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Dušičková
V době, kdy čtete tyto řádky, je za-
čátek listopadu a my prožíváme 
dušičkový čas.
Po teplém létu je nám chladno, 
často prší, ze stromů padá listí a na 
nás přichází podzimní deprese, 
protože „ve všech kostech“ cítíme, 
že se blíží zima. 
Avšak i přes všechna tato negativa 
má toto roční období, tento listo-
padový čas své kouzlo a zvláštní 
atmosféru. Většina z nás navště-
vuje místa posledního odpočinku 
svých blízkých. Kolem ústředního 
hřbitova je zase po roce plno. 
Spousta aut, lidí, stánkařů s hřbi-
tovními věnci, kyticemi a svíčka-
mi. Na hřbitově je cítit atmosféra 
vzpomínek, smutku z rozloučení, 
osamění, nikdy nevyřčených slov, 
modliteb... 
Děti se ptají: „Kdo je ta stará paní 
tady na tom obrázku?“ „No, to je 
přece vaše prababička a tady vedle 
leží váš pradědeček. Jsou to rodiče 
vaší babičky a dědečka. Oba už 
umřeli“, odpovídá maminka. Nějak 
více si uvědomujeme realitu smrti, 
loučení a konce. Každý z nás jej má 
různě daleko, ale všichni k němu 
směřujeme. 
Možná, že právě v tomto čase nás 
napadne otázka: Jak jsem žil a jak 
na mě budou vzpomínat moji blíz-
cí? Budou na mě vzpomínat jako 
na člověka, který šířil radost nebo 
smutek, útěchu nebo bolest, pokoj 
nebo rozladění, dobro nebo zlo? 
Neumím na tuto otázku odpově-
dět, ale vím, že ještě máme čas!
Čas něco změnit na sobě samém, 
abychom až se jednou budeme 
loučit my, mohli říct: „Moji milí, 
dobrý boj jsem bojoval a snad se 
nemám za co stydět. Odcházím 
s pokojem v srdci!“ 
  

Antonín Crha
místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Bohunice navštívili brouci. 
Bohužel nikdo z doposud 
žijících Beatles. Ale brou-
ci skuteční. Jsou to 15-20 
mm velké ploštice se jmé-
nem Vroubenka americká. 
Brouk je původem z Ka-
nady a zde je  považován 
za významného škůdce 
borovic. Živí se jako savý 
parazit – vysává jejich se-
mena, květy a poškozuje mladé šišky. 
Tedy dospělým stromům jako tako-
vým z krátkodobého hlediska příliš 
neškodí. Z hlediska dlouhodobého je 
však oslabuje a omezuje jejich odol-
nost vůči dalším škůdcům, např. hou-
bovitým chorobám. Od roku 2007 je 
registrován její výskyt na území ČR 
(předtím v Itálii). V rámci jižní Moravy 
pak v Brně, a to především na území 
Bystrce a právě našich Bohunic. Dů-
vod je prostý - velký počet jehlična-
tých stromů na jejich území. 
Za nepříznivého počasí vroubenky 
zalézají do dutin a škvír v kůře stromů 
nebo do skulin fasád. Na plochých fa-
sádách se pak naopak i rády vyhřívají.
Vroubenky vykazují vysokou repro-
dukční schopnost. Nejsou vzácností 
mnohasetkusové kolonie. Z tohoto 
pohledu je její přítomnost v par-
kových úpravách problematická 
i z hygienického hlediska. Přestože 
jsou zvyklé na pořádný kanadský 

mráz, před zimou se 
často rády nastěhují i do 
lidských příbytků, kde 
pak při své obraně vylu-
čují jako většina ploštic 
páchnoucí sekret. O tom 
mohou, mimo jiné, vy-
právět obyvatelé ulice 
Uzbecká, kteří na daný 
problém upozornili. 
Po poradě s odbornou 

fi rmou MČ přijala doporučení, a to 
ošetřit s využitím posledních teplých 
dnů problémové lokality i jednotlivě 
rostoucí stromy selektivním insekti-
cidem. Aplikace byla provedena for-
mou mlžení. Tak snad bude od nich 
klid a pokoj…
Vzhledem k tomu, že se na mne mno-
zí občané obracejí s dosti podobnými 
dotazy, je na webu obce nově zřízena 
rubrika „Zeptejte se …“. Mnohé odpo-
vědi tak budou snadněji přístupné 
širšímu okruhu obyvatel…
Z hlediska každodenního života v Bo-
hunicích je dle mého důležitá infor-
mace ta, že Zastupitelstvu městské 
části předložila Rada MČ k projednání 
novelizaci vyhlášky spočívající úpl-
ném zákazu provozování hracích (prý 
výherních) automatů a loterijních her 
na celém území Bohunic… 
Přeji dobrý listopad.

Miloš Vrážel, starosta MČ

Posypový materiál

Oznamujeme občanům, že posy-
pový materiál k zimnímu posypu 
chodníků bude dovezen 7. 11. 2011 
na tato stanoviště:
Na pískové cestě 19, Neužilova 23, 
Dlouhá x Hraničky (naproti domu 
Hraničky 15a), Amerlingova 3 (u ZŠ 
Arménská), Havelkova 29, Žlíbek 3, 
Lískovecká vedle č. 9, Vyhlídalova 
(naproti Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání 
posypového materiálu v době od 
7. 11. 2011 do 14. 11. 2011, poté 
bude zbytek materiálu odklizen.

OTS ÚMČ Brno-Bohunice

Uzávěrka č. 12/11
středa 23. listopadu 2011

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
a rozsvěcení vánočního stromečku 
s ohňostrojem

v neděli 4. 12. 2011
V 17.00 hod. vystoupení žáků bohunických škol
V 18.00 hod. rozsvěcení stromečku s ohňostrojem, 
 potom přijdou čerti, andělé a Mikuláš

Pro děti bude připravený čaj, pro dospělé medovina.

Srdečně zvou bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Bohunice.

Chcete podnikat v zemích EU 
a nevíte kde začít?

Jednotné kontaktní 
místo může být pro 
Vás řešením!
Jednotné kontaktní místo (JKM) 
poskytuje informace týkají se 
podnikání v EU, EHP a Švýcarsku 
podnikání mimo režim živnos-
tenského zákona v ČR (např. za-
ložení agentury práce, nestátního 
zdravotnického zařízení, oblast 
zemědělství); JKM rovněž zpro-
středkuje předání takové žádosti 
příslušným orgánům v ČR vysílání 
zaměstnanců do zemí EU, EHP 
a Švýcarska

JKM v Jihomoravském kraji
Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 
601 67 Brno
jkm@brno.cz, Tel.: 542 173 344
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Klidné listopadové dny, milí 
a snad i pravidelní čtenáři této 
rubriky Komise pro občanské 
záležitosti. Znovu se zde poku-
sím přinést ty zásadní a zajímavé 
informace, které se vztahují k bez-
pečnosti v naší městské části.
Předem mám velice milou povin-
nost zde touto formou poděko-
vat jménem všech členů místní 
orelské organizace strážnicím 
i strážníkům Městské police revír 
Brno-západ za pomoc na klid-
ném a úspěšném průběhu hodů 
v naší městské části!
Městská policie pravidelně pro-
váděla kontroly dodržování vy-
hlášek, a to v oblastech pohybu 
psů, dopravy či občanského sou-
žití. Znovu musela řešit i drobné 
krádeže. Ve vzájemné spolupráci 
s Policií ČR proběhla bezpečnost-
ní akce vztahující se k památce 
zesnulých. V následujícím obdo-
bí ji čeká dohled při podzimních 
blokových čistění. 
Policie ČR prosí o pomoc při 
pátrání po pachateli velmi bru-
tálního loupežného přepadení 
ženy, jenž se u nás v Bohunicích 
událo 12. 9. 2011. Popis pacha-
tele: muž ve věku okolo 30 let, 
vysoký asi 180 cm, sportovní 
vypracované postavy, oblečen 
v modrých rifl ích a triku s krátkým 
rukávem tmavé barvy! Jakékoliv 
poznatky k tomuto případu pře-
dejte přímo Policii ČR OOP Brno-
Výstaviště, či volejte telefonicky.                                              
Dále policie upozorňuje na vel-
ký nárůst vloupání do sklepů 
a sklepních kójí, ale i do zapar-
kovaných osobních automobilů 
v naší městské části. 

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – 
podatelna (kancelář 004), přízemí 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně – 
ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky – 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda Komise 
pro občanské záležitosti

DVOREK NA CVČ LÁNY KONEČNĚ OŽIL!

ZPRÁVY Z RADNICE

Začátek podzimu se nesl ve znamení  
pravého babího léta, sluníčko hřálo 
až do prvních dnů v říjnu a prochá-
zející se obyvatelé Bohunic mohli mít 
jedinečnou příležitost vidět, jak nám 
ožilo nové hřišťátko na CVČ Lány. 
V úterý 4. října 2011 jste zde mohli 
v odpoledních hodinách spatřit de-
sítky dětí, které seděly v trávě a po-
slouchaly paní knihovnici (převleče-
nou za Krtečka), jak jim čte pohádku. 
Kdo nevydržel celou dobu sedět, 
mohl si odběhnout na houpačku 
nebo se sklouznout na skluzavce. 
Všechny děti se však po chvilce vždy 
vrátily, aby si doposlechly povídání 
o Krtečkovi, jak letěl raketou, a aby 
si vybarvily obrázek. Do toho svítí-
cí sluníčko a máte tu idylu jako ze 
zahraničního fi lmu. Jsem za to moc 
ráda, neboť Bohunice již dlouho po-
třebovaly kousek zeleně, kde se děti 
mohou bez obav posadit do trávy 
a setkat se třeba právě s  kulturou.
Velký dík tedy patří všem, kdo se o re-
alizaci hřiště na CVČ Lány zasadily, 
kdo ho udržují v čistotě a pořádku, 
a v neposlední řadě i našim paním 

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohuni-
ce na svém VI. zasedání dne 21. 9. 
2011 
– schválilo zprávu o hospodaření 

MČ za období 01.–08.2011
– schválilo dotaci z rozpočtu MČ Br-

no-Bohunice TJ Tatran Bohunice, 
na opravu přístupových schodů 
k nově opravenému hřišti ve výši 
205.000,- Kč a na nákup dresů ve 
výši 32.000,- Kč. 

– schválilo Plán investičních akcí na 
rok 2012 a další léta v MČ Brno-
Bohunice, který zahrnuje opravu 
hřišť, vybudování parkovišť, ob-
novu zeleně, zateplení ZŠ Vedlej-

Vítání občánků

Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vám připomenout, že v souladu 
se zákonem o ochraně osobních 
údajů, už nedostáváme informa-
ce o narození Vašeho dítěte. Není 
proto možné Vás automaticky 
zvát na Vítání občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše děťát-
ko na tento slavnostní akt pozvat 
a tuto radostnou životní událost 
spolu s vámi sdílet, je nutné se 
osobně dostavit na ÚMČ Brno-
Bohunice, Dlouhá 3 k podání pí-
semného souhlasu.
Celou záležitost s Vámi vyřídí paní 
Soukupová na podatelně úřadu 
(tel.: 547 423 815).
Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

Lékařská služba první pomoci

Pro dospělé (tel.: 545 538 538) / stomatologie (tel.: 545 538 421)
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, 
po–pá: 17.00–7.00, víkendy a svátly: nepřetržitě

Pro děti (tel.: 532 234 935)
Dětská nomocnice, Černopolní 9, Brno, 
po–pá: 15.30–7.00, víkendy a svátky: nepřetržitě

knihovnicím, které si pro předškolní 
děti každý měsíc připravují pohád-
kové čtení. Spojení prostoru hřiště 
a skvělé služby našim nejmenším 
přineslo své ovoce!

Lucie Stará, zastupitelka

PS: V kontextu dvorku na CVČ Lány 
bych Vás na něj ráda pozvala ve čtvr-
tek 3. listopadu 2011, kdy odtud bude 
v 18 hodin vycházet lampiónový prů-
vod, který pořádají maminky s dětmi 
navštěvující zdejší Babykluby.

ší, školek a CVČ, kultivaci zastávek, 
náměstí před radnicí, cyklostezky, 
kruhový objezd na ul. Čeňka rů-
žičky, kanalizaci a další akce. Fi-
nancování je plánováno z jiných 
zdrojů než z rozpočtu MČ. Celko-
vý objem potřebných fi nančních 
prostředků je 421.300.000,- Kč. 

– schválilo návrh na zpracování 
aktualizace VI. etapy „Projektu re-
generace panelového sídliště MČ 
Brno-Bohunice“, který zahrnuje 
opravu hřišť na ul. Okrouhlá, Mol-
davská a Uzbecká, a úpravu zpev-
něných ploch na ul. Ukrajinská 
a Moldavská.

Rada MČ na svém  22. zasedání 
dne 12. 10. 2011:
– schválila zhotovitele na zpraco-

vání aktualizace VI. etapy „Pro-
jektu regenerace panelového 
sídliště MČ Brno-Bohunice“ fi rmu 
DIMEN SE v. s. o. s náklady ve výši 
62.000,- Kč bez DPH, 

– schválila fi rmu Roman Šustr, 
Okrouhlá 372/18, 625 00 Brno, 
IČ 40969371, na dodatečné služ-

by na akci „Údržba chodníků 
a zpevněných ploch v MČ Brno-
Bohunice“

– schválila společnost A.S.A. služby 
Žabovřesky, s.r.o., na dodatečné 
služby na akci „Údržba komunika-
cí v Městské části Brno-Bohunice“

– schválila dohodu č. 08-093/11/
BO o ukončení nájemní smlouvy 
na pronájem části zídky při ulici 
Dlouhá s fi rmou STÍN, 

– vzala na vědomí výpověď nájem-
ní smlouvy zahrady na pozemku 
v lokalitě Kejbaly a Leskava 

– souhlasila s bezúplatným naby-
tím pozemků p. č. 43/2, 45/5, 
48/4, 48/5 – vše ostatní plocha/
ostatní komunikace v k.ú. Bohu-
nice při ulici Lány, z vlastnictví 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnic-
tví statutárního města Brna 

– souhlasila s prodejem pozemků 
p. č. 1275 a 1277 v k.ú. Bohunice 
při ulici Jihlavská a požaduje změ-
nu Územního plánu města Brna 
v dané lokalitě na funkci plochy 
čistého bydlení stabilizované 
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Co si psali naši předkové XXIX.
Pro naše dvacáté deváté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ 
jsem vybral podobenku Morávkova náměstí. Pohlednice byla již typově v na-
šem cyklu uveřejněna. Text je ovšem jiný a uvedená jména budou mnozí ze 
starousedlíků znát. Pohlednice byla poslána 5. 3. patrně 1923 vojínu Josefu 
Sobolovi na vojnu na Slovensko, asi do Parkáně (špatně čitelné) k 12. Čsl. 
pluku, 1. praporu, 4. rotě. Krátký text informuje Josefa o divadelní hře, která se 
v Bohunicích hrála a o hereckém obsazení.

Přepis textu pohlednice (i s chybami): Některá jména mohou být chybně 
přepsána z důvodu špatné čitelnosti:

„Srdečný pozdrav a milou vzpomínku zasílá z divadla Tvá 
sestra Mařa. 
Hrajeme: Paličova dcera.
Kozel Josef mladý řezník, Meloun V., Pospíšil, Tošnar, Dol-
níček K., Dlabka S., Doušek F., Ruban J., Švestková Růža, 
Jarošová Mařa, Trenza Frant., Jaroš Tomáš, Trenza Stan., 
Beránková, Kozlová Maňa.“

NAŠI MLADÍ
Nedávno jeden bohunický panelový 
dům dostal novou podobu. Obyva-
telé ho zateplili a přidali pěknou, 
barevnou fasádu. Byli na svůj dům 
patřičně hrdí a z Bohunic zmizel další 
kus jednotvárné, smutné šedi.
Netrvalo dlouho a na krásné a vel-
mi drahé fasádě se objevil nevkusný 
sprejerský čmáranec. Bylo mi těch lidí 
líto. Velmi často jsou pachatelé těchto 
„uměleckých děl“ příslušníci mladší 
generace, i když určitě ne vždy.
Být mladým člověkem je dnes hod-
ně náročné. Musí obstát v mnoha 
situacích. Jen si představte, co práce 
dá být stále „IN“. Nechci moralizovat 
a napomínat naši mládež za to, že se 
chová jinak, než bychom si my starší 
někdy představovali.
Mám totiž mladé lidi rád. Většina 
z nich je fajn. Koneckonců je to 
naše naděje. Jsou to budoucí lékaři, 
zámečníci, prodavači, opraváři aut, 
manažeři, učitelé, ředitelé a někde 
mezi nimi dříme i budoucí bohunický 
místostarosta a starosta. Jen to prostě 
ještě neví. Budoucnost to nám i jim 
ukáže. 

Často s mladými, prostřednictvím 
elektronických médií nebo při ná-
hodných setkáních, diskutuji o tom, 
co by se dalo nebo mělo v Bohuni-
cích udělat. Ne všechny nápady se 
dají realizovat, ale mnoho z připo-
mínek ano a některé dobré nápady 
jsou už hotové. 
Před časem jsem diskutoval s jedním 
mladým mužem poněkud vyhroce-
něji. V jistý okamžik hovoru jsem se 
ho slovy klasika zeptal: „Neptejte se, 
co mohou udělat Bohunice pro vás, 
ale co můžete udělat vy pro Bohuni-
ce.“ Můj mladý přítel se zeptal: „A co 
můžeme udělat? Nic mě nenapadá.“ 
Tehdy jsem mu odpověděl: „Stačí, 
když nebudete ničit Bohunice, už 
tím uděláte obrovskou věc!“
Naprostá většina našich mladých 
v Bohunicích jsou milí a příjemní 
lidé a já jim věřím. Myslím si, že chtějí 
a mají odvahu být slušnými lidmi. A ta 
malá skupinka místních i přespolních, 
kteří nám dělají v Bohunicích binec, 
z toho jistě brzy vyroste.

Antonín Crha, místostarosta

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice opět pořádají

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Srdečně vás zveme na oslavu Silvestra do hasičské zbrojnice na ulici 

Ukrajinská 2b, Bohunice.

Cena lístku včetně místenky, večeře, 
láhve sektu a živé hudby 390,- Kč
Začátek v 19 hod.

Předprodej lístků: od 1.12.2010,  
ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3, 
pondělí a středa od 13.30–17.00
podatelna radnice – přízemí, p. Soukupová, tel: 547 42 38 15

Klub důchodců v Brně Bohunicích pořádá za fi nanční spoluúčasti 
radnice MČ Bohunice

v sobotu 26. 11. 2011 
v Hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Začátek v 16 hodin, Konec ve 22 hodin
Hudba: oblíbená dechovka - Maškovi
Vstupné: 40,- Kč

Srdečně Vás zve KD v Bohunicích
Rezervace – informace František Doušek, 
tel: 547 35 32 15, mobil: 723 937 562Po letní přestávce, vyplněné trénin-

kem a soustředěním v rekreačním 
středisku poblíž obce Sloup a účastí 
na mezinárodním turnaji Karviná Cup 
2011, vše pod vedením trenéra Jana 
Pokorného, zahájili bohuničtí doros-
tenci podzimní část 1. ligy staršího 
dorostu. V prvním zápase koncem 
září proti Ostravě se mužstvu, zdeci-
movanému zraněními a nemocemi, 
moc nedařilo a prohrálo 24:30. Je to 
škoda, protože pokud bychom byli 
v plné sestavě, mohli jsme sezónu 
začít vítězstvím.  V následujícím, opět 
domácím zápase proti Zlínu se už 
projevila větší sehranost týmu a tou-
ha po vítězství nám přinesla 2 body 
za výsledek 31:25 pro Bohunice. Ale 
v dalším zápase na půdě soupeře 
jsme stále ještě bez zraněných opor 
padli v Kopřivnici s jedním s horkých 
favoritů soutěže. Domácí zápasy pod-

Přijďte fandit prvoligovým házenkářům!

zimu budeme hrát 19. 11. 2011 s HC 
Zubří a 3. 12. 2011 s SKP Frýdek-Mís-
tek vždy v 11 hodin v nové hale na 
Neužilově ulici. Úplný rozpis zápasů 
najdete na  www.muzi.chf.cz v sekci 
1. liga starších dorostenců.
Velmi bychom přivítali, kdybyste přišli 
podpořit naše kluky, z domácích zá-
pasů potřebujeme každý bod. Uvidíte 
nejlepší dorostenecké hráče z celé 
republiky! A před zaplněnou halou se 
hraje přece jen lépe. Podporu fanouš-
ků potřebujeme, protože pro Bohu-
nice je to čest hrát proti nejlepším 
dorosteneckým týmům v republice, 
které jsou většinou zálohou vlastních 
extraligových mužstev. A my chceme 
s Vaší podporou trápit i ty nejlepší 
soupeře. Děkujeme předem.

Luděk Černý
TJ Tatran Bohunice, oddíl házené.
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Účast v „Plavecko-běžeckém závodu 
o pohár města Brna“ se pro naši školu 
stala již tradicí. Díky výborným výsled-
kům našich žáků dosahujeme v tom-
to postupovém závodě skvělých vý-
sledků, kterými naši žáci reprezentují 
nejen svoji školu, ale i městskou část 
Brno-Bohunice.
Letošní první závod IX. ročníku Pla-
vecko-běžeckého poháru se konal 
15. 9. 2011 v areálu Kraví hora. Závod 
se tradičně skládal ze dvou částí – 
plavecké, která probíhala v krytém 
bazénu, a běžecké, konané v přileh-
lém parku.
Naši žáci předvedli skvělé výkony, 
které jim zajistily výborné umístění. 
Družstvo ZŠ Arménská zvítězilo mezi 
všemi brněnskými školami, čímž za-
jistilo i první místo naší městské části 
Brno-Bohunice.
Za úspěchem družstva stojí pocho-
pitelně vynikající výkony jeho jed-
notlivých členů. O tento úspěch se 
zasloužili tito naši žáci:
V kategorii 4.–5. ročníků získal 1. mís-
to Jiří Škvařil a 3. místo Tomáš Březi-

na, oba z 5.B, mezi dívkami to byly: 
1. místo Alžběta Hrušková, 2. místo 
Bára Babánková a 3. místo Veronika 
Popelková, všechny také z 5.B
V kategorii 6. a 7. ročníků se na 1. 
místě umístil Jakub Černoch ze 7.B, 
4. místo získal Jan Bureš ze 6.B. Mezi 
dívkami této kategorie získala 1. mís-
to Barbora Rašticová a 2. místo Anež-
ka Hrušková, obě ze 7.B.
V nejstarší kategorii 8.–9. ročníků vy-
bojoval pro hochy 3. místo Miroslav 
Juříček z 9.B, mezi dívkami pak na 
2. místě skončila Veronika Škvařilová 
a na 3. místě Tereza Daňková, obě 
z 9.B.
Velice pěkné umístění do 7. místa 
získali i tito žáci: Pavel Klok ze 7.B, Voj-
těch Nedorost z 9.B, Robin Kolařík 
z 9.B, Melanie Srncová ze 6.B, Agáta 
Indrová ze 6.B, Nikola Čtvrníčková ze 
7.B a Monika Matušincová z 9.B.
Všem žákům gratulujeme a děkuje-
me jim za vzornou reprezentaci naší 
školy i Bohunic.

Mgr. Vlasta Čapková 
učitelka ZŠ Arménská

ZŠ Arménská boduje 
v Plavecko-běžeckém závodu

Po dvanácti odehraných kolech pod-
zimní poloviny Moravskoslezské divi-
ze jsou fotbalisté Tatranu v tabulce na 
průběžném 14. místě s deseti body. 
Bilance sice není příliš lichotivá (2 vý-
hry, 4 remízy a 6 proher), ale podob-
ně jsou na tom všichni nováčci, kteří 
do divize postoupili. Po skvělých vý-
konech v průběhu celého září přišel 
útlum a následovala šňůra porážek, 
ale vždy, kromě zápasu se Žďárem, 
Bohunice v zápasech vedly, ale vítěz-
ství nedokázaly udržet. Vedoucí celek 
MSD a městský rival DOSTA Bystrc 
zabral na plno, vede tabulku a začíná 
se vzdalovat všem ostatním soupe-
řům. Tatran však postupně sbírá zku-
šenosti a cílem pro letošní sezonu je 
udržení se v Moravskoslezské divizi.
Mužstvo trenéra Kučerňáka posílil 
mladý ukrajinský hráč Andrii Shku-
rupii, který se v zápase proti SFK 
Vrchovina blýskl první brankou 
v MSD. Tatran zažil i jeden slavnost-
ní okamžik. Před zápasem s Velkým 
Meziříčím předal starosta MČ Bohu-

„A“ mužstvo Tatranu Brno-Bohunice

statečně bojuje v MSD

nice pan Miloš Vrážel mužstvu sadu 
nových dresů bílé barvy se znakem 
Bohunic. Tento dar je podporou 
a poděkováním za postup do divize 
a reprezentaci MČ Bohunice v rámci 
tří sousedních krajů, ve kterých se 
tato soutěž hraje. Po předání dresů 
pan starosta Vrážel zahájil utkání slav-
nostním výkopem.
Do konce podzimu se fotbalisté Tat-
ranu představí na domácím trávníku 
ještě dvakrát. V sobotu 29. října to 
bude souboj s druhým městským 
rivalem Spartou Brno a v posled-
ním zápase podzimu, 12. listopadu, 
budou soupeřem Napajedla. Vážení 
fotbaloví fanoušci, přijďte povzbudit 
fotbalisty „A“ mužstva Tatranu, kteří 
uvítají vaši podporu při sobotních 
domácích zápasech na fotbalovém 
stadionu na Neužilově ulici. S heslem 
„Sportu zdar a fotbalu obzvlášť!“ se 
na vaši návštěvu těší hráči i funkcio-
náři fotbalového oddílu Tatranu Brno 
Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o., jehož zřizovatelem 
je Statutární město Brno, poskytuje nově i sociální službu ambu-
lantního typu, a to Centrum denních služeb. 

Tato sociální služba nabízí ošetřovatelskou péči, stravování, terapeutické 
a aktivizační programy seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro při-
znání starobního důchodu, trpí fyzickou či psychickou nedostatečností 
a trvale žijí v domácím prostředí.

Účelem služby je jednak odtížit pečujícím, jednak umožnit seniorovi, 
aby strávil část dne ve společnosti svých vrstevníků a současně využil jak 
terapeutické programy připravované pro obyvatele domova (nabízíme 
širokou škálu kulturních aktivit, fyzioterapii, canisterapii, ergokuchyňku, 
výlety, vycházky aj.), tak možnosti sociálního poradenství, ošetřovatelské 
péče a stravování. 

Tel: 547 139 300 – infopult, 547 139 209 (464)– sociální pracovnice 
E-mail: mikulaskovodd@centrum.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Serynová – sociální pracovnice

Centrum denních služeb

4. bohunický 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
čtvrtek 3. listopadu 2011

Program:
17.45 Sraz účastníků průvodu na dvoře CVČ Lány, rozsvěcení lampionů.
18.00 Odchod průvodu, trasa povede ulicemi Lány, Ukrajinská, Moldavská, 
 Arménská a Spodní, můžete se k nám v průběhu trasy kdykoli přidat.
18.45 Zakončení průvodu OHŇOSTROJEM (laický odpal – možnost 
 sledování na vlastní nebezpečí), který bude odpalován na betonové 
 ploše u hřiště mezi ulicemi Rolnická – Spodní

Doprovodný program: 
16.30–17.30 v prostorách CVČ Lány bude pro děti kromě tradičního mini-
vyrábění připraven i zážitkový program v podobě:
– muzikoterapie (děti 1. stupně ZŠ)
– muzicírování (děti 0 – 6 let)
S sebou: prázdná 0,5l PET láhev nebo plastový obal z Kinderka

Cena: 
50 Kč / rodina (se vstupenkou děti na místě 
obdrží nejen sladkou odměnu)
– částka je určena na zakoupení ohňostrojo-

vých rachejtlí, proto čím více nás přijde (a 
zaplatí), tím větší budeme mít podívanou 

– platiti můžete v kanceláři CVČ Lány nebo 
na začátku akce

– při výrazné nepřízni počasí se akce překlá-
dá na úterý 8. listopadu

 Na všechny za svitu blikajících lampiónků 
se srdečně těší 

Lucka, Andrea, Anička a Zuzka
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Dobami slavné říše římské se nechalo 
inspirovat nejen mnoho slavných děl, 
také my jsme si poslední dva roky 
hráli na Římany. Vyzbrojeni krásný-
mi kostýmy strávili jsme dva tábo-
ry a mnoho motivovaných výprav 
touto dobou.  Letos o prázdninách 
s námi na tábor přijeli strávit víkend 
také rodiče našich dětí. Nutno říci, že 
byli úžasní. Všichni do jednoho, odě-
ni v římské hábity, vstoupili branami 
v čele s císařam Konstantinem jako 
jeho výprava. Do kolosea byli přivítáni 
za zpěvu táborového chóru. Celý den 
mezi sebou soutěžili obyvatelé Říma 
s vyslanci z východu. Síly změřili při 

OD ŘÍMA K INDIÁNŮM

strategických hrách i soutěžích a celý 
večer se nesl v duchu gladiátorských 
zápasů v Koloseu. 
S touto motivací jsme se naposledy 
rozloučili 6. září na Dni otevřených 
dveří u Severky a nyní se už těšíme na 
to, co přijde dál. A co to bude? Mladší 
část oddílu společně s 13 nováčky 
se letos podívá mezi indiány, starší 
táborníci navštíví kovboje. Společný 
tábor potom opanují obě skupiny. 
Jak to mezi nimi dopadne, to zatím 
neprozradíme. 

Pokud máte zájem dozvědět se více, 
navštivte www.severka.org

Knihovna informuje... připravuje... 

Říjen v knihovně proběhl pře-
devším ve znamení pasování 
prvňáčků na RYTÍŘE KNIH, PRV-
NÍCH REGISTRACÍ DĚTÍ DO 15 LET 
ZDRAMA A SVÁTKU KNIHOVEN.
Akci „ Pasování na rytíře knih“ bylo 
přítomno všech šest prvních tříd 
bohunických základních  škol. Slav-
nostní atmosféru celé akce podpořila 
osobní účast pana starosty Bohunic 
Miloše Vrážela a pana místostarosty 
Bc. Antonína Crhy. 
Jejich herecké improvizace, zajíma-
vé povídání a respekt k samotnému 
aktu „pasování na rytíře knih“ z této 
události dělají každoročně neopa-
kovatelný silný zážitek nejen pro nás 
dospělé, ale především pro Vaše děti. 
Naše pobočka poprvé navázala spo-
lupráci se studenty pedagogické fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně  
v jejich unikátním projektu s názvem 
Komunitní umění. Hlavní myšlenka 
tohoto projektu, zaměřená na bo-
hunickou komunitu, za nás rozhodla 
se studenty spolupracovat. Nedílnou 
součástí naší spolupráce budou i pra-
videlné informační výstavy pro Vás , 
kde se v prostorách knihovny budete 
moci s projektem a dílčími akcemi 

seznamovat a zároveň i přihlašovat 
na jednotlivé workshopy, které se 
poté uskuteční, pod vedením těch-
to studentů, v sálku knihovny. První 
výstavu projektu Komunitní umění 
připravujeme na prosinec 2011.
Prodejní výstava cínovaných šperků 
a hedvábných šátků Mgr. Koenigo-
vé měla mezi Vámi čtenáři nebývalý 
úspěch. Slibuji, že s tvorbou Mgr. 
Koenigové se nesetkáváte naposledy.
V týdnu knihoven jsme pro nejmenší 
dětské čtenáře připravili Odpolední 
čtení s Krtečkem. Po domluvě s klu-
bem maminek proběhlo díky pěk-
nému počas na nově zbudovaném 
hřišti za knihovnou a mohlo se tak 
odehrát v takřka piknikové atmosféře.
Dostalo se nám velmi kladných reakcí 
na první počítačové lekce pro seni-
ory. Výhodou našich lekcí je nejen 
to, že jsou pro registrované čtenáře 
KJM v Brně, seniory 50+ zdarma, ale 
hlavně probíhají s ohledem na Vaše 
znalosti a  potřeby ve Vám známém 
prostředí bohunické knihovny.

Co jsme pro Vás připravili v měsíci listopadu

Výstava originálních šperků z keramiky pod názvem: „ Maličkosti“. 
Autorem  výstavy je Věra Valenti. Výstava  potrvá od 1. 11. do 30. 11. 2011 
v prostorách půjčovny knihovny.

Vědomostní tematická soutěž pro holky a kluky „Strašíme strašidla“.  
Výherci soutěže budou jmenovitě zveřejněni na veřejných nástěnkách KJM 
Bohunice a v dalším vydání tohoto zpravodaje.

Odpolední čtení pro nejmenší „Pojďte s námi za pohádkou“ 8. 11. od 
16.00 hod. Číst budeme s Včelími medvídky . Vhodné pro děti od 2+ v dopro-
vodu dospělé osoby.

Počítačové lekce pro seniory – KYBERSENIOR – pro registrované čtenáře 
KJM Brno – seniory 50+. – 18. 11. 2011 od 10 do 11.30 hod.

Na závěr bych poděkovala ještě jednou všem, o kterých jsem se výše zmínila, ale 
i všem, kteří denně za námi do knihovny přicházejí a svými nápady, námitkami 
i dary knihovnu podporují a spolupodílí se na její tváři.

Vaše knihovnice Radka, Hana a Veronika
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V sobotu 4. září proběhla hasičská 
soutěž ve Střelicích. Z našeho sboru 
se zúčastnila 4 družstva, dvě mužská 
a dvě ženská.
Skvělého výkonu dosáhly naše ženy 
družstva A, kde ženy zúročily svojí 
tvrdou přípravu přes prázdniny, kdy 

SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY

SPORT BOHUNICE
ZŠ Arménská – pondělí 17.30–18.30
cvičení předškolních dětí (450 Kč) pro školní rok 2011/2012

ZŠ Labská – Úterý 20.00–21.00 
Aerobic / Pilates (10x vstup 400 Kč, 20x vstup 700 Kč)
Čtvrtek 20.00–21.00 Step (10x vstup 400 Kč, 20x vstup 700 Kč)

Cvičení jsou vhodná pro maminky na i po mateřské, pro ženy a dívky, které 
znovu začínají nebo mají chuť znovu začít cvičit a měly delší časovou 
pauzu ve cvičení. Naše cvičení se více zaměřuje na protažení svalstva 
a zpevnění postavy.

Muži z týmu B bohužel svůj útok ne-
dokončili a družstvo A skončilo na 
9tém místě. 
Další závody proběhly 1. října před 
nákupním centrem Avion, kde do-
poledne soutěžily děti a odpoled-
ne dospělí. Naši nejmladší hasiči ve 
družstvu A skončili na pátém místě 
a družstvo B na místě čtvrtém. Starší 
žáci družstva A skončili na druhém 
místě a na místo první jim chyběly 
neuvěřitelné 4 setiny a družstvo star-
ších žáků B bylo čtvrté. 
Odpoledne pokračovala tato ne-
všední soutěž, která probíhala na 
parkovišti, soutěží dospělých. První 

běžely útok ženy z družstva A, které 
zopakovaly úspěch ze Střelic a časem 
23,52 s převahou vyhrály, družstvo B 
bylo taky na stupních vítězů a to na 
místě třetím. Krásného výsledku do-
sáhly muži, kteří v omlazené sestavě 
skočili na krásném druhém místě. 
Obě soutěže byly úspěšné a opět 
velmi dobře zorganizované. My 
děkujeme všem hasičům od těch 
nejmenších až po nejstarší, kteří 
dobře reprezentovali naší městskou 
část a všem fanouškům děkujeme za 
podporu a skvělé fandění.

Hasiči z Bohunic

trénovaly na krajské kolo a soutěž 
ve Střelicích vyhrály. Útok předvedly 
v dosavadně nejlepším čase a to 25,32 
vteřin. Druhé skončily ženy z Mělčan 
časem 25,70 vteřin. Třetí  místo obsa-
dily ženy z Bohunic z týmu B a na mís-
tě čtvrtém skončily ženy ze Silůvek.
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 Počítačové služby, Instalace, 
odvirování, servis. www.netmasters.cz, 
Tel.: 728 041 247

 Doktor koupí byt za hotové 
i zadlužený. Tel.: 720 551 215

 Opravy televizorů i v bytě,  pro-
vádí Milan Svoboda, Arménská 7. 
Tel.: 607 558 674

 Koupím byt 1+1, 2+kk v Bohu-
nicích s pěkným výhledem. Plat-
ba v hotovosti do ceny 1,7mil. Kč. 
Tel: 777 930 261

 Koupím byt 3+1, 4+1 v Bohuni-
cích, pěkný s balkonem, ihned k na-
stěhování.  Platba hotově do ceny 
2,2mil. Kč.  Tel: 777 930 261

  Prodám akvarium 100 litrů 
a dřevěný, funkční mechanický šicí 
stroj Singer r. v. 1925 (i jako dekorace) 
– levně.  Tel. 728 626 419

 Prodám sekretář a oválný rozkl. jí-
delní stůl (pro 12–14 os.), masiv, dýha 
kavk. ořech, r. v. 1930 – vše zachovalé.
Tel.: 606 594 402

 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.

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

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

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

člen sítě soukromých středních škol

Vážené dámy a pánové, 
Dovolujeme si Vás informovat o připravovaných 
akcích hotelu MYSLIVNA Brno.

11. 11.–30. 11. 2011 – SVATOMARTINSKÁ NABÍDKA – 
jak říkali naši dědové „Na svatého Martina husa a džbánek vína“.  
24. 12. 2011 – ŠTĚDRÝ VEČER  jako každý rok nabízíme štědrovečerní sváteční menu  
31. 12. 2011 – SILVESTR 2011. Během večera Vás budou provázet hudební a taneční 
skupiny a jejich crazy show. Můžete se těšit na bohatý raut, a to vše za 990,- Kč. 
S veškerými rezervacemi se obracejte na naše provozní oddělení na tel. čísle 
547 107 555 nebo na info@hotelmyslivna.cz.  

Těšíme se na Vaši návštěvu.

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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v novém

Nový interiér – nové speciality

Podsedky 11, 625 00 Brno-Bohunice 
Rezervace: 547 21 14 20, 724 959 838  

www.veteran-car.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
kvalitní české výrobky

MÁTE  PROBLÉMY 
SE  SPLÁCENÍM  DLUHŮ?

Zařídíme vše od schválení, až po ukončení. Výhoda pro Vás: naše odměna je ve splátkách oddlužení.
Konzultace zdarma tel:  541 236 011

 Využijte možnosti insolvenčního zákona

Soudní rozhodnutí o oddlužení
zastaví vymáhání, soudy, exekuce 
a rozloží splátky na 5 let

70 %SNÍŽÍ DLUHY 

AŽ O

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

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

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�

� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz
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