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ZÁPISNÍK STAROSTY
Jaro propuklo v plné své síle. Sou-
časné vedení radnice se dostává do 
cílové rovinky před podzimními ko-
munálními volbami.
Zastupitelstvo městské části schvá-
lilo výkup pozemku (44 m2) pod 
křižovatkou Dlouhá – Čeňka Rů-
žičky – Hraničky, kterým usnadnilo 
cestu nejen k budoucímu kruho-
vému objezdu, ale také k dalšímu 
projektu, na který zejména občané 
z rodinných domů dlouho čekají. 
Tím je rekonstrukce kanalizace. Bez 
vykoupení tohoto pozemku pod sil-
nicí by hrozilo, že společnost Brněn-
ské vodárny a kanalizace nestihne 
podat žádost o fi nanční prostředky 
(několik set miliónů Kč) z fondů EU. 
Okolnosti byly natolik zamotané, 
že odkoupení pozemku přímo naší 
městskou částí bylo nakonec nej-
jednodušším řešením.
Na WWW stránkách naší městské 
části (www.bohunice.brno.cz) bude 

Jarní děrování
Zdá se, že pro následná dvě roční 
období nás konečně opustilo velké 
téma  sněhových kalamit. Tedy vě-
řím, že je příroda znalá toho, že ze 
zákona zimní údržbu plánujeme 
na období od 1. 11. do 31. 3. Ale 
skončením tohoto období však 
není přirozeně vyčerpán zásobník 
jiných velkých témat. A tak jarním  
tématem je technický stav vozovek 
a chodníků. Ano, přesně  tato pro-
blematika je avizována nadpisem. 
A jaké tedy  má možnosti správy 
svého území v uvedené oblasti 
radnice městské části?
Při zásadním zjednodušení lze kon-
statovat, že městským částem jsou 
plochy chodníků, schodišť a komu-
nikací svěřeny jen za účelem čištění 
a zimní údržby. Za technický stav 
je odpovědný jejich vlastník, a tím 
je město Brno. Povinnosti vlastníka 
jsou smluvně realizovány prostřed-
nictvím společnosti Brněnské ko-
munikace. Městská část na jejich 
opravu  nedostává žádný fi nanční 
příspěvek. Tedy v případě nutnosti 
pak nezbývá než psát, urgovat, na-
vrhovat a spolupracovat. Je třeba 
podtrhnout, že samospráva naší 
městské části každoročně vyčleňu-
je na opravy chodníků také vlastní 
peníze. Pro letošní rok je zvažová-
na částka 900 000 Kč.
A závěrem několik informací, kte-
ré dají nahlédnout pod „pokličku“ 
použitého zjednodušení. V MČ ne-
máme jen chodníky a komunikace 
města ale i Jihomoravského kraje 
(např. Jihlavská, Dlouhá). Jsou také 
v soukromém vlastnictví (např. 
u nové haly Tatranu, ulice Traťová) 
a nebo jsou městské, ale nejsou 
ve správě Brněnských komunikací 
(např. příjezdy ke garážovým dvo-
rům, či tzv. „Moravanská spojka“ 
za mostkem přes Leskavu). A jsou 
i místa, ke kterým se nehlásí nikdo 
(prostranství před starou halou 
Tatranu)! 

Miloš Vrážel, člen Rady MČ

Uzávěrka č. 6/10
čtvrtek 20. května 2010

zanedlouho nová rubrika. Budeme 
v ní uveřejňovat informace o ve-
řejných zakázkách. K zakázce bude 
vždy uveřejněno, co je předmětem 
zakázky, kdo je dodavatelem, za 
jakou částku a v jaké lhůtě má být 
zakázka dokončena.
Zejména občané bydlící v domech 
Neužilova 2, 4 a 6 a Havelkova 23 
mohli v posledních týdnech zare-
gistrovat významné omezení keřo-
vých porostů v okolích jejich domů. 
Keře v okolích těchto domů byly 
opravdu přerostlé a v noci průchody 
k domům přestávaly být bezpečné. 
Omezení keřů povede ke zlepšení 
bezpečnosti, ale také k celkovému 
prohlédnutí místa.
Zastupitelstvo schválilo prostředky 
na dvě akce, které se budou konat 
v opravené zahradě základní umě-
lecké školy na rohu ulic Amerlingo-
va a Bohuňova. První akce bude Bo-
hunické vítání léta a bude se konat 

v neděli 27. června. Program bude 
určen především dětem. Druhou 
akcí bude představení bohunických 
organizací, které nabízejí volnočaso-
vé vyžití dětem a mládeži, na začát-
ku školního roku. Zahrada tak letos 
začne sloužit svému účelu. Z pů-
vodní zanedbané a zarostlé zahrady 
se stane příjemné místo setkávání.
V letošním roce provedeme zkrášle-
ní okolí dvou památníků, které v Bo-
hunicích máme. Jeden je obětem I. 
a II. světové války vedle radnice. Dru-
hý je věnován sovětské armádě a je 
umístěn nad tramvajovou zastávkou 
Běloruská. Po loňském vybudová-
ní památníku III. odboji a obětem 
komunismu se tak letos postaráme 
i o další dva památníky připomínající 
oběti pohnutých událostí 20. století.
V roce 2007 zastupitelstvo schválilo 
po dlouhých letech debat podobu 
obnovených krojů. Letošní dubnové 
zastupitelstvo schválilo doplnění 
mužských krojů o tzv. lajbly neboli 
kabátce v původní podobě. Již na 
podzimních hodech se Vám bohu-
ničtí stárci v těchto nových kabát-
cích předvedou.

Robert Kotzian, starosta

Bohunické vítání léta 

anebo Bohunické slavnosti

Rada městské části Brno-Bohunice zve na 1. ročník 

„Bohunického vítání léta“. 

Slavnost se uskuteční v neděli dne 27. června 2010 v prostoru nově 
upravené zahrady Základní umělecké školy,  na části ulice Amerlingova 
a v prostoru před ZŠ Arménská.

Na pódiu vystoupí děti z místních školek a  škol, dále členové bohu-
nických občanských sdružení a podobných organizací.  V jednání je 
vystoupení dalších umělců a skupiny historického šermu.
Součástí slavnosti budou stánky s občerstvením, ukázka starších řeme-
sel,  prodej včelích produktů a další zajímavosti.

Podrobnější program slavnosti bude zveřejněn v příštím 
zpravodaji Naše Bohunice a na webových stránkách MČ 

www.bohunice.brno.cz.
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„BEZPEČÍ“  rubrika Komise bezpečnostní

Individuální odvoz objemného odpadu CO SI PSALI XIV.
Pro čtrnácté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
zvolil opět pohlednici, která zachycuje bohunickou nemocnici (tehdy 
chudobinec), ale z jiné strany, jiného úhlu než pohlednice zveřejněná 
v minulém čísle.
Z textu se dozvídáme, že naše bohunická pisatelka Květa, „silná to 
žena“, převáží z Bohunic do Brodku - Nezamyslic rádio.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):
„Přátelé.
Přijmite od nás srdečný pozdrav. Pane Zámoravec budeteli v neděli moct 
přijdite mě naproti přivezu Vám rádio. Možná že vezmu sebou i Lojzíka 
nevím ještě. Přijedu tak jak jsem jela posledně. Ještě srdečný pozdrav 
zasílá Květa H...“

Vážení čtenáři!
Již podruhé se s vámi v dnešním 
čísle zpravodaje „Naše Bohunice“, 
podělím o informace a zajímavos-
ti z oblasti (ne)bezpečnosti v naší 
městské části.
Úvodem se chci zmínit o již zná-
mém a stále se opakujícím problé-
mu jarního blokového čištění. Každý 
rok několik „hříšníků“ neodstraní svá 
auta, ty je potom nutno za asistence 
Městské policie a pomocí odtaho-
vé služby odstranit z ploch, kde se 
čištění provádí. Majitelé tak zbyteč-
ně platí odtah a zdržuje se i vlastní 
úklid. 
Pomocí Městské policie byl vyřešen 

Společnost SAKO Brno, a.s. od 
1. 4. 2010 nabízí pro občany Brna 
novou službu odvoz objemného 
odpadu přímo od domu. Úplatná 
služba je nabízena jako pomoc 
těm občanům, kteří nemají vlast-
ní dopravní prostředky pro odvoz 
objemných odpadů do sběrných 
středisek odpadu (dále SSO.)
Pro představu uvádíme stručný po-
pis způsobu prováděné služby:
Množství odpadu na jeden odvoz 
je limitováno objemem 1 m3 a max. 
délkou odpadu 3 m.
Občan si telefonicky na tel. č. 
548 138 258 dohodne termín od-
vozu, uvede druh odpadu, sdělí 

zdárně i problém s vrakem osobní-
ho vozu, jenž se koncem března ob-
jevil u garáží na ulici Ukrajinská. Na 
něj, jak Městskou policii tak i Komisi 
bezpečnostní, upozornili ostatní par-
kující motoristé. Po komplikovaném 
pátrání se nakonec povedlo zjistit 
majitelku, jejíž syn počátkem dubna 
zajistil odstranění vraku.
Ještě přidám několik zajímavých 
případů, o kterých nás informovala 
Policie ČR. První se týká problému 
s alkoholem. Na ulici Souhrady do-
šlo k napadení manželky manže-
lem, jenž byl právě pod jeho vlivem. 
K ženě musela být přivolána i lé-
kařská pomoc. Další případ je ještě 

jméno, adresu včetně telefonického 
kontaktu.
Objednávky budou přijímány ve 
všední dny od 8.00 do 15.00 hod.
V termínu odvozu občan zajistí při-
pravení odpadu před nemovitostí 
tj. na místo, odkud bude přístupné 
svozovému vozidlu a osobně předá 
odpad obsluze vozidla.
Před naložením odpadu bude pro-
vedeno vyúčtování služby, to zna-
mená, že občan na místě uhradí 
obsluze vozidla cenu za službu 250 
Kč a obdrží doklad o zaplacení.
Uložení odpadu na SSO je již hraze-
no v rámci systému nakládání s od-
pady ve městě Brně.

smutnější, neboť v něm bylo podna-
pilou matkou zraněno její dvouleté 
dítě! Žena, jak bylo Policií ČR zjištěno, 
měla v krvi 3,26 promile alkoholu. 
Není divu, že v tomto stavu upadla 
s dítětem v náručí na ulici Ukrajinská 
na chodník. Dítěti tímto pádem bylo 
způsobeno zranění v oblasti hlavy 
a muselo být převezeno do Dětské 
nemocnice v Brně. Matka pak byla 
převezena do FN Brno. 
Dále chci upozornit na problém, 
který se s nástupem jarního počasí 
bude jistě opakovat. Neznámý pa-
chatel, na ulici Ukrajinská vnikl po 
utržení visacího zámku do sklepní 
kóje a zde odcizil pánské horské 

jízdní kolo. Tím vznikla majiteli škoda 
ve výši patnáct a půl tisíce korun!
Znovu vám připomínám, velice nás 
zajímají právě názory vás občanů 
Bohunic a přidávám kontakt na Ko-
misi bezpečnostní:
Osobně – 
podatelna (kancelář 004), přízemí 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně – 
ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky –
KomiseBezp@bohunice.brno.cz 
Nashledanou příště.

Leoš Šmídek
předseda Komise bezpečnostní

Kontejnery v Bohunicích

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Souhrady x Dvořiště 5. 5. 2010 5. 5. 2010 3

Neužilova – parkoviště 19. 5. 2010 19. 5. 2010 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 9. 6. 2010 9. 6. 2010 3

Harmonogramy svozu velkoobjemových kontejnerů můžete nalézt také na 
www.bohunice.brno.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE MAMINKA A LUCINKA

Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, dovolte 
mi, abych Vás nejprve seznámil s odpovědí na 
desátou otázku z č. 3 a s vylosovanými výher-
ci.Zadání otázky bylo následující: Jak dlouho 
trvala turecká nadvláda v Bulharsku? Odpověď 
zní: 482 let. Zní to možná až neuvěřitelně, ale 
Bulharsko bylo pod nadvládou Turecka od roku 
1396 do roku 1878. Po skončení turecké nadvlá-
dy stálo Bulharsko před nelehkým úkolem a to 
uvést do života hospodářský a politický aparát, 
školy, státní správu a vybudovat vlastní národní 
hospodářství. 16. dubna 1879 schválilo Ústavo-
dárné lidové shromáždění v Trnovu ústavu, která 
byla na svoji dobu velmi pokroková a demokra-
tická. Armáda a státní správa byla vybudována 
za pomocí ruských důstojníků, v ostatních úko-
lech měli nějvětší podíl Češi, kteří byli pozváni 
do nového státu jako učitelé a později do Bul-
harska přicházeli sami jako odborníci různých 
zaměření. Odpovědí na tuto otázku přišlo cel-
kem 48 a z toho byly čtyři špatné. Ze správných 

odpovědí byli vylosováni tři výherci, kteří obdrží 
nákupní poukázky v hodnotě 300 Kč do někte-
rého supermarketu v našem městě. A kdo v naší 
soutěži vyhrál? Jsou to: Andrea Filipi, Milada 
Kaštalánová a Hana Křížová. Všem výhercům 
náš výbor srdečně blahopřeje. Výherní poukáz-
ky je možno vyzvednout v prodejně Tabáku na 
ulici Dlouhá 3 (naproti prodejně Albert), popří-
padě je možné po dohodě i zaslání poštou.
Než se dostaneme k závěrečné otázce o národ-
nostních menšinách, dovolil bych si ještě napsat 
několik vět o Bulharsku. Nynější Bulharsko má 
přibližně 8 milionů obyvatel, z toho 85 % Bulha-
rů, dále zde žijí muslimové, protestanti a římští 
katolíci. Islám zde vyznávají příslušníci turecké 
menšiny, ale také část etnických Bulharů a při-
bližně 17 % Bulharů je bez vyznání. Bulharská 
republika hraničí se Srbskem a Černou Horou, 
Makedonií, Rumunskem, Tureckem a Řeckem.
Administrativně je dnes Bulharsko rozděleno 
na 28 krajů. Nejvyšším představitelem každého 

z krajů je guvernér jmenovaný vládou. Hlavním 
městem je Sofi e,která má přibližně stejně oby-
vatel jako naše Praha. Úředním jazykem je bul-
harština, jaké však mají písmo?
A nyní se již dostáváme k poslední,dvanácté 
otázce naší soutěže o narodnostních menši-
nách. Otázka zní: Jaké písmo mají v Bulhar-
sku? Kdo zná odpověd´ na dnešní otázku, může 
nám ji do konce měsíce května doručit třemi 
různými způsoby: e-mailem na adresu jurasj-
os@seznam.cz, písemně na adresu Josef Juras, 
Tabák, Dlouhá 3, 62500 Brno nebo osobně na 
téže adrese v pracovní dny od 6.00 do19.00 
hodin (prodejna Tábák se náchází přímo naproti 
prodejně Albert). Obálku s odpovědí prosím na-
depište „Naše Bohunice – soutež‘‘.
Jakékoliv dotazy k soutěži rád zodpovím na tel.
čísle 724 037 073. Na Vaše správné odpovědi se 
těší všichni členové našeho výboru.

Josef Juras   

SOUTĚŽ O NÁRODNOSTNÍCH MENŠINÁCH

Prvotní podnět pro na-
psání těchto řádků jsem 
získal před více než půl 
rokem. 
Šel jsem po ulici Havel-
kova kolem naší bohu-
nické cukrárny zrovna 
ve chvíli, když z ní vychá-
zela maminka s malou 
dcerkou. Říkejme jí třeba 
Lucinka. Holčička šla první a tlačila 
před sebou malý dětský kočárek pro 
panenku tzv. „golfáč“. Místo panenky 
v něm však „seděly“ v papíře zabalené 
čerstvě zakoupené zákusky, patrně na 
rodinnou oslavu, nebo jen tak na chuť. 
Maminka radila Lucince: „Pomalu 
a opatrně, ať to nevyklopíš“. Děvčát-
ko opravdu velmi pomalu, pozorně, 
soustředěně a se zaťatými zoubky sjíž-
dělo ty tři schůdky z cukrárny dolů na 
chodník a maminka je dále s důvěrou 
povzbuzovala. Do „řízení“ jí ale nijak 
nezasahovala.
A já měl možnost si opět uvědomit, 

jaké ty mámy jsou. Stá-
le znovu a znovu svým 
dětem dávají důvěru 
a dodávají odvahu, 
i když přitom riskují, že 
se leccos nepovede. I Lu-
cinka mohla lehce na 
schodech, nebo kdekoliv 
cestou domů kočárek se 
zákusky převrhnout. To 

by pak na rodinnou oslavu zbyla spí-
še než zákusky cukrová kaše. Ale její 
maminka to riskovala. Nevím, jak ten 
příběh dopadl. Zda dojely vpořádku 
domů. Ale to vůbec není podstatné. 
Věřím, že i kdyby se stal cestou karam-
bol, přesto naše Lucinka příště dosta-
ne znovu šanci, protože vy mámy jste 
prostě takové. 
Přeji Vám k Vašemu Svátku matek, aby 
těch karambolů s dětmi i v osobním 
životě bylo co nejméně.
    
   Crha Antonín

místostarosta MČ

Rada MČ na svém  88. zasedání 
dne 24. 3. 2010

 schválila zadávací dokumentaci  
na akci „Údržba chodníků v MČ 
Brno-Bohunice – 2. část“ a se-
znam fi rem, které budou vyzvány 
k podání nabídky 
schválila zadávací podmínky na  
akce „Rekonstrukce osvětlení ve 
třídách objektů MŠ Běloruská 
4, MŠ Amerlingova 4 a MŠ Šver-
mova 11 v MČ Brno-Bohunice“,  
„Rekonstrukce sociálních zařízení 
v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ 
Brno-Bohunice“ a „Rekonstrukce 
sociálních zařízení v pavilonu „B“ 
sekci F-G v objektu ZŠ Arménská 
21, dále seznam fi rem, které bu-
dou vyzvány k podání nabídky 
a hodnotící komisi
schválila nabídku uchazeče ve- 
řejné zakázky na zřízení hřiště 
v lokalitě Pod Nemocnicí 23 od 
fi rmy Hřiště, s.r.o., náklady ve výši 
222.440 Kč včetně DPH 
schválila nájemní smlouvu na  
pronájem částí pozemků při ulici 
Švermova 
vzala na vědomí doporučený pro- 
gram XX. zasedání ZMČ Brno-Bo-
hunice, které se bude konat dne 

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

dne 16. června 2010

za fi nanční spoluúčasti radnice MČ Bohunice

Trasa: Brno,  Rožnov p. Radhoštěm – návštěva nového skanzenu – 
Pustevny

Odjezd: 6.00 hod.    Návrat cca : 20.00 hod.    Cena zájezdu 220,- Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek 26. května 2010 
na radnici Brno-Bohunice, 14.00–15.00 hod.

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

14. 4. 2010
nedoporučila zastupitelstvu pro- 
minout, pohledávku – poplatky 
z prodlení ve výši 248.205 Kč
schválila zahájení soudního řízení  
vůči dlužníkovi o vyklizení bytu 
v domě s pečovatelskou službou 
na ulici Arménské 2/4 
souhlasila zahájení soudního ří- 
zení vůči společnosti IKON, spol 
s r.o. o náhradu škody
souhlasila s podáním žádosti  
o nadační příspěvek z Nadace 
ČEZ na projekt bezbariérová škola 
pro  Základní školu Brno, Vedlej-
ší 10 

Rada MČ na svém 89. zasedání 
dne 7. 4. 2010

schválila zadávací dokumentaci  
na akci „Údržba komunikací v MČ 
Brno-Bohunice“ 
schválila nabídku uchazeče ve- 
řejné zakázky na provedení sado-
vých úprav u parkovacích stání 
na ulici Arménská, u památníku 
osvobození Bohunic a památníku 
na počest občanům Bohunic od 
příspěvkové organizace Veřejná 
zeleň města Brna, náklady ve výši 
225.306 Kč 
schválila nájemní smlouvu na  
pronájem části oplocení při ulici 
Jihlavská 
schválila poskytnutí fi nančního  
příspěvku ve výši 3.000 Kč pro 
Český svaz včelařů, o. s. – ZO 
Brno-Bohunice 
povolila výjimku v počtu zapsa- 
ných dětí v jedné třídě MŠ Brno, 
Běloruská 4 na celkový počet 
25 dětí 
schválila dodatek č. 1 k dohodě  
o užívání kaple sv. Cyrila a Meto-
děje v Brně-Bohunicích
schválila zahájení soudního řízení  
vůči ve věci dlužného nájemného 
ve výši 14.103 Kč s příslušenstvím

Výbor ZO ČZS Moravanské 
kopce Brno-Bohunice 

nabízí veřejnosti za přijatel-
ných fi nančních podmínek

do používání

 VOLNÉ ZAHRÁDKY.

Zájemci můžou volat na 
tel.: 603 799 613, 

nebo e-mail: 
milek.brno@gmail.com



4 / 5 / 10 N A Š E  B O H U N I C E

MILOŠOVO VZÁJEMNÉ DOČASNĚ OBSAZENÉ DIVADLO
V pozvánce na kulturní večer pořá-
daný místními orly si i nepozorný 
čtenář nemohl nepovšimnout, že 
součástí programu je vystou pení 
divadelního souboru s poněkud 
kom likovanějším názvem. Dovol-
te tedy, abych jako principál vás 
v krátkosti obeznámil s některými 
důležitými skutečnostmi. Přestože 
divadelní soubor již delší dobu pů-
sobí, odbornou uměleckou kritikou 
zůstal doposud nepovšimnut. Zá-
kladní přehled o činnosti MVDOD 
lze s úspěchem získat na webových 
stránkách www.orelbohunice.cz. 
Pro ty, kterým internetové připojení 
není sympatické jen vypíchnu zá-
kladní principy, na kterých se celé 
uskupení založeno: 1) vždy je anga-
žován nejméně jeden zcela špatný 
protagonista, aby účast zbývajících 
performerů byla alespoň omluvitel-
ná.  2) principál disponuje hlasem 
zcela rozhodujícím a celkem přiro-
zeně mu náleží role morálně klad-

ných hrdinů, sympatických padou-
chů a milovníků všeho druhu. 
A nyní k avizovanému programu 
kulturního večera. Dramaturgie plně 

využivá dnes velmi oblíbené  ob-
chodní strategie 1+1, tedy dva 
kousky v jednom balení. Umělecká 
katarze je tak složena ze dvou dílů. 

Prvním dílem bude staticko-taneč-
ní jednoaktová němohra na motivy 
známého fi lmového muzikálu se 
zvukovým a hudebním podkresem 
BOHUNICKÁ CHASA NA CHMELU. 
Obsahem dílu druhého, je téměř 
činoherně zinscenovaná adapta-
ce fi ktivní historické skutečnosti 
s výpravou, proložená skutečnými 
písněmi a pro zvýraznění melodra-
matického spádu několika úryvky 
hudby reprodukované, tedy kus 
s titulem Z LUHŮ A HÁJŮ a s podti-
tulem ANEB KDYŽ DÍVKY VÁLKU 
VEDLY. 
A bulvární špetka na závěr. V druhém 
díle vystoupení bylo některým účin-
kujícím na základě několika čtených 
a dvou prostorových zkoušek zaká-
záno téměř cokoliv hrát, popřípadě 
se počítá i s nasazením dublérů…

Na společné kulturní prožitky se těší 
principál MVDOD 

Miloš Vrážel

Další nové dětské hřiště v Bohunicích? Blahopřejeme úspěšným žákům ZŠ Vedlejší

Pokud byste se nějakého rodiče zepta-
li, jak podle něj vypadá ideální místo, 
kde si mohou děti hrát, určitě by mezi 
prvními zazněla „bezpečnost“. Takové 
bezpečné hřiště je snem každého do-
spělého, který vyrazí se svými ratolest-
mi ven. V Bohunicích máme několik 
dětských hřišť, některá jsou nově spra-
vená, jiná ještě na svou rekonstrukci 
čekají. Přesto jeden druh hřiště chybí. 
Ptáte se jaký? Ten nejobyčejnější, kte-
rý na venkově najdete na každém 
kroku – hřiště s obyčejnou trávou, bez 
odpadků, zvířecích exkrementů, ne-
dopalků a skleněných střepin. Hřiště, 
které je přes den volně přístupné a na 
noc se zavírá. Hřiště, které je vhodné 
i pro malé caparty a není určeno jako 
všechna ostatních pro děti až od šesti 
let. (Ano, čtete správně, od 6 let. Tak 
zní jedna z prvních vět provozního 
řádu, který visí na tabulích u každého 
herního plácku.) Hřiště, kde s klidem 

Naši žáci se na jaře pravidelně za-
pojují do různých soutěží, v nichž 
uplatňují své nadprůměrné vlohy 
a schopnosti. Velikou radost nám 
v březnu udělal Michal Motrinec 
(7.A), který v městském kole ma-
tematické soutěže Pythagoriáda 
obsadil vynikající 1. místo! Krásně 
se v téže soutěži umístila v jiné ka-
tegorii také Vendula Holomková 
(8.C) – 5. místo.
Ještě většího úspěchu ovšem do-
sáhla Karolina Strnadová (9.B), 
která přes městské i krajské kolo 
přehlídky dětských recitátorů „Dět-
ská scéna 2010“ postoupila až do 
kola celostátního. To se bude konat 
11.–13. června v Trutnově.
Hezké je rovněž 8. místo (Pavlína 
Poláčková, 9.B) a 11. místo (Simo-
na Mrákavová, 9.B) v městském 
kole Biologické olympiády kona-
ném v dubnu, kde měřilo síly 57 

můžete pustit své dítě na trávu, aby si 
hrálo nebo se jen tak válelo.
Přes všechna možná úskalí jedno ta-
kové vzniká už od minulého léta na 
dvoře Centra volného času Lány. Krás-
ný nový trávník je hezky vzrostlý, za-
sadily se keře a nízké stromky a v sou-
časných dnech se instalují pohodlné 
lavičky, zvoucí k posezení a odpočin-
ku. Snad jen nějaké ty herní prvky mu 
ještě chybí…
Teď jen závisí na nás, zda budeme nové 
„hřiště“ na dvoře CVČ Lány vyu žívat, 
vždyť je to i nový prostor pro setkávání 
se s přáteli a známými. V závětří dvora 
se přímo vybízí posezení nad zapůjče-
nou knihou ze zdejší Knihovny Jiřího 
Mahena či se zmrzlinou z nedaleké 
cukrárny….
Proto vítejte na novém a nejobyčejněj-
ším hřišti, jaké může být – snad se tam 
brzy setkáme…

Lucie Stará

nejlepších žáků-biologů ze všech 
brněnských škol.
Sportovním úspěchem je 2. místo 
v Okresním fi nále v košíkové dívek, 
kterého se za barvy ZŠ Vedlejší zú-
častnily žákyně 8. a 9. tříd Nikola 
Šťastná, Barbora Bučková, Ka-
teřina Holomková, Vendula Ho-
lomková, Aneta Mainclová, Na-
tálie Hrazdírová, Anita Kališková 
a Barbora Kristová.
Všem úspěšným žákům blahopře-
jeme a držíme palce v dalších sou-
těžích.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

PODĚKOVÁNÍ 

bohunickým hasičům

Říká se  „březen – za kamna 
vlezem“, ale to neplatí pro děti 
z Mateřské školy Pohádka, Bě-
loruská 4 a z Mateřské školy 
Uzbecká 30. V pondělí 8. března 
děti  s radostí využily pozvání 
bohunických hasičů k návště-
vě jejich hasičské zbrojnice. 
Hasiči měli pro děti připravený 
zajímavý program s povídáním 
a názornými ukázkami z jejich 
náročné práce. Další setkání je 
naplánováno na červen, kdy přij-
mou zase na oplátku pozvání 
do našich mateřských škol.
Jako poděkování jim děti za pří-
jemně strávené dopoledne v je-
jich hasičské zbrojnici nakreslily  
pěkné obrázky.

Simona Ulbrichová za děti 
MŠ Pohádka a MŠ Uzbecká

Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení, lůžkovin, 
pro stěradel, ručníků, utěrek, záclon, lát-
ky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek), domácí po-
třeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše 
nepoškozené, peří, péřových a vatovaných 
přikrývek, polštářů a dek, obuv – veškerou 
nepoškozenou.

Sbírka se uskuteční :

Dne:   22. 5. 2010 + 23. 5. 2010
Čas:   9.00–17.00 hod.
Místo: nákladové nádraží Brno 

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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KVĚTEN  MĚSÍC PRO RODINU

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOBOHUNICE
O VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Společnost přátelská rodině připravila na 
květen program Měsíc pro rodinu, jímž by ráda široké veřejnosti blíže před-
stavila své aktivity a projekty v oblasti podpory a usnadňování rodinného 
života svých klientů a návštěvníků, na kterých dlouhodobě pracuje. Jedním 
z těchto projektů je např. služba Family point, kterou v současnosti mohou 
návštěvníci využívat v ústřední knihovně a na třech pobočkách (v Židenicích, 
Maloměřicích a v Bystrci), kde mohou rodiče nerušeně nakrmit a přebalit své 
děti. Záštitu květnovému programu Měsíc pro rodinu poskytl primátor Sta-
tutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA a hejtman Jihomoravského 
kraje Mgr. Michal Hašek.
Měsíc pro rodinu bude zahájen 6. května 2010, všechny vás srdečně zveme 
k pestrému programu a těšíme se na setkání s vámi.

Ústřední knihovna, Kobližná 4
6. 5. Co děláme rádi spolu – zahájení výstavy fotografi í ze stejnojmenné 
soutěže (16.30h); následuje Tatínek není k zahození – autorské čtení Arnošta 
Goldfl ama pro děti i rodiče (5.NP).
12. 5. Jak se žije v mateřských centrech aneb MC jako služba rodině – 
zahájení výstavy (17 h.); následuje Povídám, povídám pohádku aneb Story-
telling – MgA. Martin Hak seznámí děti i rodiče s vyprávěním jako disciplínou, 
uměním a výchovně-vzdělávací metodou (5. NP).
19. 5. Adopce na dálku – prezentace humanistického centra Narovinu 
o možnostech pomoci africkým dětem (17 h., 3. NP).
19. 5. Knihohraní – soutěže a výtvarná dílna pro děti (17h, ochozy).
26. 5. Vyhlášení výsledků fotosoutěže Co děláme rádi spolu, následuje 
Knihovní pětiboj pro celou rodinu a malé překvapení na závěr (atrium).
V závěru měsíce se uskuteční konference pro odbornou veřejnost na téma 
Rodina v knihovně.

Pobočka Bohunice, Lány 3 
25. 5. Pojďte s námi za pohádkou – odpolední čtení pro nejmenší prováze-
né obrázky a loutkami – čte „pohádkový dědeček“ RNDr. Jan Švanda (16 h.).

Další podrobnosti najdete na www.kjm.cz.
Lucie Anderová

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 
28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din  a v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.
Na území města Brna došlo v letošním roce k pře-
číslování volebních okrsků. Rozdělení ulic do jed-
notlivých volebních okrsků zůstává nezměněno. 
Volby v MČ Brno-Bohunice budou probíhat ve 
třinácti volebních okrscích č. 194–206.

Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním 
okrsku, vydá  ÚMČ Brno-Bohunice na jeho žádost 
voličský průkaz. Volič může požádat o vydání vo-
ličského průkazu osobně do 26. května 2010 do 
16:00 hodin nebo písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče, doručeným nej-
později do 21. května 2010. ÚMČ Brno-Bohunice 
vydá voličský průkaz nejdříve 13. května 2010 
osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle 
(v případě, že volič o zaslání požádá).

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, 
nebude hlasování umožněno. Je tedy  nezbytné, 
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti 

s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský 
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli vo-
lebním okrsku na území České republiky, popří-
padě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při 
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České 
republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, 
tj. obálku opatřenou úředním razítkem.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou 
politickou stranu, politické hnutí a koalici. 
Hlasovací lístky pro volby na území České re-
publiky budou distribuovány voličům nejpozdě-
ji 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde 
k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjis-
tí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 
je možné požádat ÚMČ Brno-Bohunice anebo 
v den voleb ve volební místnosti okrskovou vo-
lební komisi o vydání nové kompletní sady hla-
sovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích 
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neode-
bere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
volič vloží do obálky jeden hlasovací lístek té poli-

tické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se 
rozhodl hlasovat.
Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické 
strany, politického hnutí nebo koalice .
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané 
politické strany, politického hnutí, koalice zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední obálky a popří-
padě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů ÚMČ Brno-Bohunice a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

ÚMČ Brno-Bohunice
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HÁZENKÁŘI SI PŘIPSALI DALŠÍ DVĚ VÝHRY

Světový dne pro roztroušenou sklerózu

BOHUNICKÁ ORLOVNA 

Další 4 body do tabulky 2. ligy házené mužů si připsali bohuničtí házenká-
ři. Nejprve ovšem 21. března podlehli mužstvu z Kuřimi 23:32 (10:14), poté 
ovšem o týden později udolali v domácí hale tým z Ivančic 31:27 (15:13) a po 
Velikonoční pauze dokázal tým vyhrát i zápas na půdě soupeře, konkrétně 
zápas v Tišnově, který po dramatické bitvě skončil výsledkem 31:28 (14:15) 
pro naše hráče. Tímto vítězstvím si tým téměř jistě zachoval druholigovou 
příslušnost již před závěrečnými zápasy. Do konce sezóny „A“ týmu zbývaly 
ještě další 3 mistrovské zápasy, které se ovšem odehrály po uzávěrce tohoto 
vydání. Výsledky těchto utkání se dozvíte v dalším čísle Našich Bohunic.
Jarní část sezóny také začala pro „B“ tým mužů, který hraje na jaře skupinu 
play-out jihomoravské ligy. V prvním zápase si odvezl oba body z haly z Kuři-
mi, kde porazil místní „B“ tým 30:26 (12:14). 

Dovolte mi, abych vás pozval na ještě neodehrané zápasy „B“ týmu:
Sobota 15. 5. 11.00 Tatran Bohunice „B“ – SK Kuřim „B“
Čtvrtek 20. 5. 19.30 Tatran Bohunice „B“ – Sokol Hostěrádky
Sobota 29. 5. 11.00 Tatran Bohunice „B“ – SHC Maloměřice „B“   
   (poslední zápas jara)

Jan Bavlnka, vedoucí týmu

Zveme Vás u příležitosti Světové-
ho dne pro roztroušenou sklerózu 
a 15. výročí založení  brněnského ob-
čanského sdružení Roska na set kání, 
které se koná pod záštitou hejtma-
na Jihomoravského kraje dne 26. 
května 2010 na Cyrilometodějské 
škole Lerchova 63a a 65 (Masaryko-
va čtvrť, konečná zastávka tramvaje 
č. 4) od 15.00 do 19.00 hodin.

Během odpoledne můžete navští-
vit výtvarnou dílnu, zkusit  si s námi 
zacvičit na míčích, vyzkoušet si spe-
ciální rehabilitační cvičení  s relaxací 
či si vyslechnout přednášku lékaře 
neurologa, pobesedovat o zdravém 
osobním stylu a na závěr si poslech-
nout  koncert country skupiny.

Připraveno je občerstvení, výstavka  
výtvarných prací členů klubu Roska, 
poradna pro nemocné a jejich rodi-
ny, knihy, DVD a pomůcky. Pro děti 
v doprovodu rodičů jsou k dispozici 
prolézačky, houpačky a hřiště.

Co je to Roska?
Roska je občanské sdružení pro 
lidi, kteří onemocněli roztroušenou 
sklerózou, jejich rodinné příslušníky 
a přátele, které jako Unie Roska v ČR 
navázalo na MS (Mlutiple Sclerosis)
společnost. V roce 1995 vznikla re-
gionální organizace Brno-město.  

Roztroušená skleróza je chronické 
autoimunitní zánětlivé onemocně-
ní centrálního nervového systému 
(mozek, mícha), které poškozuje 
obaly nervových vláken i vlákna 
samotná, čímž negativně ovlivňuje 
řízení celé řady tělesných, mentál-
ních i psychických funkcí. Onemoc-
nění postihuje nejčastěji mladé lidi 
ve věku 20–40 let, spíše ženy.  I když 
je nemoc nevyléčitelná, je léčitelná 
a její průběh se dá ovlivnit zejména 
při včasné a dostatečné léčbě. 

Členem této organizace se může stát 
každý člověk s tímto onemocněním, 
pokud se obrátí na centrum Roska 
na ulici Srbská 53, Brno. V pondělí od 
9.00 do 15.00 a ve středu  od 10.00 
do 15.00 hodin.

Každou 2. středu v měsíci rádi po-
skytneme informace na klubovém 
setkání ve Vaňkovce v Cafe Práh 
v době od 15.00 do 17.00hodin 
nebo nás najdete na adresách
e-mail: roska.bm@tiscali.cz
web: http:/home.tiscali.cz/roska.bm/

Náplní této organizace jsou nejen 
klubová setkání, ale také rekondič-
ní, rehabilitační a psychorelaxační 
pobyty se zdravotním programem, 
pravidelná rehabilitační cvičení, pla-
vání a odborné přednášky.

1. června 1930 byl za účasti prvního 
starosty Orla, ministra msgr.Šrámka 
a opata starobrněnského kláštera 
p.Bařiny, slavnostně otevřen na ulici 
Hraničky 5 katolický dům – orlovna.
Od tohoto data uplyne letos již 80 
let, což je skutečnost stojící za při-
pomenutí. Myslím, že značná část 
bohunických obyvatel již díky akti-
vitě orlů ví, kde se budova nachází, 
možná vás bude ale zajímat i histo-
rie tohoto domu, který vlastně již ani 
neměl stát…

Jednota československého Orla 
v Bohunicích vznikla 21. 11. 1919. 
Členové se scházeli na schůzích, 
zkouškách divadelního sboru a na 
cvičeních v sálech místních hos-
pod, což přinášelo problémy a často 
docházelo ke změnám působiště. 
První zmínka o přání orlů vystavět 
vlastní budovu je datována v roce 
1922. Ale až v roce 1925 byl usta-
noven první stavební výbor a v roce 
1926 byl na ulici Hraničky zakoupen 
pozemek za 25 tis. Kč. Začátkem 
roku 1928 byly už novým stavebním 
výborem předloženy plány na stav-
bu za 260 tisíc, což nebylo jednotou 
schváleno. Navíc byl v prosinci 1928 
opět vyměněn stavební výbor. Ten 
28. 7. 1929 předkládá nové plány 
s rozpočtem 104 tisíc. Financování 
je řešeno formou půjčky ze starobr-

něnského kláštera a zárukou členů 
jednoty. Vlastní stavba orlovny zača-
la začátkem srpna 1929. Již 24. listo-
padu, po necelých čtyřech měsících 
stavby (!!!), se zde již pořádaly kate-
řinské hody, tedy ještě před ofi ciál-
ním otevřením.

To proběhlo již zmíněného 1. červ-
na. Klíče od orlovny  při slavnosti 
přezval tehdejší bohunický staros-

ta orelské jednoty František Šauer 
a zároveň bylo požádáno o udělení 
kinolicence. V roce 1934 se přistavil 
velký sál a jeviště. Ihned po 2. svě-
tové válce byla orlovna opět zpro-
vozněna, v roce 1950 po zákazu Orla 
přešla, včetně hospody a inventáře, 
pod obec sokolskou. V písemnos-
tech byla uváděna jako „sokolovna 
II“.  Od roku 1954 se stala majetkem 
TJ Tatranu Bohunice. Nacházelo se 

v ní agitační středisko, později dům 
kultury a sídlo Obvodního národní-
ho výboru Brno VIII. V roce 1958 se 
pro potřeby MNV přistavilo druhé 
nadzemní podlaží. Vysílal odtud 
místní rozhlas, konaly se různé před-
nášky, byla zde knihovna, kino a hu-
dební škola. Později, po roce 1963, 
se zde vítali občánci a zasedaly růz-
né spolky. Na podzim roku 1974 se 
udělala nová fasáda. „Kulturní dům“, 
jak se budova jmenovala, měla sice 
sál pro 210 míst i obřadní síň, ale 
nevyhovující WC a jiné nedostatky, 

a proto se plánovala její oprava. Od 
1. 1. 1976 ji měla ve správě OKVS 
Brno I., stalo se z ní centrum politic-
kovýchovné práce, pořádaly se malé 
taneční zábavy a estrády k MDŽ. Pro-
bíhala zde schůzová činnost a velmi 
vzrušená shromáždění občanů, po-
stižených výstavbou sídliště a tudíž 
nutnou demolicí velké části staré 
zástavby. Téměř to zasáhlo i samot-
nou orlovnu. Do roku 1981 zde sice 
byla v provozu knihovna, ale OKVS 
i ONV se už přestěhovalo do pro-
storů dnešní radnice. Opuštěná bu-
dova chátrala, byla „využívána“ jen 
bezdomovci a různými živly. V roce 
1989 dokonce ONV Brno-Bohunice 
uvažovalo o jejím zbourání.

Po listopadových událostech se 
velkou aktivitou bývalých členů 
podařil tento proces zastavit. V roce 
1991 přešla budova do bezplatné-
ho užívání nově obnovené jednotě 
a 18. 10. 1993 se stala, jako první 
v Brně, majetkem Orla. Opravil se 
malý sál a sociální zařízení, zbytek 
budovy byl ale dál devastován. Až 
od prosince 2000 začala generál-
ní oprava, postupně se prodloužil 
velký sál, přistavělo se přísálí a pod-
kroví. Investice ze státního rozpoč-
tu zajistil Orel a jedním miliónem 
přispěla MČ Bohunice. V roce 2009 
přešla budova do majetku orelské 
jednoty.

V současné době je orlovna plně 
využita nejen vlastními oddíly, pořá-
dají se zde i veřejné, hlavně kulturní 
akce. Na její provoz přispívá statu-
tární město Brno i městská část Bo-
hunice. Jsme rádi, že jak budova, tak 
organizace, která ji užívá, prošla za 
minulá desetiletí těžkými boji vítěz-
ně a může přinášet všem zájemcům 
užitek, o kterém snili již před více 
než 80 lety naši předkové.

Ladislav Konečný

í i č í ř di k ději dů
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ÚSPĚCH FOTBALISTŮ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY TATRANU BOHUNICE

PROJEKT RUBIKON NA ZŠ ARMÉNSKÁ

V sobotu 10.4.2010 se konal na hřišti 
ZŠ Janouškova Brno turnaj šestnácti 
týmů z Brna a okolí MLADÝ FOTBAL 
CUP 2010 v kategorii mladší příprav-
ky (U-9, ročník 2001 a mladší). Zá-

A proč zrovna pojmenování „Rubi-
kon“? Je to podle jedné italské řeky, 
která se proslavila tím, že u ní jedno-
ho dne zastavil se svým vojskem Gai-
us Julius Caesar. Rozhodl se překročit 
zakázanou hranici Itálie, kterou tvořila 
právě řeka Rubikon, aby vyřešil kon-

pasy se hrály na šíř poloviny fotba-
lového hřiště s umělým povrchem. 
S nepřízní počasí se vyrovnávalo na 
každé straně 7 hráčů v poli a bran-
kář. Všechna utkání byla přenášena 

fl ikty s římským senátem a se svým 
spoluvládcem Pompejem. Rozhodl 
se nést odpovědnost za následky 
tohoto kroku, které ho mohly buďto 
zničit, nebo učinit nesmrtelným. Na 
konci tohoto konfl iktu byl korunován 
císařem, a tak se nesmrtelným stal.
Caesar se uměl rozhodovat, ale 
o tom, jak se uměli rozhodnout hol-
ky a kluci ze sedmých až devátých 
tříd ZŠ Arménská, jsme se mohli 
přesvědčit 31. března 2010, když se 
v podobě šesti pětičlenných týmů 
poprali ve školním kole soutěže Ru-
bikon nejen o pěkné ceny, ale také 
o postup do oblastního kola.
Při vzdělávání a přípravě se kladl dů-
raz zejména na rozvoj osobnosti žáků 
(zodpovědné rozhodování, doved-
nosti pro řešení situací, schopnost 
odolávat tlaku okolí, porozumění 
sobě samému a druhým). Jak už bylo 
zmíněno, vše probíhalo prožitkovou 
formou. Žáci absolvovali aktivity, 
přibližující reálné situace ze života, 
vyžadující spolupráci týmu, hledání 
řešení, rozhodování se. Nezapomína-
lo se však ani na rozvoj znalostí a vě-
domostí o právu a zákonech v ČR. 
Postupová soutěž pak měla fungovat 

on-line na webových stránkách 
www.mladyfotbal.cz, kde je možné 
zpětně zhlédnout videa z utkání a 
celkové výsledky.
Naši mladí hráči vstoupili do turnaje 
výhrou 1:0 nad týmem FC Medlán-
ky  (gólem Vítka Svobody), kdy celý 
zápas tlačili, leč šance neproměnili. 
Ve druhém zápase po velkém boji 
remizovali s týmem Moravské Sla-
vie Brno 1:1 (gól Filip Svoboda). Ve 
třetím utkání se silným týmem FC 
Forman Boskovice (obsadili celkově 
třetí místo) otáčeli výsledek v závěru 
utkání na 2:1 (po povedených ak-
cích krajních záložníků dvěma góly 
Filipa Svobody) a postoupili tak ze 
základní skupiny z prvního místa do 
semifi nále.
V semifi nálové skupině porazili tým 
Tatranu Kohoutovice 1:0 (gólem Fili-
pa Svobody z penalty) a remizovali 
s týmem SK Líšeň 1:1 (gól Vítek Svo-
boda), což zajistilo postup do fi nále 
turnaje proti silnému soupeři ČAFC 
Židenice.
Finálové utkání bylo kvalitní a bojov-
né z obou stran, tým ČAFC měl mír-
nou převahu, kterou v závěru utkání 
vyjádřil vítězným gólem, na který 
naši hráči už nestihli odpovědět.
Tým z Bohunic tedy po kvalitních vý-

jako nadstavba práce ve vyučovacích 
hodinách (více o samotném průbě-
hu soutěže na www.zsarmenska.cz).
Prověřené kompetence nakonec 
nejlépe zúročil, i když velice těsně, 
tým zástupců 9. B ve složení Jan Du-
bina, Nikola Kanková, Dominika Kro-
páčková, Ondřej Šidla a Martin Ur-
ban. Pochvalu a uznání však zaslouží 
i ostatní týmy, neboť byly vítězi kva-
litními konkurenty a spolu s ním se 
postaraly o skvělou zábavnou show, 
ve kterou se školní kolo Rubikonu na 
ZŠ Arménská proměnilo.
Poděkování pak dále patří také při-
hlížejícím hostům – koordinátorkám 
z CVČ Lužánky Miladě Jovanovské 
a Lídě Procházkové, a také poro-

Zleva horní řada: Vedoucí mužstva Viktor Svoboda, asistent trenéra Daniel 
Venclovský, hlavní trenér Michal Dufek
Prostřední řada: Vítek Svoboda, Kristián Benda, Tomáš Slezák, René Jašek, To-
máš Malý, Adam Putna, David  Matějíček
Dolní řada: Adam Bodeček, Filip Svoboda, Nikolas Janusis, Lukáš Dufek, Marek 
Malecký

konech všech hráčů obsadil v pres-
tižním turnaji celkové druhé místo, 
což je v silné konkurenci jistě skvělý 
výsledek. Individuální cenu nejlep-
šího brankáře turnaje si odnesl náš 
gólman Marek Malecký.
Děkujeme našim hráčům za skvělé 
výkony, realizačnímu týmu za kvalit-
ní práci s mladými talenty a přejeme 
do jarní části sezóny hodně úspěchů 
a fotbalové radosti!
Za rodiče a příznivce týmu 

Zdeněk Malecký

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
  1. ČAFC ŽIDENICE BRNO 
  2. TATRAN BRNO BOHUNICE
  3. FC FORMAN BOSKOVICE
  4. SLOVAN BRNO
  5. FC IVANČICE
  6. SK LÍŠEŇ
  7. TATRAN KOHOUTOVICE
  8. TATRAN STARÝ LÍSKOVEC
  9. SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO
10. FC SOBĚŠICE
11. SK TUŘANY
12. BÍLOVICE NAD SVITAVOU
13. 1. FC BRNO
14. FC MEDLÁNKY
15. SOKOL OBŘANY
16. BANÍK ZBÝŠOV

Změna ve 
vítání občánků
Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že 
od 1. 11. 2009 nám ÚMČ města 
Brna, Brno-střed, Odbor matri-
ka nezasílá Váš souhlas k vítání 
občánků. Abychom mohli Vaše 
dítě přivítat do života a spo-
lečně s Vámi sdílet tuto radost-
nou životní událost, je nutné 
se osobně dostavit na ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3, poda-
telna úřadu (přízemí, paní Sou-
kupová, tel 547 423 815) a dát pí-
semný souhlas k vítání občánků. 
Věříme, že projevíte zájem a již 
nyní se na Vás těšíme.

„Není ti 18? Nesázej!“ S tímto mottem vstoupil v letošním školním 
roce preventivní program Rubikon také do ZŠ Arménská. Projekt 
o dodržování zákonů, sportovním sázení a zodpovědném rozhodo-
vání (připravený občanským sdružením AISIS) si na prvním místě 
klade za cíl posílit zejména právní vědomí dětí a mládeže. Ne však 
formou bifl ování a probíráním se zákony, ale formou prožitkovou – 
pomocí reálných příkladů, příběhů, témat a modelových situací.

tě – jejímu předsedovi a zároveň 
řediteli školy Mgr. Vladanu Urbán-
kovi, zástupkyni ředitele Mgr. Olze 
Kvíčalové, učitelkám Mgr. Jolaně 
Hůrkové a Mgr. Veronice Mitaczo-
vé, strážníkovi MP Brno Karlu Ond-
rušákovi a právníkovi Mgr. Michalu 
Kinclovi. Velký dík ale směřuje také 
mezi všechny, kteří se jakýmkoliv 
způsobem na přípravě a organizaci 
soutěže podíleli a v neposlední řadě 
také mezi přihlížející a fandící diváky, 
kteří vytvořili báječnou kulisu a pod-
poru pro své favority.
Oblastní kolo je tu ale už 30. dubna, 
takže naše cesta ještě nekončí...

Kateřina Širillová
učitelka ZŠ Arménská



5 / 10 N A Š E  B O H U N I C E  / 9

KNIHOVNA INFORMUJE...PŘIPRAVUJE...

ZAVÍTALI JSME DO ANTARKTIDY

DRAMA V BOHUNICÍCH

Duben v knihovně proběhl nesku-
tečně rychle. Byl plný zajímavých 
akcí, dobrých pocitů z množství 
udělané práce a příjemných návštěv 
Vás čtenářů.
Již tradičně jsme se zůčastnili Noci 
s Andersenem na  ZŠ Arménská. 
Naše výtvarná dílnička tentokrát 
,pro bezmála 200 dětí, nachystala 
vlastnoručně ušité „náladové polš-
tářky“. Obrovskou časovou i fyzickou 
náročnost přípravy této dílničky 
nám pak vynahradilo nefalšované 
nadšení a zaujatost žáků při dotvá-
ření polštářků – a to až do pozdních 
večerních hodin.
Pravidelné odpolední čtení pro 
nejmenší „Pojďte s námi za pohád-
kou“ jsme ,vzhledem k nastupující-
mu pěknému počasí venku,  do září 
zavedli jen na jedno úterý v měsíci. 
O to bude pestřejší.
Naše čtyři čtenářské kluby dostaly 
za svou pravidelnou a aktivní spolu-
práci 1. velkou odměnu. Díky ocho-
tě a organizačním schopnostem  
dlouholetého čtenáře knihovny  p. 
Marka Ošmery nás 13. 4. navštívil 

Do Antarktidy se člověk jen tak hned 
nepodívá. Žáci, učitelé a přátelé ZŠ 
Vedlejší však měli možnost Antark-
tidu navštívit alespoň prostřednic-
tvím člověka, který tam již dvakrát 
pobýval. V rámci pravidelných 
Talkshow k nám ve středu 24. břez-
na zavítala paní Olga Bohuslavová, 
která na nejjižnějším kontinentu 
pracovala jako členka širšího vě-
deckého týmu a zkoumala v rámci 
své profese antarktické lišejníky. Její 
povídání ovšem nebylo jen o lišej-
nících, ale především o Antarktidě, 

Chcete si zahrát divadlo a zkusit i jiné aktivity ať už výtvarné, taneční a pohy-
bové? Společně
budeme hledat v Bohunické historii příběh, který divadelně ztvárníme a za-
hrajeme Vašim rodičům a kamarádům. Nemusíte mít žádné zkušenosti s di-
vadlem.
Příměstský tábor, který pořádá Studio dramatické výchovy Labyrint od 
26.7. do 30.7. 2010
vždy od 9.00 do 16.00 hodin. Pro děti od 8 do 15 let.
Teplé obědy a pitný režim zajištěny. Cena tábora je 800,- Kč.

Pohotovostní eskortní odbor Poli-
cie ČR a pro cca 60 dětí a jejich paní 
učitelky připravil dobrodružnou, 
poučnou a akční besedu na téma 
z cyklu „Zajímavá povolání.“ Beseda 
byla prokládána praktickými ukáz-
kami boje muže proti muži, ukázka-
mi zbraní,  testerů na alkohol, drogy. 
Děti si nadšeně vyzkoušely policejní 
kombinézy, přilby, kukly, neprůstřel-
né vesty, prohlédli si policejní vozi-
dlo, mohly se zeptat na cokoliv, co je 
s prací policie spojeno. Děti z besedy 
odcházely spokojené  a s vědomím, 
že policisté jsou lidé, na které se 
v případě potřeby a pomoci mohou 
bez ostychu a s důvěrou obracet, 
což bylo taky jedním z hlavních cílů 
knihovnic a přítomných policistů.
Všem besedujícím – Markovi Oš-
merovi z OO, velitele skupiny PEO 
Jiřímu Trundovi  a Davidu  Peliká-
novi  z Pohotovostního eskortního 
odboru Policie ČR ještě jednou moc 
děkujeme a těšíme se na další pří-
jemnou a brzkou spolupráci.
Nadále pokračujeme ve velmi 
úspěšné besedě „Karel IV“, která je 

podnebí, zvířeně a běžných pro-
vozních a lidských problémech, jež 
doprovázejí život za jižním polárním 
kruhem uprostřed tamního polární-
ho léta. Dozvěděli jsme se například, 
že česká polární stanice v Antarkti-
dě o kapacitě 15 lidí je energeticky 
soběstačná, používá pouze energii 
z větru a slunce, a lítá se k ní vrtul-
níkem.
Pravidelná Talksow budou pokračo-
vat i v příštím školním roce.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

mezi 4. a 5. ročníky ZŠ velmi oblí-
bená. S velkým nadšením je brána 
hlavně u dětí ze ZŠ Vedlejší, kde jsou 
neskuteční herci a s rolemi Karla IV. 
i dalších historických postav se do-
káží tak sžít, že besedu si v podstatě 
odmoderují samy. Neuvěřitelně nás 
to nabíjí do vymýšlení dalších inter-
aktivních a zajímavých témat. 
Děkujeme také našim věrným čte-
nářům za zajímavé postřehy a tipy 
na dobré knihy, které zodpovědně 
předáváme na oddělení nákupu  
KJM  Brno.
Děkujeme i těm čtenářům , kteří 
nám dobrovolně pomáhají při „prů-
zkumovém čtení“ novinek a my pak 
můžeme knihy doporučovat „přímo 
na míru“ dalším čtenářům.
Taková dlouhotrvající a příjemná   
spolupráce ze stran Vás čtenářů,  
učitelů a vychovatelů bohunických 
škol, ze strany UMČ Bohunice i ostat-
ních organizací je pro naší knihovnu 

BOHUNICKÝ  PIVNÍ  FESTIVAL
Bohuničtí hasiči Vás všechny srdečně zvou na 

XI. ročník Pivních slavností,
 které se konají v hasičské zbrojnici na ulici Ukrajinská 

v sobotu 12. 6. 2010 od 14 hodin.

Čeká na Vás ochutnávka a široký výběr známých i méně známých 
piv, speciality na grilu, vystoupení hudebních skupin, soutěže a hry 

pro děti i celé rodiny o ceny a další atrakce.
Ve večerních hodinách taneční zábava, kvalitní živá hudba 

a jistě i nějaké překvapení.
Za každého počasí se přijďte pobavit, poveselit a zasoutěžit.

Srdečně Vás všechny zvou Bohuničtí hasiči

Akce CVČ Lány

1. ZAHRADNÍ SLAVNOST
Co můžete od naší slavnosti očekávat?
- vystoupení a ukázky kroužků, workšopy, přehled kroužků pro nový 
školní rok 2010/2011 a možnost, předzápisu, nabídka táborů na léto, 
spousta zábavy a her pro děti, můžete se nás zeptat na všechno co vás 
zajímá, a samozřejmě výborné občerstvení, jak se na správnou zahradní 
slavnost sluší
Termín: 7.6.2010 16.00–19.00
Místo: CVČ Lány
Cena: zdarma

2. LETNÍ TÁBORY 2010

Prázdniny u protinožců
Pro děti 5–10 let (v případě sourozenců možná domluva i na jiný věk). 
Sportovní a cestovatelská tématika.
Cena: 3500,-
Termín: 1.–10. 7. 2010
Kontakt: Petra Košťálová, tel.: 724 813 929, e-mail: petralany@luzanky.cz

Vikingové
Pro děti 7–15 let. Společně se vydáme hledat bájný vikingský poklad 
ve ztraceném městě.
Cena: 3200,-
Termín: 1.–14. 8. 2010
Kontakt: Irena Suchardová, tel.: 608 606 889, e-mail: irena@luzanky.cz

Tábor na koních
Pro děti 8–15 let. Výuka jízdy na koni, hry.
Cena: 3800,-
Termín: 22.–27. 8. 2010
Kontakt: Irena Suchardová, tel.: 608 606 889, e-mail: irena@luzanky.cz

Na každý týden jsme pro vaše děti připravili také příměstské tábory. 
Jejich přehled najdete na našich internetovách stránkách.

547 240 937

velmi cenná, radostná, zavazující 
a hlavně nezastupitelná.

Na měsíc květen jsme pro Vás při-
pravili:
3.5. - 30.5. Výstava modelů a šper-
ků vytvořených malbou na hedvábí 
pod názvem: „Rozkvetlé léto“ paní 
výtvarnice Věry Valenti.
Prodejní výstava bude otevřena 
v době provozu knihovny.
25.5. odpolední čtení pro nejmenší 
„Pojďte s námi za pohádkou“ od 
16.00 hod.
V rámci měsíce pro rodinu čte  „Po-
hádkový dědeček -  RNDr. Jan Švan-
da“.
Čtení bude doprovázeno obrázky 
a plošnými loutkami.

Na další příjemnou spolupráci s Vámi 
všemi se těší

knihovnice Radka, Hana a Jitka.
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Brněnské krematorium oslaví 80 let Přivítejte jaro na naučných stezkách
Jednou z prvních osobností, která již 
v roce 1873 propagovala ideu žehu, 
byl JUDr. Ctibor Helcelet. Léta ply-
nula, následovaly různé návrhy na 
pohřbívání žehem, až byla ke kon-
frontaci názorů využita přednáška 
Ing. F. Mencla, která se konala v úno-
ru 1923 v Brně. Městská rada zvažo-
vala několik návrhů na vybudování 
krematoria, mezi nimiž byla mimo 
jiné i stavba krematoria na Špilberku. 
Nakonec však určila pro nové kre-
matorium pozemek na vyvýšeném 
pozemku nad Ústředním hřbitovem 
a v květnu roku 1925 vypsala soutěž 
pro zpracování návrhů.
Vítězným návrhem se stal projekt 
architekta Arnošta Wiesnera, který 
sám autor popisuje následovně: „Za 
rozšířený ve všech směrech bude mož-
no považovati systém stavby krema-
toria teprve tehdy, budou-li půdorys 
a stavba tvořiti nejúplnější jednotu. 
Rozvržení prostorů musí být takové, 
aby variabilita hlavní dispozice neby-
la vlastně již ani možná, stavba pak 
taková, aby to vyjadřovala. Dispozice 
musí být formovaným typem, jako je 
egyptský hrob nebo křesťanský kostel, 
že po stránce formy individualizace 
při tom vždy bude moci se uplatnit, je 
samozřejmé.“ 
Samotná stavba krematoria byla rea-
lizována v letech 1926–1929. Krema-
torium dodnes patří k významným 
stavbám funkcionalistické architek-

tury a emocionálně působí svojí ma-
jestátností. 
V letošním roce čeká brněnské 
krematorium rozsáhlá rekonstruk-
ce svět líku, který prosvětluje celou 
obřadní síň. I přes obrovskou ná-
ročnost budou práce probíhat tak, 
aby nijak neomezovaly probíhající 
smuteční obřady. Služby krematoria 
budou poskytovány v plné míře. Po 
ukončení rekonstrukce jsou připra-
veny opravy vnitřních dispozic kre-
matoria, abychom mohli veřejnosti 
poskytnout co nejdůstojnější pro-
story k rozloučení s jejich blízkými. 

Závěrem dovolte, abychom Vás po-
zvali na Den otevřených dveří, který 
se bude konat v sobotu 15. května 
2010. Prohlídky začínají v 9 a v 11 
hodin v budově krematoria na ulici 
Jihlavská 1 v Brně. Při prohlídce bu-
dete mít jedinečnou možnost vidět 
prostory krematoria, které jsou jinak 
veřejnosti uzavřené. Při návštěvě 
zdarma obdržíte tištěnou publika-
ci, která podrobně popisuje celou 
historii i všechny návrhy na stavbu 
brněnského krematoria.
Za společnost Pohřební a hřbitovní 
služby města Brna, a. s.

Naděžda Křemečková
předsedkyně představenstva                  

Ing. Jiří Kratochvil
ředitel

Urban centrum na Staré radnici 
nabízí od 16. dubna 2010 výsta-
vu o naučných stezkách v Brně 
a okolí.  
Okolí Brna je plné krásných přírod-
ních zákoutí, která stojí za zhlédnutí 
v každém ročním období. Vydejte 
se k nim po naučných stezkách, 
turistických a cyklistických trasách 
zřízených a udržovaných péčí úřadů 
brněnských městských částí, občan-
ských sdružení a spolků ochránců 
přírody. 
Snahou města Brna je postupně bu-
dovat a obnovovat stezky, které by 
propojovaly a zpřístupňovaly mo-
zaiku významných přírodních i his-
torických lokalit. V současné době 
je takových tras v Brně a jeho okolí 
patnáct. Aktuální přehled o nich po-
skytuje studie Mapování naučných 
stezek v městě Brně, kterou pro 
Odbor životního prostředí brněn-
ského magistrátu zpracovalo loni na 

podzim Sdružení pro ekologickou 
výchovu a ochranu přírody Rezekví-
tek. S jejími výsledky se můžete se-
známit na výstavě v Urban centru.
Výstava nabízí mapky, fotografi e 
a popisy tras patnácti naučných 
stezek. Trvá od 16. dubna do konce 
června 2010.

Urban centrum Brno
Stará radnice, Mečová 5
út–pá 10.00–18.00, so 13.00–16.00
tel.: 542 210 297
www.urbancentrum.brno.cz
e-mail: urbancentrum@brno.cz

 Upeču chutné domácí cukroví, 
řezy, dorty, rolády, možnost i výroba 
studené kuchyně. Tel.: 603 374 122

 Prodám DB 3+1 na ul. Moldavská. 
Cena 1 800 000,- Kč. 
Tel.: 737 368 037

 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.

 Pronajmu garáž v Brně–Bohuni-
cích na ul. Rolnická. Tel: 602 804 866

 Z naléhavých důvodů hledám 
byt 1+kk až 2+kk, mám hotovost. 
Tel.: 777 888 486
e-mail: kopecny.byt@seznam.cz

 Čištění koberců a čalouněné-
ho nábytku. Tel.: 605 98 38 53

 Opravy televizorů i v bytech. 
Provádí Milan Svoboda, Arménská 
7. Tel.: 547 240 874, 607 558 674

 Prodám DB 2+1, 55 m2 po kom-
pletní rekonstrukci domu i bytu, na 
ul. Uzbecká. Cena 1 950 000,- Kč. 
Tel.: 776 58 40 99 

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • 
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 30. 4. 2010 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • 
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na 
gramatické a stylistické úpravy textů.

STUDIO PÉČE O TĚLO
Dlouhá 1 Brno, nad Albertem, vedle pivnice

Solária * Kosmetika * Permanentní makeup *
* Nehtový design * Pedikúra * Masáže

 

Nově: Kavitace – liposukce 3. generace ultrazvukem bez jojo efektu

724 606 366, www.solarservis.cz

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

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

 Obložené mísy pro narozeniny, 
promoce – dle dohody. 
Tel.: 737 325 619

 Doktor koupí byt. Platba ho-
tově. Tel.: 733 296 125

 Podlahářské práce 
Tel.: 606 508 946

www.masaze-katka.unas.cz

MASÁŽE
Kateřina Páralová

Klobásova 34
Starý Lískovec

Tel. 724 958 161
KUPON do 31. 5. 2010
druhá masáž zdarma
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Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

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

Česká výroba – jistá kvalita

• kvalitní české výrobky
• nejnovější trendy sedacích souprav
• lůžka dřevěná i čalouněná
• sektorový nábytek

400.000
za 3.014 Kč/měs.
Úrok od 10 %.

T. 777 572 773, 773 553 240

Rychlé vyřízení.
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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

CABAL
zasklívání lodžií, pololodžií a balkón
celohliníkové zábradlí

Vlárská 22
627 00 Brno-Slatina

tel. 548 127 513
fax 548 217 232

mobil 602 785 251
www.cabal.cz

e-mail: info@cabal.cz

BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM 
OPTIMI Kvadro a AluVista

RÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM 
ALU PLUS

P ednosti:
minimalizace tepelných ztrát 
ochrana proti hluku, prachu,  
dešti i sn hu
další p ekážka proti vniknutí 
záruka 5 let 

reality

HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY  

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

VOLEJTE  774606584
výměny bytů za větší popřípadě za menší s doplatkem
výměny s dluhem na nájmu
výměny bytů určených do privatizace s doplatky

Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Levně --- rychle --- kvalitně.
Tel.: 777 / 595 525
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