkem při 
ulici Čeňka Růžičky

– souhlasila s převodem pozemků 
při ulici Čeňka Růžičky, ve vlast-
nictví společnosti Terasy Bohuni-
ce, s.r.o., do vlastnictví Statutární-
ho města Brna za celkovou částku 
100 Kč

Rada MČ na svém 11. zasedání 
dne 20. 4. 2011:
– schválila zadávací podmínky na 

akci „Rekonstrukce sociálních za-
řízení v objektu MŠ Amerlingova 
4 a MŠ Švermova 11 v MČ Brno-
Bohunice“, seznam fi rem, které 
budou vyzvány k podání nabídky 
a jmenovala hodnotící komisi. 

– schválila nabídku uchazeče ve-

řejné zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci 
„Zřízení parkovacích stání při uli-
cích Běloruská, Souhrady a Pod 
nemocnicí v MČ Brno-Bohunice“ 
od společnosti EUROTRACE s. r. o. 
s náklady ve výši 365 000 Kč bez 
DPH

– schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Oprava teniso-
vých kurtů v areálu ZŠ Arménská 
21 v MČ Brno-Bohunice“ od fi rmy 
Ing. Jindřich Telecký, s náklady ve 
výši 437 715 Kč

– schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na akci „Dodávka 
a montáž kamerového systému 
na hřiště ZŠ Vedlejší 10 v MČ Br-
no-Bohunice“ od společnosti 
TCS net, s.r.o., s náklady ve výši 
101 524 Kč

– schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na akci „Dodávka 
mantinelů pro fl orbalové hřiště 
v areálu ZŠ Vedlejší 10“ od společ-
nosti SPORT CLUB s.r.o., s náklady 
ve výši 111 900,-Kč 

– schválila smlouvu o budoucí ná-
jemní smlouvě s TJ Tatran Bohu-
nice, na pronájem starého asfal-
tového hřiště

– schválila Pravidla pro udělování 
čestných medailí MČ Brno-Bohu-
nice

– schválila žalobu o zaplacení 
dlužného nájemného ve výši 
490 524 Kč s příslušenstvím vůči 
společnosti HOLISTAV s.r.o.,

– neschválila poskytnutí fi nančního 
příspěvku na úhradu nákladů čes-
ké ženské štafety, která se v září 
2011 pokusí překonat světový 
rekord ve štafetové přeplavbě ka-
nálu La Manche

– schválila výši fi nanční dotace 
poskytnuté z rozpočtu MČ Br-
no-Bohunice volnočasovému 
klubu „Knights of red hills“ ve výši 
6 000 Kč

ulice Běloruská

ulice Pod Nemocnicí

ulice Souhrady
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Minigolfové hřiště opět v provozu

Armix – časopis ZŠ Arménská

Přemýšlíte nad tím, kde byste mohli 
během teplých jarních dnů strávit 
příjemné odpoledne v Bohunicích? 
Už nemusíte – minigolfové hřiště 
na ulici Švermova je po zimě opět 
otevřeno všem, kteří hledají spo-
lečnou zábavu s rodinou či přáteli. 
Minigolf je zajímavá hra vhodná pro 
všechny věkové kategorie, při které 
se zaručeně budete bavit a zároveň 
můžete i protáhnout tělo a odložit 
pár dekagramů, které jste v zimě 

nashromáždili. Obsluha hřiště z řad 
profesionálních brněnských hráčů 
minigolfu vám ráda ochotně vysvětlí 
pravidla hry a zodpoví vaše případné 
dotazy týkající se tohoto sportu. 
Těšíme se na Vaši návštěvu v pracovní 
dny od 16 hod. a o víkendech a svát-
cích již od 14 hodin. 
Více informací, včetně popisu ces-
ty, jak se k nám dostat, naleznete 
na našich internetových stránkách 
www.mgc90brno.cz.

Každý rok se na ZŠ Arménská koná 
soutěž talentů. Loni to byla „Armén-
ská hledá Superstar“, letos zase sou-
těž s názvem „Arménská má talent“.
Soutěž se konala ve středu 6. dubna 
a zúčastnilo se jí celkem 51 dětí, 26 
z 1. stupně a 25 dětí z 2. stupně. Děti 
soutěžily ve čtyřech kategoriích – 
zpěv, tanec, hra na nástroj a různé. 
Největší zastoupení měla kategorie 
zpěv, ve které se opravdu objevily 
výrazné talenty. K nim patřila napří-
klad Natálka Bagárová ze 3. A, která 
získala 1. místo v kategorii zpěv na 1. 
stupni a možná to bude naše další 
zpěvačka v soutěži Československá 
Superstar. Vždyť má velký vzor ve 
své sestře Monice Bagárové, která se 
již na naší škole účastnila soutěží ve 
zpěvu, většinou tyto soutěže vyhrála 
a nakonec jsme ji mohli vidět v loň-
ské Československé Superstar, kde se 
probojovala do fi nále a skončila na 
krásném pátém místě. Ale i duo Eliška 
Ocetková ze 4. A a Patrik Grössl z 5. B 
předvedlo vynikající výkon a s pís-
ní Motýl obsadili 1. místo společně 
s Natálkou Bagárovou.
Další nadějnou pěveckou hvězdičkou 
je určitě žákyně Aneta Kharitonová ze 

6. A, která zvítězila v kategorii zpěv na 
2. stupni. Jejím vzorem je zpěvačka 
Avril Lavigne. Anetka se jí podobá 
a bezesporu má i velký talent jako 
její vzor. Aneta nejen krásně zpívá, ale 
hraje výborně na kytaru a dokonce 
si skládá i své vlastní písně. Někteří 
žáci o Anetě říkají: „Bude nám zpívat 
naše Avril.“
Ale i mezi tanečníky jsme našli talenty. 
S tancem break dance okouzlil poro-
tu žák ze 4. B Lukáš Jelínek a tancem 
Michaela Jacksona žák Jakub Černoch 
ze 6. B. Oba byli skvělí a doufáme, že 
se tanci budou nadále plně věnovat. 
Mile překvapila i děvčata ze 6. A – 
Karolína Hodovská, Kristýna Seďová, 
Aneta Kharitonová a Nikola Kheilová, 
které pod vedením žákyně Barbory 
Gricové z 9. B nacvičily ukázku moder-
ních tanců. Děvčata tento tanec po-
ctivě trénovala od listopadu a v sou-
těži se úspěch skutečně dostavil.
Většina dětí, které se umístily do 
5. místa, vystoupí na školní akademii, 
která se bude konat na ZŠ Arménská 
dne 16. června.

Mgr. Jolana Hůrková, 
učitelka ZŠ Arménská

Nepříliš dlouhá historie 
tohoto školního časo-
pisu sahá do října roku 
2010, kdy se v upocené 
učebně fyziky schází 
vůbec první redakční 
tým složený ze žáků 7. 
a 9. tříd (Světlana Círo-
vá, Anna Tomková, Ma-
těj Škop, Jana Vavřičko-
vá, Eva Zajícová). První 
měsíc života časopisu, 
který zatím ještě neměl jméno, byl 
velice bouřlivý. „Každý přišel se svým 
názvem, který chtěl „překvapivě“ 
prosadit. Bylo složité se shodnout,“ 
vzpomíná s úsměvem učitel Jan Get-
tin. Vedle většinou uznaného názvu 
Armix se tak například objevily návr-
hy jako Freiheit Seireit, S(cool), POPPY, 
lehce kýčovitá Armenda či „bulvární“ 

Paparazzi na chodbách.
Časopis se snaží ma-
povat život školy a být 
jakýmsi spojovacím 
mostem mezi světem 
učitelů a žáků. V pra-
videlných rubrikách 
se objevují rozhovory 
s učiteli a žáky, vydařené 
práce našich spolužáků 
a jejich úspěchy v sou-
těžích nejrůznějšího 

charakteru, zprávy ze školních akcí, 
popř. seznamka.
V současné době digitalizujeme již 
vyšlá čísla časopisu tak, aby je bylo 
možné propojit s internetovými 
stránkami školy. Zároveň usilujeme 
o získání certifi kátu Kvalitní školní 
časopis. 

Jan Gettin a redakce Armixu

ZŠ ARMÉNSKÁ MÁ TALENT

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, 
který se koná 

8. června 2011
Trasa: Brno, zámek Dačice – Slavonice – 

Jindřichův Hradec-město, památky

Odjezd: 6.30 hod. Návrat cca: 19.00 hod
Cena zájezdu: 250,- Kč,

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek 30. května 2011 
na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod

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

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice

Vás srdečně zve 14. května
do hasičské zbrojnice na soutěž hasičské všestrannosti

„O pohár starosty
MČ Brno-Bohunice“

V 9,00 proběhne XIV. ročník soutěže 
nejmladších hasičů v požárním útoku

Ve 14.00 hodin začíná soutěž hasičské všestrannosti 
„O pohár starosty MČ Bohunice“ – jedná se o již XV. ročník atraktivní 

soutěže hasičských aut a jejich posádek

Občerstvení zajištěno po celý den
Srdečně Vás zveme a věříme, že přijdete povzbudit dobrovolné hasiče 

a hasičky z Bohunic, kteří budou obhajovat své loňské vítězství
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Knihovna informuje... připravuje...

Pozvání na Noc kostelů

ZŠ Vedlejší podporuje budoucí 
prvňáčky z fondu EU

Od konce března probíhá na ZŠ Ved-
lejší program pro budoucí prvňáčky 
s názvem edukativně – stimulační 
skupiny. Tento kurz je určen pro před-
školáky, kteří si při zápisu ještě nebyli 
úplně jistí v některé oblasti důležité 
pro úspěšný vstup do prvního ročníku.
Během deseti setkání si děti pod 
vedením zkušených lektorů procvičí 
a zdokonalí grafomotoriku, sluchové 
a zrakové vnímání, řečové dovednosti 
a matematické představy. Vše je kon-
cipováno formou her a zábavných 
úkolů, aby děti lekce bavily a nenásil-
ně si tak důležité dovednosti osvojily. 
Rodiče budoucích prvňáčků docházejí 
do kurzu společně s dětmi. Během 

lekcí se děti nejen seznámí se svými 
budoucími spolužáky, ale poznají také 
školní prostředí. V září pak budou sná-
ze překonat případný ostych či strach 
ze vstupu do první třídy.
Edukativně-stimulační skupiny jsou 
hrazeny z projektu Všichni máme stej-
nou šanci, na který ZŠ Vedlejší získala 
dotace z fondu Evropské unie. Díky 
tomu mají budoucí prvňáčci mož-
nost navštěvovat edukativně – stimu-
lační skupinky zcela zdarma. Zdarma 
mají k dispozici i veškeré pracovní 
listy a výukové materiály.

Přejeme tedy dětem, aby se jim ve 
škole líbilo!

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN

10. 5. 2011 od 15.30 do 22.00
DRÁPEK – festival dramatické výchovy PdF MU Brno 
a SDV LABYRINT SVČ LUŽÁNKY
V rámci festivalového programu se představí pět představení: Konečná 
stanice Výchovný ústav (divadlo Fórum), Koho to zajímá?! (interaktivní 
divadlo), Operace koleno (dramatizace americké pohádky), Za zavřenými 
dveřmi (prezentace), OnaOna (studentské sousedské divadlo) v podání 
studentů specializace dramatická výchova na PdF MU.

Studio dramatické výchovy LABYRINT, Švermova 19
Ve Studiu dramatické výchovy LABYRINT se každý týden schází a realizuje 
svou činnost 29 zájmových útvarů pro 406 účastníků převážně dětí a mlá-
deže ve věku od 4 do 25 let.

Jedná se o kroužky:
–  divadelní: dětské: PIRKO (5 oddílů), Divadlo ELIŠÁCI; studentské a mladé 

divadlo: LABYRINT (dvě skupiny) a divadlo dospělých: ZELÍ, POUSTEV-
NÍK. Nově od září 2010 také Divadelní přípravka (od 5 let), Herecká pří-
prava (od 13 let) a DRAMATICKÝ ATELIÉR (ve spolupráci s DIFA JAMU).

–  taneční: moderní tanec: SNEAKER (5 různých věkových skupin); Cheerlea-
ders - roztleskávačky: WILD CATS (3 skupiny); dobové tance: POUSTEVNÍK

–  mediální: VIDEODÍLNA, JEDEN SVĚT; foto: DIGIFOTO DÍLNA (od září 
2010); rozhlas a žurnalistika: Dětská tisková agentura LITINA.

–  hudební: africké bubny: SPÁLENÝ SUŠENKY.

Zájemci o zápis do kroužků na příští školní rok se již nyní mohou in-
formovat v SDV LABYRINT o náplni a aktivitách jednotlivých kroužků.

Vážení přátelé, jistě víte, že letos již po-
třetí se v naší zemi koná Noc kostelů. 
A letos poprvé se přidává do velkého 
společenství katolických farností i sbo-
rů rozmanitých církví i naše farnost. Je 
to událost, kterou můžeme využít kaž-
dý z nás. Nejenom v prožití a navázání 
nových vztahů s lidmi, se kterými se 
setkáváme na bohoslužbách v našem 
kostele. Ale je to možnost, jak pozvat 
své přátele, známé či spolupracovníky, 
kteří třeba z daru víry nežijí, k prožití to-
hoto večera. Program je velice pestrý 

a určitě si každý může vybrat. Pro nás 
farníky je to možnost zažít zase něco 
nového, ale hlavně být otevřeni těm, 
kteří přijdou, aby se i skrze náš život 
mohli setkat s živou vírou, či trošku 
změnit třeba nějaké své předsudky. 
Děkuji Vám všem, kteří se do přípra-
vy již zapojujete, či se ještě přidáte. 
A zkusme také ve svých modlitbách 
prosit nejenom za zdar celé akce, ale 
modlit se i za ty, kteří přijdou.
Moc Vám všem děkuji.

Pavel Opatřil, farář

Venku je díky teplejšímu počasí příjemně-
ji, všichni se pohybujeme s větším elánem 
a s širším úsměvem na tváři.
Knihovna nabírá své „veřejné“ vražedné 
tempo. S cíleným předstihem se při-
pravuje na konec školního roku a jeho 
významné slavnosti. Klíčování prvňáč-
ků, vyhodnocení Celoroční práce všech 
čtenářských klubů a vyhodnocení akce 
na podporu dětského čtenářství „Šňůr-
ka plná písmenek. Vzhledem k tomu, že 
tyto akce provází slavnostní ceremoni-
ály, jsou pozvání významní hosté, ať už 
z řad zastupitelů UMČ nebo spisovatelé, 
ilustrátoři, či jinak veřejně činné osoby, 
programy se připravují velmi pečlivě 
s důrazem, jak na organizační, provoz-
ní, tak i estetické detaily. Všech akcí se 
zúčastní děti z obou bohunických škol.
Do fondu knihovny přibyly další nové 

kusy z Vašich darů. Kvalitní sci-fi , nauč-
ná literatura z oblasti matematiky a dě-
jin a také beletrie pro muže. V tomto mě-
síci nesmím zapomenout poděkovat za 
hodnotné dary stálému dárci naučné 
literatury p. Sladkému a p. Karlsbockovi.
Začali jsme aktualizací a zpřehledně-
ním regálů s cestopisy a tipy na výlety 
po ČR a sousedních zemích. Čekají 
na Vás regály se sportovní tematikou 
a mnoho knih o zahradničení
Utřídili jsme regionální literaturu Brna 
a přesunuli ji natrvalo do oddělení na-
učné literatury pro dospělé. 
V dubnu proběhla vědomostní veliko-
noční soutěž, výherci budou během 

Pro měsíc květen knihovna chystá následující veřejné akce:
2. 5.–31. 5. 2011 Vědomostní soutěž pro dětské čtenáře „Probuzená příroda“
2. 5.–31. 5. 2011 Výstava originálních modelů a doplňků vyrobených technikou mal-
ba na hedvábí s názvem „Kouzelný štětec“. Autorkou výstavy je výtvarnice V. Valenti
3. 5. 2011 „Pojďte s námi za pohádkou“. Pravidelné odpolední čtení pro 
nejmenší. Začátek od 16.00 hod.

Vaše knihovnice Radka, Hanka,Veronika

internet: http://labyrint.luzanky.cz

17.50 Buďte vítáni − zvonění zvonů na přivítání návštěvníků

18.00–18.45 Pozvání k bohoslužbě

18.45–19.00 Májová pobožnost

19.00–19.30 Zpíváme s nejmenšími – koncert sboru dětí a rodičů z farnosti 
pod vedením Pavla Hamříka

19.30–19.45 Jak jde čas – multimediální představení farnosti

19.45–20.15 Mučedník z Nepomuku – divadelní hra o patronu našeho
kostela v podání starších dětí

20.15–20.45 Vojenský kaplan – proč? Život a služba vojenského kaplana 
v Armádě České Republiky – P. Jan Pacner

20.45–21.00 Jak jde čas – multimediální představení farnosti

21.00–22.30 Večer chval – moderní křesťanská píseň s pozváním k modlitbě − 
chrámový sbor farnosti doprovází skupina Yandabanda

22.30–23.00 Dvě staletí v Rumunsku – pohled do české komunity v Banátu – 
obrazová prezentace s průvodním slovem – P. Pavel Opatřil

23.00–23.45 Ticho kostela promlouvá – možnost ztišení, rozhovoru
s pořadateli, či knězem

23.45 Pozvání k závěrečné modlitbě

19.30–21.00 Pohled do zákulisí – možnost prohlídky věže a kůru kostela
Ve farní učebně: Kdo si hraje, nezlobí aneb výtvarné dílny pro děti
Ve skautské klubovně: Deskové hry pro starší děti

Po celou dobu možnost drobného občerstvení v Čajovně pod širým nebem.

www.nockostelu.cz

tohoto měsíce vyhodnoceni, odměně-
ni a jejich jména budou zdobit veřejné 
nástěnky naší knihovny až do konce 
měsíce května. Další vědomostní soutěž 
připravujeme o přírodě.
Pro dospělé čtenáře a návštěvníky 
knihovny jsme naplánovali, po zdařilé 
výstavě fotografi í A. Králíka, výstavu 
originálních modelů a šperků, zpraco-
vaných malbou na hedvábí.
1. 4. 2011 jsme se již tradičně a rádi zú-
častnili slavnostního veřejného vystoupe-
ní k Noci s Andersenem na ZŠ Arménská.
Třída paní učitelky Lidmilové, která je 
již 2. rokem i čtenářským klubem naší 
knihovny, si z vybraného fondu bohu-
nické knihovny připravila říkankové 
pásmo a s velkou profesionalitou ma-
lých, ale přesto zkušených rétoriků, ji na 
veřejném vystoupení přednesla.
Jako v loňských ročnících Noci z An-
dersenem, tak i letos KJM v Brně vě-

novala všem 250 účastníkům barevné 
pamětní listy. 
Kromě pravidelných návštěv čtenář-
ských klubů a čtení pro nejmenší, naši 
knihovnu navštívilo přes 120 besedují-
cích žáků, převážně ze ZŠ Vedlejší. 
Máme nesmírnou radost ze stálého 
zájmu o naše vzdělávací besedy pro 
děti a mládež . Již od začátku ledna 
marně hledáme volné termíny do kon-
ce školního roku a abychom vyhověli 
všem spravedlivě, pořádáme i 3 besedy 
denně. Tímto se zároveň omlouvám 
všem ostatním, které budeme schop-
ni uspokojit až v příštím školním roce, 
a zároveň slibujeme, že pečlivě zvažuje-
me nová, nejen literární, ale i společen-
sky aktuální témata pro vyšší ročníky 
ZŠ a první dva ročníky SŠ a gymnázií. 
Se čtenářským klubem paní učitelky 
Lidmilové ze ZŠ Arménská dáváme 
dohromady podobu tříletému literár-
nímu projektu o jehož průběhu, dílčích 
úspěších a vítězným výsledkům budete 
jistě, naši milí čtenáři, pravidelně infor-
mování :-) 
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  Hotel Harmonie, společen-
skosportovní centrum v Zastávce 
u Brna si Vás dovoluje informovat 
o nabízených službách. 
V hotelu jsou k dispozici 2 kurty na 
squash, 2 fi tness, 2 dráhy na bowling 
( pozor!! nyní čerstvě i dětský bow-
ling!!! ), VacuShape-přístroj proti ce-
lulitidě, infra sauna, klasická sauna, 
solárium, masáže, salonky na rodinné 
oslavy nebo fi remní semináře – to vše 
za velmi příznivé ceny. Dále je možné
navštívit naší hotelovou restauraci s 
akvárii, teráriem a dětským pokojem 
plný hraček.
V restauraci nabízíme místní specia-
lity pod taktovkou šéfkuchaře pana 
Hemaly. Pro více informací navštivte 
prosím naše web.stránky www.har-
monie-centrum.cz
Rezervaci sportovních nebo relaxač-
ních aktivit je možné provést telefo-
nicky na 546429374 nebo e-mailem: 
info@harmonie-centrum.cz. 
Těšíme se na vaši návštěvu.
Adresa: Hotel Harmonie, Cukrovarská 
1230, 664 84 Zastávka u Brna.

 pronajmu dlouhodobě garáž 
na ul. Ukrajinská. Tel.: 602 793 535

 Nabízím dlouhodobý pronájem 
dvoulůžkového pokoje v Brně - Krá-
lově Poli u VUT dvěma studentům, 
studentkám, nebo studentské dvojici. 
Slušné chování a nekuřáci podmín-
kou. Tel. 728 626 419.

 Pronajmu zahradu blízko sidliště 
Bohunice. Chatka,voda ,WC.
tel. 606 59 44 02

  Zodpovědně doučím fyziku 
a matematiku 7.–9. třída. Pomo-
hu vašim dětem zlepšit známky. 
774 621 703

 Pronajmeme přízemí rodinného 
domku u Křižanova  za účelem re-
kreace. Ideální pro rodinu s malými 
dětmi. Tel. 604 247 252.

 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.

 Prodám pozemek na bydlení 
v Omicích. CP 3477m2, IS 50 m. Mož-
no dělit. Cena 1200 Kč/m2.
Tel.: 777 307 307
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 S manželem hledáme ke koupi 
byt 1+kk – 2+kk kolem bohunické 
nemocnice. Tel: 608 778 168

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

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

 Počítačové služby, Instalace, 
odvirování, servis. www.netmasters.
cz, Tel.: 728 041 247

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

PENÍZE JEŠTĚ DNES!
LEVNÁ PŮJČKA
DNES ŽÁDOST
DNES PENÍZE

bez dol. příjmu - bez registru.

775 624 837
informativní linka

Volejte
denně
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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
kvalitní české výrobky

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
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