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Odpadkový koš
V  naší  obci  je  jich  nespočet. 
Musím  však  i  přesto  přiznat, 
že  na  některých  místech  by 
se  ještě  další  koše  „uživily“. 
A snad každý z nás ho rád i vidí. 
Alespoň my, kteří máme rádi po-
řádek. 
Jeden odpadkový koš v naší obci 
mi  ale  již  delší  dobu  „pije  krev“. 
A nejsem jistě sám, komu tento koš 
vadí. Nejvíc mě nadzdvihne teh-
dy, když začne „zlobit“ a všechno 
smetí v něm letí z něho ven. Byl na 
své místo umístěn určitě s dobrým 
úmyslem a pro potřebu občanů. 
Podle mého názoru je však tento 
typ  koše  vhodnější  spíše  někam 
do interiéru. Na místě, kde je nyní 
instalován se poměrně brzy opo-
třeboval. Vítr jej otvírá a jeho obsah 
pak udělá více škody než užitku. 
Co tedy s ním? Vyměnit je ho tře-
ba! Ono se to lehce říká. Vyměnit 
ho. Ale nejprve to chce chodit „od 
čerta k ďáblu“ a zjistit komu tento 
odpadkový koš vlastně vůbec patří 
a kdo za něj odpovídá. Podařilo se. 
Majitel dal nakonec souhlas s jeho 
výměnou. Čeká tě změna ty škare-
dý odpadkový koši. Vyměním tě! 
Již nebudeš „strašit“ pod banko-
matem na ulici Dlouhá 3 u Alberta 
a znečišťovat okolí.

Josef Juras, člen Rady MČ

Uzávěrka č. 11/11
středa 19. října 2011

starostův zápisník
Mnozí jste si všimli doplněného do-
pravního značení na ulici Podsed-
ky. Toto dopravní značení upravuje 
a v podstatě omezuje živelný prů-
jezd vozidel po této jediné cestě ze 
sídliště „do polí“. Vzhledem k tomu, 
že mnozí řidiči nepovažují dopravní 
značení za betonovou zeď, situace 
se pravděpodobně příliš nezměni-
la. Za důležité považuji ještě podo-
tknout, že obec Moravany k omezení 
průjezdu nepřistoupila. A už vůbec 
nechci komplikovat běžný občan-
ský pohled na tento problém tím, 
že po Leskavu jsou Podsedky místní 

komunikací a od mostku 
směrem k Moravanům pak 
komunikací účelovou, a že 
rozhodnutí o dopravním 
značení je v kompetenci 
státní správy a ne samo-
správy. Ale přesto jsem 
požádal Odbor dopravy 
MMB ještě o zvážení další 
úpravy…
Abych předešel dotazům 
k termínu zpřístupnění veřejnosti 
hřiště mezi halami TJ Tatran, sděluji, 
že ač se zdá dokončené, není tomu 
tak. V průběhu tohoto měsíce ještě 

budou opraveny přístu-
pové schody a předláž-
děn obvod hřiště. Pak už 
to snad bude paráda…
Těm z vás, kteří navště-
vují sběrné středisko 
odpadů za hasičskou 
zbrojnicí, jistě neušla po-
zornosti na více místech 
příčně propadlá vozovka 
při vjezdu do tohoto are-

álu. Po nekonečných tahanicích „čí to 
je a kdo to udělá“ jsme se rozhodli, že 
to budeme my, moudřejší. A k opravě 
jsme přidali i zcela již vodou odpla-
vený chodník podél oplocení hřišť 
za základní školou Arménská ústící 
na ulici Lány…
Zastupitelstvo městské části odsou-
hlasilo finanční dotaci na pořízení 
sady dresů pro fotbalové mužstvo 
TJ Tatran. Na dresech bude umístěn 
i znak naší obce. Tak přejme, ať jsou 
co nejčastěji smáčeny potem vítěz-
ství…
V tomto měsíci bude dokončena dru-
há stavební etapa rekonstrukce za-
hrady při ZUŠ na ulici Amerlingova…
Naše zásahová jednotka sboru dob-
rovolných hasičů se dostala na zákla-
dě svého profesionálního přístupu 
k svému poslání do finále soutěže vy-
hlášené měsíčníkem Moravské Hos-
podářství. Případné vítězství je hono-
rováno poměrně vysokou finanční 
odměnou. Vítěz z finalistů vzejde 
z výsledků internetového hlasování. 
Jako starosta, jemuž přináleží velení 
těmto bohunickým chlapům doplně-
ných jednou ženou, se přimlouvám 
za jejich podporu. Hlasovat se může 
do konce měsíce, a to v kategorii Jed-
notky SDH JIH na adrese: http://www.
moravskehospodarstvi.cz/clanky/
souteze/dobrovolni-hasici-roku/...
Závěrem krátká zpráva z obecního vi-
nohradu: hroznů jsme sesbírali 42 kg 
a mošt měl cukernatost 18 stupňů 
NM, což znamená bezvadný „včasný 
sběr“. Jako obecní vinohradník děkuji 
všem, co odolali a netrhali… 

Přeji dobrý říjen.

Miloš Vrážel, starosta MČ

Provozní doba teni-
sových kurtů při ZŠ 

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

Kontaktní telefon: 722 209 910
Kurty jsou po celkové 

rekonstrukci!!!
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Hezký den, vážení čtenáři této 
pravidelné rubriky. Jako vždy 
vám přináším souhrn informací 
a událostí, které se vztahují k bez-
pečnosti v naší městské části.
Policie ČR v proběhlém obdo-
bí znovu řešila drobné krádeže 
v nákupních centrech Kaufland 
a Campus Square. V posledně 
jmenovaném centru se množ-
ství této trestné činnosti znatel-
ně zvedlo! Policie provedla velké 
množství dopravních kontrol, 
při kterých nejvíce přestupků 
bylo v oblasti rychlé jízdy, nepři-
poutání pásy a telefonování za 
jízdy. Bohužel znovu bylo něko-
lika řidičům naměřeno „malinko 
více“ alkoholu v krvi! Na nejbližší 
období připravuje Policie ČR ve 
spolupráci s Městskou policií 
záslužnou akci, a to kontrolu 
heren a restauračních zařízení 
s důrazem na prodej alkoholu 
mladistvím. Nakonec jen malý 
pohled za území Bohunic – při 
již proběhlé GP motocyklů v Brně 
nedošlo díky výborné spolupráci 
pořadatelů a Policie ČR, ani k je-
diné krádeži motocyklů.
Městská policie zajistila hladký 
průběh akcí pořádaných místní 
orelskou jednotou, a to jak spor-
tovních, tak i tradičních hodů. 
Městská policie znovu kontrolo-
vala dodržování vyhlášek o po-
hybu psů či dopravy, ale i rušení 
nočního klidu. Také zasahovala 
v devatenácti případech, kde ře-
šila problém podnapilých osob! 
Jako „perličku“ a zároveň ukáz-
ku šíře záběru činnosti Městské 
policie lze uvést případ odchytu 
úžovky červené v panelovém 
domě na ulici Moldavská.
Závěrem znovu apeluji na vás ob-
čany Bohunic – všímejte si dění 
ve vašem okolí, byť jen i v tom 
nejbližším, a neváhejte zavolat 
na Polici ČR nebo přímo do ohla-
šovny Městské policie revír Brno-
západ (547 223 576 – ohlašovna, 
E-mail: rzapad@mpbrno.cz)!

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

něco málo k psím mazlíčkům

střípky ze zastupitelstva

Jak jsme si už zajisté všichni všimli, kde kdo 
již má psího kamaráda. Někteří z nás jich mají 
i několik. Je krásné milovat zvířata, ale musíme 
se o ně i umět postarat.
Venčení neznamená jen oběhnout panelák 
a rychle domů. Každý živý tvor potřebuje pohyb. 
Plně chápu starší občany, kteří nejsou schopni se 
svými, někdy i jedinými, přáteli nachodit kilo-
metry. Psi jsou leckdy neposlušní a neuvědomují 
si, že si nemůžou vše dovolit.
Problémem v Bohunicích je, že zde není oplo-
cený psí výběh. Myslím si, že by bylo vhodné 
na pár místech pro pejsky toto útočiště vy-

budovat. Nejen že si méně pohybliví občané 
odpočinou na lavičkách, zatímco si jejich 
miláčkové vybijí energii, ale také nehrozí, 
že volně pobíhající pes porazí, popř. poraní 
košíkem někoho jiného.
Samozřejmě, že i ve výběhu si po sobě musí 
každý poklidit, tak jako jsme zvyklí všude okolo 
v Bohunicích. Za to bych chtěla svým spoluob-
čanům poděkovat, protože mám dojem, že se to 
již většina naučila.
Přeji všem krásný den a honem venčit. Vaše 
zastupitelka

Kateřina Schielová

Jak již většina občanů Bohunic patrně 
ví, minulý týden proběhlo opět zase-
dání zastupitelstva Bohunic. I když 
na programu nebylo nic zásadního 
a důležitého, poskytly nám některé 
body programu nám zastupitelům, 
ale i občanům přítomných v zasedací 
místnosti svým způsobem zajímavé 
a cenné informace. Ať se již jednalo 
o zprávu o hospodaření za období 
leden až srpen nebo se projedná-
vala dotace pro TJ Tatran Bohunice. 
Jedním z bodů byl i plán investic pro 
rok 2012. Ač příští rok můžeme hos-
podařit jen do výše předpokládaných 
příjmů a možných dotací, podařilo se 

do příštího roku zahrnout investice 
jako např. rekonstrukce sociálních za-
řízení v MŠ, regenerace obvodových 
plášťů, ale i integraci MŠ do objektu 
ZŠ Vedlejší. Stranou též nezůstane 
plán přestavby náměstí Dlouhá, které 
si to jistě zaslouží.  
I na tomto zastupitelstvu byl dán pro-
stor občanům. Tentokrát se diskuto-
valo nad dotazem, kdy bude zaháje-
na již dlouho avizovaná rekonstrukce 
kanalizací v ulicích Lány, Podsedky, 
Vyhlídalova apod. Odpověď byla jed-
noduchá a výstižná. Město Brno musí 
zainvestovat na tyto akce asi nece-
lou miliardu korun a tu v současnosti 

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.

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

nemá. Vzhledem k tomu, že uvedená 
investice se váže na dotace z EU, musí 
se tyto prostředky co nejdříve zajistit. 
Na pořadu byla i „interpelace“ na sta-
rostu ohledně dokončení a zprovoz-
nění nové MŠ při ZŠ Vedlejší. Mohu 
říci, že tento rozhovor byl plný emocí 
a rozčílení. Starosta uvedl fakta, která 
oddalují otevření MŠ o více jak osm 
měsíců, a to především v důsledku 
nejrůznějších úředních tahanic. Je 
patrné, že náš známý úřednický šiml 
stále pevně stojí na svých nohou. Pře-
sto věřím, že termín dokončení MŠ 
bude stanoven tak, aby byl výhodný 
pro všechny strany.
Přeji krásný a příjemný podzim.

Milan Hrdlička, zastupitel
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Co si psali naši předkové XXviii.
Pro naše dvacáté osmé pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“, jsem 
vybral pohlednici, která již typově byla v našem cyklu uveřejněna. Text je ovšem 
jiný. Byla poslána na začátku 20. století do Týně u Lipníku. Bohunická Fanda 
píše své sestřence Toničce o dění v Bohunicích a o plánované akci v Troubsku. 

Přepis textu pohlednice (přepsáno s chybami):

Zadní strana: „Milá sestřenko!
Tvůj lístek jsem obdržela a děkuji Ti zaň. Odpusť, že jsem Ti 
hned neodepsala. Mám teď dost práce, ale to nic nevadí. Jsem 
rozradostněna, že máme již sobotu před prázdninami. Mám se 
velice dobře a často si vzpomínám na Tebe a všechny ostatní. 
V neděli na ty hody jsme se výborně bavily. 
Zatím s bohem. Tvá sestřenka. Brzy odepiš. Fanda
Pozdravuj pana Rýpala a Ty Edo taky brzy napiš.
Vzpomínám na tebe“

Přední strana: Těším se velice na neděli máme veřejné cvičení 
v Troubsku a půjdeme ve slavnostních krojích. Ještě jednou 
Nazdar! Fanda

Antonín Crha, místostarosta

středověká hostina na Špilberku

ples deváťáků na zŠ arménská

Dotace na sport, kulturu  
a tělovýchovu

Fotbalisté „A“ mužstva Tatranu  
Brno-Bohunice se zabydlují v MSD

V červnu loňského školního roku 
se ZŠ Arménská rozloučila se svými 
deváťáky, kteří úspěšně ukončili po-
vinnou školní docházku. Rozloučení 
proběhlo tradičně na Plese devá-
ťáků, kam byli pozváni všichni žáci 
devátých tříd, jejich rodiče, kamarádi 
i učitelé, kteří se jim po celých devět 
let věnovali.
Ve slavnostně vyzdobené jídelně 
pronesli zástupci obou devátých tříd 
rozlučkovou řeč, při níž nechybělo 
dojetí ani slova díků učitelům a rodi-
čům. Byli zde vyhlášeni nejlepší žáci, 
a to jak na poli studijních úspěchů, 
tak i v oblasti práce pro třídu a pro 
celou školu. Všechny maminky do-
staly krásnou růži jako poděkování za 
trpělivost a péči, kterou svým dětem 

věnovaly, učitelé a učitelky pak od 
žáků získali šerpy za vedení svých tříd. 
Dívky v krásných šatech byly už hoto-
vé mladé slečny, klukům slušela saka 
nebo košile s kravatou. Jako symbol 
konce deváté třídy i příslib nových 
začátků se jim všem na hrudi vyjímala 
stužka, kterou jim jako každoročně 
připnuli naši nejmladší žáčči z prv-
ních tříd. 
Přejeme našim, dnes už bývalým, 
deváťákům mnoho štěstí a úspěchů 
v další životní etapě, kterou v tomto 
školním roce zahájili, a věříme, že na 
svou základku budou vždy v dobrém 
vzpomínat.

Mgr. Jolana Hůrková, 
učitelka ZŠ Arménská

Upozorňujeme zájmová sdružení, organizace a ostatní právnické 
nepodnikající subjekty a neziskové společnosti, které působí na 
území MČ Brno-Bohunice, že si mohou do 31. 10. 2011 požádat MČ 
Brno–Bohunice o dotaci na pokrytí neinvestičních výdajů pro rok 
2012 k zajištění volnočasových, tělovýchovných a sportovních  akti-
vit dětí a mládeže, a dále k zajištění kulturních a společenských akcí. 
Formulář žádosti o dotaci je možno získat na webové adrese www.
bohunice.brno.cz nebo na podatelně úřadu.

V polovině podzimní části Moravsko-
slezské divize jsou fotbalisté v polo-
vině tabulky. Řečí čísel to znamená, 
že po osmi kolech MSD je Tatran na 
8. místě průběžné tabulky. První zá-
pasy byl těžké, někdy až kruté, ale vše 
vyplynulo z nezkušenosti v této vyšší 
fotbalové soutěži. V posledních čty-
řech zápasech je však Tatran bez po-

V pondělí 3. října byla v gotickém sále 
na Špilberku slavnostně otevřena vý-
stava keramiky nazvaná Středověká 
hostina, na níž se v autentickém 
prostředí starobylého brněnské-
ho hradu prezentují překrásná díla 
žáků bohunické ZŠ Vedlejší i před-
školáků z mateřských škol Uzbecká 
a Švermova. Mladí umělci je tvořili 
po celý uplynulý školní rok ve školní 
keramické dílně v rámci nepovinných 
keramických kroužků pod vedením 

kolektivu výtvarně zaměřených pe-
dagogů. K vidění jsou stoly plné jídla, 
dobové nádobí, králové, šašci, hradní 
dámy i různé středověké předměty. 
Na výstavě pocítíte romantiku starých 
časů nezvykle zachycenou předsta-
vami dětí o tom, jak si lidé v dávných 
dobách vychutnávali život. 
Výstava je otevřená od 10 do 17 ho-
dina a potrvá až do neděle 23. října. 
ZŠ Vedlejší vás na ni co nejsrdečněji 
zve a přeje hluboký kulturní zážitek!

Martin Janoška

rážky a na svém kontě již má celkem 
9 bodů. Vedoucí celek MSD a městský 
rival DOSTA Bystrc jich má sice 19, 
ale Tatran nehraje o vítězství v divizi, 
ale o udržení se v ní a nasbírání co 
největšího množství zkušeností, které 
pomohou v dalších ročnících.
Po letní přestávce mužstvo trenéra 
Kučerňáka mírně posílilo, kádr do-
plnili brankář Gruber a hráči do pole 
Michalec, Suchý, Píšek a Polák. S ak-
tivní fotbalovou kariérou se rozloučil 
dlouholetý hráč Tatranu Lukáš Kříž 
a je prvním asistentem trenéra Lu-
boše Kučerňáka. 
Vážení fotbaloví fanoušci, hráči uvítají 
vaši podporu při domácích zápasech 
na fotbalovém stadionu na Neuži-
lově ulici. Přijďte je povzbudit, do 
poloviny listopadu odehrají bohu-
ničtí ještě 4 domácí utkání, v sobotu 
29. října s druhým brněnským rivalem 
Spartou Brno. Na vaši návštěvu se 
těší hráči i funkcionáři Tatranu Brno-
Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí
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Prázdniny už skončily, začala škola 
a s ní i kroužek pro mladé hasiče. 
S mladšími dětmi jsme se sešli už 
ve středu 31. 8. 2011. S dětmi, kteří 
soutěží za kategorii starší žáci, jsme 
se sešli ve čtvrtek 1. 9. 2011.
První schůzka byla spíše informativní. 
Bylo domluveno,  jak budou probí-
hat tréninky a kdy budou závody. 
Nové děti byly seznámeny s hasič-
kou a společně si zahrály i několik 
sportovních her. 
Další týden nás čekal trénink na blížící 
se závody. Bohužel počasí nám ne-
přálo, ale i tak jsme trénovali. Dětem 
to i celkem šlo.
V sobotu 10. 9. 2011 mohly děti na 
závodech v Útěchově ukázat, jak mají 
natrénováno. Soutěžilo se v požár-
ním útoku.
Počasí nám přálo, a tak se  sjelo 
i hodně družstev. Mladším dětem 

Září je pro bohunické děti nejen 
symbolem začátku školy, ale také 
koloběžkových závodů. Akce, která 
vznikla před devíti lety jako jeden 
z nápadů bohunické orelské jedno-
ty, jak zpříjemnit dětem jejich volný 
čas, se postupně rozrostla do nečeka-
ných rozměrů. Stejně jako vloni se na 
start letošního závodu, který se konal 
11. září, přihlásilo 86 mladých závod-
níků. Pro zvýšení bezpečnosti závodů 
jsme se rozhodli upravit trať pro ty 
nejmenší tak, abychom je uchránili 
prudkému sjezdu, kde nejčastěji do-
cházelo ke kolizím. Od jejich rodičů 
jsme za to sklidili pochvalu. Rovněž se 
líbila jízda zručnosti, kde se děti moh-
ly dosyta vyřádit v době, kdy samy 
nezávodily. Zvažujeme, že příští rok 
v tomto směru připravíme samostat-

Mladí  dobrovolní  hasiči  začali  soutěžit

koloběžkové závody

se vedlo dobře, i když druhé družstvo 
mělo menší komplikace. Přesto děti 
dosáhly pěkných výsledků a mladší 
žáci dokonce vyhráli. Bohužel starší 
žáci neměli svůj den. Oba pokusy 
nepatřily k těm povedeným.  Snad 
to byla jen nervozita ze začínající se-
zóny a na dalších závodech budou 
mít výsledky lepší. Letos budou starší 
žáci bojovat o postup na krajské zá-
vody. Loni jim od postupu chyběl 
jediný bod, a tak letos držme dětem 
pěsti!! 
Gratulujeme všem dětem, co se zá-
vodů zúčastnily, a přejeme mnoho 
úspěchů do dalších závodů a soutěží.

Umístění:
Mladší žáci A – 1. místo
Starší žáci A – 4. místo
Mladší žáci B – 4. místo
Starší žáci B – 5. místo

V neděli 18. září připravila místní orel-
ská jednota druhý ročník bohunické 
drakiády. Ačkoli celý týden předtím 
bylo naprosté bezvětří, v neděli nás 
příroda obdařila skvělým počasím na 
pouštění draků. Zatímco v Čechách 
pršelo, my jsme si užívali krásného 
babího léta v kombinaci se svěžím, 
chvílemi až silným větrem. Na poli 
mezi Bohunicemi a Moravany se 
k nebi vzneslo 25 soutěžních a 5 
nesoutěžních draků. Naštěstí je pole 
tak velké, že umožnilo vytvořit po-
třebné rozestupy, aby se draci na-
vzájem nezaplétali. Porota postupně 
vyhodnotila nejmenšího a největšího 
draka, nejhezčího vlastnoručně vy-
robeného, nejvýkonněšího, nejvyšší 

2. bohunická drakiáda

dolet, nejhezčí akrobatický let a nej-
mladšího drakovodiče, kterému byly 
teprve 2 roky. Vítězové obdrželi di-
plom a velkou čokoládu. Vítr foukal 
krásně, na jeho sílu však nakonec 
několik draků doplatilo. Největší 
drak se dvakrát utrhnul a zalétl si do 
přilehlých zahrad. Nejhezčímu ruč-
ně vyrobenému draku vítr způsobil 
neléčitelné tržné rány, takže chudák 
skončil v koši. Rovněž náš nesoutěžní 
drak s logem Orla se pokusil dvakrát 
o úlet, naštěstí byl dostižen. Věříme, 
že více než šedesát účastníků letošní 
drakiády odcházelo spokojeně domů 
a příští rok nás bude zase o něco 
víc. Fotoreportáž najdete na webu  
www.orelbohunice.cz.

nou soutěžní disciplínu. Potěšilo nás, 
že kromě samotných závodníků, kteří 
na trati sváděli opravdu urputné boje 
o medaile i sladkosti, byla celá trať le-
mována desítkami nadšeně fandících 
diváků, kteří závodu dodali báječnou 
sportovní atmosféru. Vyvrcholením 
soutěžního odpoledne pak byl tra-
dičně závod tatínků a maminek, 
kterým děti zapůjčily své koloběžky 
a fandily jim stejně nebo ještě víc, 
než prve jejich rodiče jim. Díky této 
skvělé atmosféře se i nám organizá-
torům závody velmi líbily a už dnes 
se těšíme na příští jubilejní 10. ročník 
koloběžkových závodů „Bohunických 
222 metrů“. 
Výsledky a fotogalerii z letošních zá-
vodů najdete na našem webu www.
orelbohunice.cz

Basketbal – vzkaz všem lačným po sportu!
Každé pondělí ve 21.00 do 22.15 hrajeme na ZŠ Arménská (rekreační)
basket – zatím jsme jen muži, ale bereme i něžné pohlaví. Chybí nám pár 
spoluhráčů, kdo by měl zájem, prosím volejte na tel.: 733 716 096 Tomáš 
Soukup. Budeme se těšit.
Poz.: Náš věk na hřišti se pohybuje od 25 do 50 let, ale palubovka je otev-
řena pro všechny.
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Jak tráví čas vaše děti o prázdninách? 
Na tuto otázku mohla řada bohunic-
kých rodičů odpovědět: na tradičním 
dětském táboře v Hamernici u Rokyt-
nice v Orlických horách. Je tomu již 
osmnáct let, co turnus Turistického 
klubu Smrček oživuje louku v maleb-
ném údolí říčky Říčky v CHKO Orlické 
hory a skrze celotáborovou hru vstu-
puje do dětských myslí. Váženému 
čtenáři, který se snad nikdy takového 
tábora neúčastnil, osvětluji, že po-

Říká se – Co Čech, to muzikant. Možná to víte, možná ne, také v CVČ Lány 
začíná letos třetí rok své práce hudební oddělení MUZIKANTI.  Snažíme se 
nabízet aktivity dětem od 2 let až po dospělé. 
Najdete u nás kroužky pro předškoláky, výuku hudebních nástrojů, taneční 
kroužky, ale i relaxaci. V průběhu roku bychom rádi představili některé z nich 
blíže. Tentokrát tedy jeden, který je mezi naší veřejností málo známý.

TANEČNÍ PRO DOSPÍVAJÍCÍ I DOSPĚLÉ
Většina z nás asi chodila do tanečních. Někteří z nich mají úžasné zážitky, ale 
jsou mezi námi také ti, kteří to po prvním plese vzdali a už se raději neukázali. 
Pak přišli partneři, rodina, děti a kdeže zůstal nějaký ten ples? Rádi byste opět 
někam vyrazili, ale už si tak netroufáte. Anebo vy ano, ale partner ne. Tak toto 
je případ mnoha lidí. 
A proto Vás zveme k nám do tanečních. U nás tančíme pouze v malém ko-
lektivu 5–8 párů. Hodiny vedou příjemní lidé a sejdou se tu skutečně různé 
věkové skupiny i různě nadaní lidé pro tanec. Každý si tu najde své a v závěru 
jsou se svými výkony všichni spokojeni. Nebojte se přijít také vy! 
Začínáme ve čtvrtek 6. října v CVČ Lány3, sálek v přízemí. 
Začátečníci 18.30–20.00, mírně pokročilí 20.00–21.45. 

Kontakt: Zuzana Němcová 732 200 625

vzpomínky na tábor

Muzikanti na Lánech

byt zde je spojen s mnoha úskalími. 
Ano, skal je tu vskutku hodně, ovšem 
nováčci bývají spíše překvapeni, že 
tu není žádná elektřina, teplá voda 
z kohoutku, konečně že i ten oběd 
se sám nedoveze a nepřipraví. Ně-
které děti ohrnují nosánek, když si 
pavouk či jiná potvůrka dovolí zavítat 
na návštěvu do jejich krásného stanu 
s podsadou. A všichni se tak trochu 
bojí, když stezka odvahy vede příslo-
večnou tmou jako v pytli. Nicméně je 

zajímavé sledovat, jak se z nováčků 
rychle stávají ostřílení táborníci, kteří 
si již po týdnu nevzpomenou, že při-
jeli z přetechnizovaného Brna, a už 
vůbec jim nepřipadne, že žijí jako ve 
středověku.
I když vlastně letos jsme na středověk 
mysleli neustále. Vždyť naši stateční 
rytíři měli za úkol vykoupit krále Vác-
lava II. ze zajetí Oty Braniborského. 
Ono se řekne vykoupit, jenže peníze, 
i když ty středověké, samy od sebe 
z nebe nespadnou, a tak nezbývalo 
než se o ně přičinit každodenním 
urputným zápolením při hrách 
a především prací. Po náročném dni 
by pak každý nejspíš hledal odpoči-
nek u televizních obrazovek, ovšem 
v hamernickém provedení se všichni 
vypraví rovnou do divadla, které pro 
děti připravují schopní vedoucí. Té-
matem je opět středověk, jak jinak. 
Večery se dají trávit i při zpívání pís-
niček u táborového ohně, hraním her 
nebo sportovními aktivitami jako je 
ping-pong nebo volejbal.
Dnešní děti většinou neuspokojí jen 

obyčejný výlet, potřebují i další ak-
tivity podle svého zájmu. Činnosti 
jako modelování vlastního keramic-
kého kalichu, střílení z luku, výroba 
středověkých šperků či projížďka na 
koni jsou právě ty recepty, kterými se 
lze dostat do dětských vzpomínek. 
Někteří vedoucí absolvovali v uply-
nulém roce kurz lanových překážek, 
proto jsme letos mohli tyto aktivity 
rozšířit o vlastní „lanové centrum“. Na 
pořízení materiálu, všemožných lan, 
karabin a sedáků finančně přispěla 
MČ Brno-Bohunice, za což jí patří 
veliké poděkování.
A protože se již tradičně po příjezdu 
do Brna nemůžeme dočkat dalšího 
tábora, budeme i letos v průběhu ce-
lého roku pořádat jednodenní Výpra-
vy za dobrodružstvím do okolí Brna. 
Na tyto výpravy zveme i Vaše děti. 
Veškeré informace naleznou všichni 
zájemci na našich webových strán-
kách www.kamaradihamernice.ic.cz.

Michal Kincl
hospodář tábora
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proGraM na MĚsíC ŘíJEn 2011

1. 10. 2011 od 9 do 13.30 hod
SETKÁNÍ DĚTÍ BOHUNIC A OKOLÍ
V rámci akce pořádané ZŠ Vedlejší budou mít děti a rodiče možnost navští-
vit Studio dramatické výchovy Labyrint v Bohunicích - pracoviště Lužánek. 
Děti se budou moci zapojit do krátkých dílen a „ochutnat“ aktivity z nabídky 
jednotlivých kroužků. Pro rodiče budou k dispozici informace o náplni 
jednotlivých kroužků. V průběhu akce bude otevřen nealkoholický bar.
Cena: zdarma

2. 10. 2011 od 17 hod
Rukojmí: Kdo koho vlastně zajal?
Přátelský spolek amatérských divadelníků STUDIVIDLO uvede hru autora 
Alaina Reynaud-Furtona. Hru plnou gagů, neuvěřitelných situací a výbor-
ných hlášek.
Cena: vstupné dobrovolné

27. – 30. 10. 2011 od 9 do 22 hod
DEFILÉ (FESTIVAL STŘEDOŠKOLSKÉHO DIVADLA)
První ročník festivalu středoškolského divadla DEFILÉ. Důležitým bodem 
programu festivalu budou tvůrčí dílny pro mladé divadelníky. V průběhu 
festivalu se představí divadelní soubory z Brna i ze vzdálenějšího okolí 
(např. Praha). Konkrétní program i s nabídkou dílen naleznete na: http://
defile-brno.blogspot.com  
Cena: vstupné dobrovolné

ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Zápis do kroužků realizovaných v SDV Labyrint je možné uskutečnit i v prů-
běhu měsíce října a to buď osobně či po telefonické domluvě, nebo nově 
i elektronicky na stránkách SVČ Lužánky v sekci kroužky.
Více na: www.luzanky.cz

Knihovna informuje... připravuje... 
Měsíci září  byl v naší knihovně 
ve znamení nejen většího počtu 
nových knih, ale i vysokému poč-
tu nových čtenářů – především 
prvňáčků.
Došlo k zahájení činností a projek-
tů čtenářských klubů, sestávajících 
z žáků obou bohunických škol a prv-
ního poprázdninového pohádkové-
ho čtení pro nejmenší čtenáře.
Září se neslo i v důsledném orga-
nizování a plánování slavnostního 
týdne, kdy se u nás již tradičně budou 
prvňáčci pasovat na RYTÍŘE KNIH. Ze 
slavnostního pasování, za účasti bá-
ječných a důstojných „Králů“ – pana 
starosty M. Vrážela a pana místosta-
rosty A. Crhy, si děti odnesou přes 
140 slavnostních pasovacích šerp, 
drobné dárky, hrst zdravých sladkostí 
a možnost půjčování knih a časopi-
sů z dětského oddělení po celý rok 
zdarma. V hodinových programech 
si s kouzelníkem, princeznou a šaš-
kem popovídají o rytířském chování 
k sobě navzájem, pro pana Krále splní 
různé úkoly a na závěr slavnostně 
složí „ slib rytíře knih “. 
V posledním týdnu měsíce zaří 
proběhla ve velmi tvůrčí atmosfé-
ře 1. počítačová lekce pro seniory 

Co jsme pro Vás na měsíc ŘÍJEN připravili:
Výstava originálních šperků z cínu a malovaného hedvábí pod ná-
zvem:  „Vzpomínky“. Autorem  výstavy je Mgr. Eva Koenigová. Výstava  potrvá 
od 1. 10. do 30. 10. 2011 v prostorách knihovny.
Vědomostní tematická soutěž pro holky a kluky „Naše parta“.  Výherci 
soutěže budou jmenovitě zveřejněni na veřejných nástěnkách KJM Bohunice 
a v příštím vydání tohoto zpravodaje.
V Týdnu knihoven  3.–9. 10. 2011 
První REGISTRACE  PRVŇÁČKU a MLADÝCH  ČTENÁŘŮ DO 15 let  ZDARMA
Slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE KNIH pro školy – 3. 10. a 5. 10. 2011 
vždy dopoledne a za účasti  zástupců UMČ Bohunice. 
Slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE KNIH pro veřejnost  6. 10. od 
14.00 do 18.00 hod.
ODPOLEDNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ „Pojďte s námi za pohádkou“ 4. 10. od 
16. 00 hod. Číst budeme s Krtečkem a jeho kamarády. Vhodné pro děti od 2+ 
v doprovodu dospělé osoby.
KYBERSENIOR – 2. počítačová  lekce  pro čtenáře KJM Brno – seniory 50+ – 
21. 10. 2011 od 10–11.30 hod.

Na Vaši další návštěvu se těší knihovnice Radka, Hana a Veronika

zdarma. U společné kávy na závěr 
jsme se čtenáři seniory stačily probrat 
i novinky nejen z knižního a počíta-
čového světa.
Půjčilo se bezmála 5 000 výtisků 
a opravilo a obalilo 279 knih pro děti 
a dospělé.
Každý měsíc je pro dětské čtenáře 
k dispozici velká vědomostní soutěž, 
která je vždy zajímavě tematicky za-
měřená a rozdělena na I. a II. stupeň 
ZŠ.
Vítězi prázdninové vědomostní sou-
těže „ Hlavolam ti hlavu nepoláme“ 
byli a dárky si odnesli: A.ŠŤASTNÁ, 
D. DOLEŽALOVÁ, V. BARÁKOVÁ, A. 
FOJTÍKOVÁ, M. GREGOR  a A. STARÁ.
Připravujeme pro Vás další inspirativní 
výstavy, jejichž autory jsou výhradně 
čtenáři KJM v Brně.
Věřte, že Vaše časté návštěvy, dobré 
tipy na zajímavé knihy, pořady, knižní 
dary, které od Vás nezištně dostává-
me, jsou pro bohunickou knihovnu 
nenahraditelným přínosem a pro nás 
hnacím motorem.

BoHUniCkÝ ovar
Vážení občané v sobotu 29. 10. 2011 se koná v bohunické hasičské 

zbrojnici tradiční lidová veselice Bohunický ovar. 

Slavnostní den zahájí v 10.00 hod.  
soutěž hasičských družstev v požárním útoku 

v 11.00 hod. začíná zabíjačka a prodej připravených výrobků 
a  od 17 hod. bude hrát k tanci i poslechu kapela Hary Kochr.

Bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na kvalitní sportovní zážitek, 
na domácí zabijačkové hody a dobrou zábavu  

s kvalitní živou hudbou.

Taneční zábava i posezení při zabíjačce je pod střechou,  
přijďte za každého počasí.
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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

 nabízím veškerý servis stol-
ních 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

 Pro starší paní, která prodala dům 
kousek od Brna, hledám naléhavě 
byt 2+kk v lokalitách Bohunice, Starý 
a Nový Lískovec. 773 349 381, 
lucie.bytecek@seznam.cz

 Koupím byt 3+1, 4+1 v Bohuni-
cích. Platba ihned v hotovosti.
Tel: 731 125 520

aEroBiC, BoDYForM, stEpY
zŠ arménská, Brno-Bohunice
Po 18.30–19.30 aerobic, bodyform
St 18.30–19.30 stepaerobic, bodyform
Čt 19.30–20.30 aerobic, bodyform
Jednorázový vstup 60,-
permanentka 10 vstupů – 500 Kč, 20 vstupů – 850 Kč
info: www.sportcentrumbohunice.webnode.cz
tel: 604 508 654 nebo 605 470 510

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

 Prodám byt v Bohunicích 3+1 
v OV, 77 m2. Cena 1,9 mil. Kč. Nepla-
títe provozi. Tel.: 775 974 748 po 17. 
hod. nebo SMS. RK prosím nevolejte.

  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.

MVDr. Blaha Martin
Kšírova 107/218, Brno
Bus 49, 50 – zast. Horní Heršpice

tel.: 543 212 414
pohotovost
www.dennyvet.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

VETERINÁRNÍ ORDINACE DENNY

 Po–Pá 9–12, 15–19
 Ne 18–20

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

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
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



8 / 10 / 11 n a š e  b o h u n i c e

Dětský klub FONTÁNA
pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

zápis do kurzů plavání 
na školní rok 2011/ 2012

–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat

Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. Po plavání je k dispozici hernička. Bližší info  
a přihlášky na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.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
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Tel. 543 212 520

PO, ÚT, ČT, PÁ:
9.30–12.00/13.00–17.30

ST:  13.00–17.30

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

N A K U P O VÁ N Í  V  A V I O N U

J E D N O D U C H É

w i f i  v  p a s á ž i  Z D A R M A

h y p e r m a r k e t  N O N - S T O P

7 0  o b c h o d ů  a  k a v á r e n
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