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č. 11 – 2010
ROČNÍK 20  ZDARMA

www.bohunice.brno.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

VÝSLEDKY VOLEB V MČ BRNO-BOHUNICE
V měsíci říjnu proběhly volby do Zastupitelstva města Brna, Zastupi-
telstva městské části Brno-Bohunice a třetiny Senátu Parlamentu ČR. 
Celkově se voleb v městské části Brno-Bohunice zúčastnilo více než 
42 % voličů. Ve II. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR, pak volilo jen 
27,77 % voličů.
Ve volbách do zastupitelstva MČ Brno-Bohunice kandidovalo 11 vo-
lebních stran. Bylo to více než ve volbách v roce 2006, kdy v MČ Brno-
Bohunice kandidovalo jen 7 stran.
Účast ve volbách a výsledky hlasování jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem

Bohuničtí hasiči a ÚMČ Brno-Bohunice Vás srdečně zvou na mikulášskou 
nadílku, rozsvěcení vánočního stromečku a slavnostní ohňostroj.
Nadílka se koná v pondělí 6. 12. v 17.00 před bohunickou radnicí(pod 
hodinami). Přijďte se velcí malí podívat na vystoupení mladých umělců 
z bohunických škol (17.00  hod.), netradiční ohňostroj a rozsvícení vá-
nočního stromečku (18.00 hod.), a po té na mikulášskou nadílku s Miku-
lášem, anděly a možná přijde čert nebo i dva. Pro hodné děti má Mikuláš 
připravené dárečky.
Dospělé zveme  na ochutnávku medoviny a dalších dobrot.

Počet volených 
členů zastupi-

telstva

Voliči
v seznamu

Volební 
účast v %

Odevzdané
obálky Platné

hlasy

21 12 001 42,64 5 081 95 740

Kandidátní listina Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátůčíslo název

1 Věci veřejné 2,10 0

2 Občanská demokratická strana 28,52 7

3 Komunistická strana Čech 
a Moravy

7,70 1

4 Strana zelených 2,63 0

5 Moravané 1,82 0

6 Česká strana sociálně 
demokratická

23,65 6

7 Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová

22,42 5

8 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ – 
za pokračování společného 
rozvoje Bohunic

2,00 0

9 TOP 09 7,73 2

10 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1,47 0

11 Strana svobodných občanů 1,03 0

Šest volebních stran nezískalo 5 % z celkového počtu platných hlasů a podle 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí se k těmto stranám při přidělování 
mandátů nepřihlíželo. 21 mandátů, tj počet členů zastupitelstva v Městské části 
Brno-Bohunice, pak bylo rozděleno mezi pět volebních stran takto:

Občanská demokratická strana – 7 mandátů
Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 36 let, starosta městské části
Ing. Miloš Vrážel, 50 let, tajemník úřadu městské části
Ing. Rita Zábojová, LL.M., 44 let, ekonomka
Ing. Libor Urban, 53 let, jednatel společnosti
Josef Juras, 46 let, podnikatel 
Leoš Šmídek, 43 let, konstruktér - strojař
Mgr. Bc. Richard Duřpekt, 31 let, ekonom, fi nanční poradce

Česká strana sociálně demokratická – 6 mandátů
Ing. Václav Izák, 58 let, elektrotechnik
Milan Hrdlička, 44 let, vedoucí pobočky
Ilona Podborská, 47 let, zdravotní laborantka
Katerina Schielová, 32 let, vedoucí pobočky České Pošty
Pavel Trnka, 39 let, operátor skladu
Ing. Augustin Krejčí, 64 let, technik

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 5 mandátů
Bc. Antonín Crha, 49 let, místostarosta městské části Brno-Bohunice
Ing. Václav Zavadil, 48 let, konstruktér
Mgr. et. Mgr. Lucie Stará, 32 let, učitelka
Ing. Mojmír Novotný, 53 let, ekonomický náměstek
MUDr. Radek Pejčoch, 39 let, lékař

TOP 09 – 2 mandáty
Ivan Dvořák, 55 let, obchodní ředitel
Miroslav Ryzý, 56 let, obchodní ředitel

Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát
Ing. Vítězslav Klein, 55 let, podnikatel

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla MČ Brno-Bohunice sou-
částí volebního obvodu 58 společně s městskými částmi  Brno-Jih, 
Černovice, Židenice, Líšeň, Vinohrady, Maloměřice a Obřany, Tuřany, 
Slatina a Chrlice. Za tento volební obvod byl ve II. kole voleb zvolen 
senátorem Ing. Stanislav Juránek.

Podrobné výsledky voleb včetně výsledků voleb do Zastupitelstva města 
Brna si je možné prohlédnout na internetových stránkách www.volby.cz. Uzávěrka č. 12/10 – čtvrtek 18. listopadu 2010
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Nejen víno, 
ale i škvarkové pomazánky

František Suchý a Bohunice

...budou nabízeny v sobotu 6. listo-
padu v orlovně na ulici Hraničky 5 
na již 3. ročníku akce „Co zbylo ve 
sklepě “. Jedná se o ochutnávku vín, 
jejíž katalog je v době, kdy čtete tuto 
upoutávku, již přípraven pro 
všechny návštěvníky. Sou-
částí akce je hodnocení 
vystavených vzorků 
návštěvníky. A to 
nejen vzorků vína, 
ale i škvarkových 
pomazánek. Přiví-
tali bychom, kdyby 
se našli zájemci, kteří 
se chtějí pochlubit svý-
mi rodinnými recepty 
z údajně nezdravého, ale 
chutného produktu mas-
ného průmyslu. Podmínkou 
je vyrobit 1 kg škvarkové 
pomazánky, nahlásit účast 
v soutěži pořadatelům (email: 
lakon@email.cz, nebo mob.: 
723 226 839) do soboty 6.11. do 
10.00 hodin. Následně pak dopravit 
soutěžní vzorek v tento den do or-
lovny, a to nejpozději k začátku koš-
tu, který je stanoven na 16 hodinu. 
V průběhu akce, od 19  hodin, pak 
bude hrát „ochutnávačům“ k tanci, 
zpěvu i poslechu cimbálová muzika 
Bohonica. Své tance a písně předve-

de i Bohunická chasa, jejíž členové 
tráví v kroji díky stále přibývajícím 
vystoupením na hodech, folklorních 
přehlídkách i pro potřeby MČ Bohu-
nice, stále více dní.
Asi letos naposledy se s Bohunic-

kou chasou můžete setkat ve 
čtvrtek 11. listopadu, 
což je den povolení 

výstavy mladých, 
Svatomartinských 
vín. Jejich ochut-

návku, s našim od-
poledním pěveckým 

doprovodem, připravila 
vinotéka Transvin, ma-
jící svou prodejnu pod 

supermarketem Albert 
na ulici Dlouhá (Kalinka). 
Kolem 17. hodiny Chasa 

zazpívá i v obecním vino-
hradě. Jeho letošní panenský 

sběr hroznů, snad již bude pře-
burčen pod dohledem našich 

VinMistrů v nemnoho litrů sva-
tomartinsko-bohunického  „užtojéé“ 
(beaujolais), které zde bude nabízeno 
k ochutnání. Zájemci nechť mají skle-
ničky s sebou…

Za pořadatele 
z bohunického Orla 

L. Konečný

V historii Bohunic najdeme řadu osob-
ností, které se výrazně zapsaly do zdej-
šího dění. Jednou z nich je i František 
Suchý, vynikající pedagog, zahradník 
se specializací na ovocnářství a sadov-
nictví. Nebyl sice brněnským rodákem, 
avšak ve zdejším regionu zanechal 
nesmazatelnou stopu. Jeho zásluhou 
byla v naší městské části založena za-
hradnická škola.
Pocházel z Mutěnic na Strakonicku, 
kde se 21. 10. 1860 narodil. Po odbor-
ných studiích a zahradnické praxi jak 
v českých zemích, tak i v Německu, se 
roku 1891 trvale usadil v Brně. Zde zís-
kal místo v tehdejším německo-českém 
štěpařském ústavu na Vídeňské ulici, 
kde působil jako učitel, správce a vrchní 
zahradník.
V těchto profesích se plně zasloužil 
o další rozkvět této instituce. NNezůstal 
však u této činnosti. Výsledky jeho práce 
přesáhly hranice Brna. S jeho jménem 
se bylo možno setkat po celé Moravě 
a výrazně přispěl k nebývalému roz-
machu ovocnářství v širokém regionu. 
Zakládal ovocné školky, stavěl sušárny 
ovoce, vypracoval nový systém ovoc-
nářské evidence, byl rádcem nespočtu 
zahrádkářů, pěstitelů ovoce a zeleniny, 
organizoval zahrádkářské výstavy, ko-
nal četné přednášky a kurzy, věnoval se 
i publikační činnosti. Nejvíce hodnoce-
né je jeho dílo Moravské ovoce.
I přes vysoké pracovní vytížení byla 
v popředí jeho zájmu myšlenka zalo-
žit zahradnickou školu s ryze českým 
vyučovacím jazykem, což ústav na Ví-
deňské ulici, kde se vyučovalo souběžně 
německy a česky, nesplňoval. Snahy 
Františka Suchého nabyly reálnou po-
dobu, když se mu podařilo v lednu 1900 
založit Český zemský ovocnický spolek. 
Poté již mohlo být započato s realiza-
cí. František Suchý, znalý regionálních 
poměrů, inicioval výstavbu školy a vy-
budování rozsáhlých školních pozemků 
do katastrálního území Bohunice pro 
zdejší výborné přírodní a klimatické 
podmínky. O umístění do jižních svahů 
údolí potoka Leskavy bylo rozhodnuto 
jednomyslně.
Samotné Bohunice přijaly tuto sku-
tečnost s povděkem. V té době byly 
typicky zemědělskou obcí, lemovaly je 
všudypřítomné vinice, sady, zahrady, 
louky a pole dávající bohatou úrodu 
všeho druhu. V existenci školního za-
řízení spatřovali její obyvatelé i mož-
nosti podpory pro rozvoj zemědělské 
výroby a příležitosti pro další sebe-
vzdělávání.
Současně s vyřešením místa stavby se 
podařilo Františku Suchému zajistit 
i materiální stránku existence školy. 
A tak 2. 5. 1900 bylo vydáno Morav-
ským zemským sněmem povolení 
k jejímu zřízení. I když prozatím nebyla 
k dispozici vlastní školní budova, zapo-
čalo vyučování 4. 2. 1901 ve stísněných 
pronajatých prostorách Zemského vče-
lařského ústavu na Vídeňské ulici. Me-
zitím nebývalým tempem pokračovala 
výstavba školního areálu v Bohunicích, 
který byl dokočen v červenci 1903 a v tu 

dobu přivítal i první žáky v letním za-
hradnickém kurzu.
Prvním ředitelem školy, která se pů-
vodně jmenovala Pomologický ústav, 
byl jmenován František Suchý, který se 
nejvíce zasloužil o založení. Nepůsobil 
na ní však dlouho. Koncem roku 1901 
byl ustanoven pro své bohaté oborné 
znalosti Českým odborem zemědělské 
rady pro makrabství moravské inspek-
torem ovocnictví a zelinářství. I přes 
tuto náročnou funkci se nepřestal sta-
rat o další budování a rozvoj bohunické 
školy. Jeho zásluhou se dařilo získávat 
nejen žáky, ale rostla i pomoc zdejších 
školských pracovníků zahradnické vý-
robě nejen v blízkém okolí, ale i po celé 
Moravě. Škola získávala stále větší zvuk. 
Žel dlouhodobější přispívání Františ-
ka Suchého zdejšímu zahradnickému 
školství bylo přerváno náhlou smrtí 
11. 11.1910.
Zásluhou Františka Suchého získala 
naše městská část vzdělávací instituci, 
která již více než 100 let píše zajíma-
vé kapitoly své existence a výzamnou 
měrou obohacuje život nejen Bohunic 
a Brna, ale i značné části naší repub-
liky.
Jméno Františka Suchého připomíná 
i památník umístěný ve školním par-
ku. Stojí za zmínku, že se stal i součástí 
bohunické naučné stezky. Tuto poctu 
si Fratišek Suchý pro přínos Bohunicím 
nesporně zaslouží. V roce 2010 si při-
pomíná široká zahradnická veřejnost 
výročí 150 let od jeho narození a 100 
let od jeho úmrtí.

Ing. Jiří Ptáček
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20. 11. 2010 
v hasičské zbrojnici. 

Začátek v 16 h. 
Info: p. Doušek 

723 937 562, 
547 35 32 15
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Oznamujeme občanům, že posypový materiál k zimnímu posypu 
chodníků bude dovezen 8.listopadu 2010 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 
8. 11. 2010 do 19. 11. 2010. Poté bude zbytek materiálu odklizen.

 OTS ÚMČ Brno-Bohunice

Fotbalisté Tatranu Bohunice 
stále vedou krajský přebor!

Je to až neuvěřitelné, ale ani po 
11 odehraných zápasech jihomorav-
ského FINCENTRUM krajského přebo-
ru dospělých jsou fotbalisté TATRANu 
Brno Bohunice stále v čele! Osm vý-
her, dvě remízy a pouze jedna prohra, 
to je bilance před závěrečnými pěti 
zápasy, které ještě do konce podzimní 
části zbývají. Jedinou porážku si zatím 
přivezli ze Znojma 4:2 s 1.SC Znojmo B 
a je viděl, že ani dvě vstřelené branky 
soupeři na vítězství někdy nestačí. 
Největší soupeř – Vracov neočekáva-
ně prohrál v dohrávaném domácím 
utkání s Boskovicemi 0:2. V případě 
výhry Vracova v tomto zápase by se 
dostal do vedení, ale nestalo se tak. 
V sobotu 16. října odjíždí TATRAN ke 
klíčovému zápasu podzimu a to prá-
vě do Vracova. Fotbalisté nastříleli za 

11. kol neuvěřitelných 36 branek, což 
je 3,3 branky na zápas. Největší podíl 
na této úrodě mají hráči Bombicz 
z 10 zásahy – druhý v tabulce střelců 
JMKP a Hudec se 7 brankami – tře-
tí v tabulce střelců JMKP. Dále mají 
Beneš 5 a Tonev 4 vstřelené bran-
ky. Pokud budete chtít vidět hráče 
TAT RANu „na živo“, neváhejte přijít na 
stadion na Neužilově ulici. Plakátky 
s termíny domácích i venkovních zá-
pasů jsou vždy vyvěšeny ve vitríně 
na stadionu a nově i ve vývěsce MČ 
naproti vchodu do Alberta v nákup-
ním centru Dlouhá – vedle trafi ky. 
I na zbývajících pět zápasů budeme 
hráčům TATRANu držet palce. Dou-
fejme, že si slibnou pozici udrží i na 
začátek jara.

Ing. Jaromír Krejčí

Brňanky na evropském trůnu Program cílené prevence
Je 2.října 2010 něco po čtvrt na dvě 
odpoledne. Nacházíme se na vídeň-
ském minigolfovém hřišti v areálu 
ASKÖ Sportzentrum WAT 21 Wasser-
park, konkrétně na 17. jamce tamního 
fi lcového hřiště na nejvýznamnějším 
evropském turnaji klubů. Na tomto 
turnaji si každoročně poměřují své 
síly nejlepší týmy z celé Evropy, ví-
tězové domácích ligových  soutěží. 
Modrý míč vyslaný z hole brněnské 
fi nišmanky Jany Nakládalové prosviští 
kolem jamky, odráží se od zadního 
mantinelu a směřuje neomylně ke 
svému cíli - do jamky. Ruce spolu-
hráček i početného zástupu českých 
fanoušků letí nahoru a propukají v já-
sot. Hráčky Minigolf Club ’90 Brno 
to dokázaly. Ani poslední jamka už 
nemůže změnit to, že bohunické 
hráčky ve složení Kateřina Tietzová, 
Simona Handlová a Jana Nakládalo-

vá získají titul nejlepšího evropského 
klubového minigolfového ženského 
týmu!!!
Do Vídně jely s cílem pokusit se 
promluvit do bojů o medaile. Že 
by Brněnské minigolfi stky bojovaly 
o titul, věřil snad jen největší opti-
mista. Přesto se jim podařilo porazit 
jak obhájkyně titulu ze Švýcarského 
Eff retikonu, v jehož kádru byla i vítěz-
ka letošního mistrovství Evropy, tak 
favorizované téměř domácí hráčky 
z klubu BGC Union Rot Gold Wien. 
Právě s Rakušankami sváděly boj 
až do posledního kola, ve kterém 
Brňan ky rozhodly o vítězství nejlep-
ším okruhem turnaje.
Již dnes se tak mohou těšit do ital-
ského Vergiate, kde se v příštím roce 
koná další setkání Evropských mini-
golfových šampiónů.

Již několik let po sobě naši školu na-
vštěvují zástupci odboru prevence 
městské Policie Brno se svým Progra-
mem cílené prevence. Celý projekt 
je realizován formou interaktivních 
cvičení vedených strážníky policie. 
Jednotlivé tematické celky, které jsou 
vybrány s ohledem na věk žáků, si 
kladou za cíl dětem přiblížit a  vy-
světlit situace, ve kterých se mohou 
stát obětí nebo pachatelem proti-
právního jednání. Součástí cvičení je 
i odpovídající metodika, jak takovým 
situacím předcházet.
Pro žáky třetích tříd byl vybrán pro-
jekt Sám doma, který si klade za cíl 
seznámit děti se základními návyky 
bezpečného chování, pokud jsou 
samy doma. Žáci by se měli na-
učit takzvané bezpečné odpovědi 
na otázky cizích lidí, které se dotýkají 
jejich soukromí.
Čtvrťáci se účastní cvičení „Co dělat, 
když ...“ Hravý výukový program žá-
kům ukáže, co by měli udělat, říct 
a jak se zachovat, když se ocitnou 
v nové, neznámé situaci (úraz, ne-
hoda, fyzické napadení, trestný čin, 
oslovení cizím člověkem a další).
Program pro žáky šestých tříd byl 
vybrán s ohledem na vzrůstající pro-
blémy dnešních školáků v oblasti ky-
beršikany. Na konkrétních případech 
je předvedeno, o jaké protiprávní jed-

Tabulka
1. Tatran Brno Bohunice 11   8   2   1   36 : 15   26 
2. FC Vracov                  11   8   1   2   22 : 10   25 
3. Slovan Bzenec             11   7   0   4   19 : 12   21 
4. FC Boskovice               11   6   2   3   26 : 17   20 
5. FK IE Znojmo               10   6   1   3   20 : 15   19

Oznámení

Při příle itosti oslav 80letého výro í brněnského

teplárenství si Vás co nejsrde něji dovolujeme

zvát na

ž č

č

které pro Vás budou otevřeny v provozech:

Š Š

ž

pitálka, pitálka 6, Brno
ervený mlýn, Cimburkova 2, Brno

Brno-sever, Obřanská 60, Brno
Staré Brno, Rybářská 4, Brno
Kamenný Vrch, Svá ná 27, Brno
Bystrc, Teyschlova 33, Brno

Č

Tě íme se na Vás 3. prosince (12 - 18 hod.)
a 4. prosince 2010 (9 - 14 hod.)

š

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ENERGIE NAŠICH SÍTÍ HŘEJE VÁS A TAKÉ SVÍTÍ

Podrobnější informace na www.tepl-brno.cz.

nání se jedná a jaké důsledky může 
mít jak pro oběť, tak i pro agresora 
kyberšikany.
Cvičení pro žáky osmých tříd se za-
měřuje na problematiku xenofobií, 
rasové a národnostní nesnášenlivosti 
mezi mládeží. 
Pozitivní ohlasy žáků i učitelů školy 
k danému projektu nás ubezpeču-
jí o tom, že budeme ve spolupráci 
s Městskou policií Brno pokračovat 
i nadále.

Mgr. Iva Coufalová,
metodik prevence ZŠ Arménská
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Knihovna informuje... připravuje
Říjen v knihovně proběhl především 
ve znamení pasování prvňáčků na 
RYTÍŘE KNIH, PRVNÍCH REGISTRACÍ 
DĚTÍ DO 15-TI 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 starosty Bohunic Rober-
ta Kotziana a místostarosty Antonína 
Crhy. 
Jejich bravurní vžití do královské role 
ocenily nejen děti, ale i my, knihovni-
ce, a paní učitelky. Pasování 120 dětí 
za dvě dopoledne v pohádkových 
převlecích tak opět proběhlo v poho-
dové a ,pro děti, nezapomenutelné 
atmosféře.
 Naše pobočka prvně přivítala na be-
sedě studenty střední knihovnické 
školy. Strávili u nás, za plného pro-
vozu knihovny, 2 hodiny, dozvěděli 
se mnohé nejen z teorie, ale i praxe, 

pomohli na oplátku, jak už je u nás 
v knihovně zvykem, vyrobit nějaké 
dárečky pro nové členy čtenářských 
klubů a pro dospělé čtenáře obalili, 
skoro profesionálně, pár knih.  
V týdnu knihoven převzala pravidel-
né odpolední čtení pro nejmenší 
jedna z maminek. Paní Lucie Stará si, 
pro rekordní počet malých čtenářů, 
připravila interaktivní 20-min. čtení 
a povídání s oblíbeným krtečkem. 
Ještě jednou děkujeme!
Děti ze čtenářského klubu „Dráčci“ 
se, v Týdnu knihoven, účastnily Dne 
otevřených dveří v DD Naděje v Bo-
hunicích.
Pro babičky a dědečky si připravily, 
pod vedením paní učitelky Lidmilové, 
pásmo básniček z knihy Jiřího Žáčka: 
Aprílová škola.
Jejich radostná snaha potěšit po-
sluchače, následné povídání obou 
generací, naplnilo prostory  Domo-
va nádhernou pokorou a opět nám 

všem přítomným potvrdilo nutnost 
pěstovat a rozvíjet  pomyslné mosty 
spojenectví mezi těmito generace-
mi.
 Originální výstava šperků, z dílny paní 
Věry Valenti, měla opět velký úspěch. 
S autorkou jsme si domluvily další 
výstavu na jaro 2011.
Rádi bychom znovu poděkovali bo-
hunickým občanům, kteří se stávají 
našimi dárci kvalitních  knih. V době 
„utahování opasků“  v oblasti nákupu 
knih má pro nás kvalitní dárcovství 
nezastupitelné místo a pro Vás, čte-
náře, nenahraditelný zdroj přístupu 
ke kvalitním novinkám.

Co jsme pro Vás připravili v měsíci 
listopadu:

1. 11.–30. 11. 2010: Výstava paste-
lů GEJŠA A jiné pastely od Žanety 
Benešové.
– další výstava z cyklu výstav „SKRY-
tých TAlentů“ na pobočce Lány, KJM 
Brno. Výstava je přístupná v půjčov-
ních hodinách knihovny.
2. 11. 2010. od 16.00 hod.  Odpo-
lední pravidelné čtení pro nejmen-
ší „Pojďte s námi za pohádkou“. Čte 
„Šašek Bambula“. 

16. 11. 2010 od 16.00 hod. Odpo-
lední pravidelné čtení pro nejmen-
ší „Pojďte s námi za pohádkou“. Čte 
„Blankytná královna“. 

30. 11. 2010 od 16.00 hod. Odpo-
lední pravidelné čtení pro nejmen-
ší „Pojďte s námi za pohádkou“. Čte 
„Čaroděj Dobroděj“. Akce je zdarma, 
nejen pro čtenáře KJM Brno, účast 
dospělého doprovodu nutná.

Děkujeme Vám za neustálou pří-
zeň a těšíme se na další setkávání 
s Vámi

Vaše knihovnice Radka, Hana a Jitka

Setkání dětí a mládeže 

v Bohunicích

V sobotu 2. října byl před Základní 
školou Brno, Vedlejší 10 zahájen již 
5. ročník Setkání dětí a mládeže Bo-
hunic a okolí. Již od 9. hodiny ranní 
čekala na děti a mládež opět spousta 
atrakcí, dílen a aktivit, každá věková 
kategorie si mohla vybrat. Jednotlivá 
stanoviště se tak jako obvykle nachá-
zela i mimo budovu školy po celých 
Bohunicích – například v Orlovně, 
v CVČ Lány, v klubovně turistického 
oddílu Severka. Na příchozí čekaly 
oproti minulým rokům zbrusu nové 
aktivity. Velkému zájmu se těšilo 
žonglování, střelba ze vzduchovky 
a z pistole i výroba masek. Závěreč-
nému losování věcných cen ve 14 
hodin předcházelo malé koncertní 
vystoupení Hudební školy Yamaha, 
evakuace osoby z hořící školy pomocí 
žebříku a ukázka zneškodnění dvou 
teroristů členy klubu vojenské histo-
rie z Vyškova. Všem spolupořadate-
lům vydařené akce děkujeme a vás, 
kteří jste nepřišli, zveme příští rok.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

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 2. 11. 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.

Cestovatelský večer: Gruzie 
4. listopadu 2010  •  18.30–20.00 hod.
Zveme Vás na povídání o situaci gruzínské společnosti, horách sahajících 
do nebe, hrdosti v srdci, neexistujících cestách, síle tance, gastronomických 
zážitcích a mnohém dalším. Cena: vstupné dobrovolné

Otevřená dílna: Svíčky 
11. listopadu 2010  •  15.00–16.30 hod.
Přijďte si s námi vyrobit svíčku vánoční či obyčejnou. Dílna je určena pro 
děti i dospělé! Cena: zdarma

Miloš Dvořáček: Drum-in 
18. listopadu 2010  •  17.00–18.00 hod.
Interaktivní program pro děti od MŠ až po SŠ – propojení součas-
ných hudebních žánrů s jejich historií. Víte co má společného hip-
hop s dechovkou, nebo beat-box s jazzem? Rytmicko-melodická hra-
vá a strhující show, do které jsou děti zapojené od začátku do konce.
Cena: 50 Kč

Miloš Dvořáček: begin_of_the_skype_highlighting end_
of_the_skype_highlighting 
Opravdové vystoupení – koncert nejen pro bicí soupravu s větší než malou 
dávkou překvapení
18. listopadu 2010  •  19.00–20.30 hod.
Tato nová solo performance vás zbaví potřeby nad hudbou přemýšlet. 
Řízená živelnost, pravá míra úderné improvizace, talkshow kombinovaná 
s rafi novanými vsuvkami hudební ekvilibristiky a virtuozity na cokoli, od 
rendlíku po brumli. Na zdánlivé vlně bezstarostnosti a lehkosti Miloš Dvo-
řáček begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting 
provádí všemi kouty své hudební duše a nenechává na pochybách, že dělá 
to, co muzikant musí. Předává velký dar hudby, Sdílenou radost.
Cena: 120 Kč

Otevřená dílna: Vánoční svícen 
25. listopadu 2010  •  15.00–16.30 hod.
Advent se blíži, proto zveme malé i velké na dílnu, která nabídne výrobu 
originálního vánočního (skořicí provoněného) svícnu. Na dílnu je třeba se 
předem přihlásit na uvedeném kontaktu.
Cena: zdarma

Kontakt: SDV Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno, Eva Mohaplová, 
tel. kancelář: 547 354 383, mobilní: 605438636, e-mail: efka@luzanky.cz

 MANDLOVNA. Tel: 720 200 464. 
www.zehleni.webz.cz

 Rychlá půjčka 5–10 000 kč. 
Bez poplatku předem. Brno a okolí. 
Tel.: 608 282 608

 S přítelkyní hledáme nutně ke 
koupi byt 1+kk až 2+kk v blízkosti 
Campusu, máme hotovost. Tel: 608 
778 168, johann001@seznam.cz

 Úprava psů.  Arménská 13.
Tel. č.  721 308 702

 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.

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

 Opravy televizorů i v bytech. 
Provádí Milan Svoboda, Armén  ská 
7. Tel.:  607 558 674

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

 Tesař, Petr Ploc. Tel: 603 519 435

 Opravy aut. praček.
Jiří Nový. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263

 Refl exní masáže – Tel.: 603 596 811
Sauna – Tel.: 605 501 119
Areál Tatranu Bohunice,
Neužilova 35 – stará hala

 Vážené dámy a pánové, dovoluje-
me si Vás informovat o připravovaných 
akcích hotelu MYSLIVNA Brno.

24. 12. 2010 – ŠTĚDRÝ VEČER sváteční 
štědrovečerní menu o čtyřech cho-
dech se štědrovečerním přípitkem. To 
vše za 410,- Kč. Štědrovečerní menu
se podává od 16.00 do 21.00 v restau-
raci hotelu MYSLIVNA. Každý z hostů 
také obdrží malý vánoční dárek.
31. 12. 2010 – SILVESTR 2010.
Těšit se můžete na: skupiny „VELVET“ a 
„MIDNIGHT EXPRESS“. Také na vystou-
pení orientálních tanečnic a na stu-
denty Taneční konzervatoře Brno.
Cena za konzumační lístek činní 990,-
Kč a začínáme v 19.30.
Večeře se podává formou švédských 
stolů. S rezervací se obracejte na 
naše provozní oddělení na tel. čísle 
547 107 555 nebo na info@hotel-
myslivna.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme t  stále pro vás

ČESKÁ VÝROBA  JISTÁ KVALITA

kvalitní české výrobky

 Rekval. kurzy akreditované 
MŠMT. Hospodyně a Pečovatel/ka 
o dítě ve věku od 3 do 15 let bližší 
informace 733 719 875 nebo 
rekvalkurzy@seznam.cz

 Pronájem 3 +1 ul. Vysoká, zaří-
zený nájem 9500Kč + inkaso. Nejsem 
RK. Tel.: 777 55 10 07.

 Hotel MYSLIVNA si Vás do-
voluje pozvat dne 11. 11. 2010 od 
12.00 na Svatomartinskou husu a na 
Svatomartinské víno. S rezervací se 
obracejte na naše provozní odděle-
ní na tel. čísle 547 107 555 nebo na 
info@hotelmyslivna.cz. Těšíme se na 
Vaši návštěvu. 

Plavání od nejmenších dětí až 
po děti mladšího školního věku

Plaveme na těchto bazénech:
 bazének u Milosrdných bratří

tř. Generála Píky 11
ul. Rašínova

Kraví hora
Kuřim

Plaváčci s.r.o.
604 344 219
www.plavacci.com   

Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

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

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

UKB, Kamenice 5, 625 00 Brno Tel./Fax: +420 549 492 019, czv@fsps.muni.cz
nabízí  široké veřejnosti účast ve sportovních kurzech a seminářích, 
možnost pravidelného cvičení, relaxace  i zábavy  v nových prostorách 
Univerzitního kampusu Bohunice .
Aktuální nabídka: http://fsps.muni.cz/czv/aktualne.php 
Širokou nabídku pro rok 2011 zveřejníme v průběhu prosince 2010.
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KOSMETICKÉ 
STUDIO KRÁSY

NOVĚ OTEVŘENO, 
1. NÁVŠTĚVA 50% SLEVA. 

Prodej vánočních poukazů.
Eva Skryjová, Tel. 723 157 280 

Železná 26, Brno-Horní Heršpice 
www.esstudio.wz.cz  

  (Parkování přímo u studia)

Centrum komplexních služeb 
pro rodinu a domácnost 

  non stop pobytové služby pro seniory  
(i pro imobilní) – doba pobytu je 
neomezená 

  hlídání děti – mini školka – pracovní 
doba 7dnů 

  další služby podle vašich požadavku 
Kabátníkova 18, Brno-Královo Pole

tel./f. 541 211 110, mob. 774 155 561
provozovatel OS Niť Ariadnina

IČO: 28555465, www.nitariadnina.cz

Pro naše klienty naléhavě hledáme 
byty všech velikostí v Bohunicích, 
Starém Lískovci, Líšni a Vinohradech.

Prodáme rychle a bezpečně!

Poctivý obchod s nemovitostmi

www.realspektrum.cz 800 800 099

Mgr. Romana Dokonalová

specialista na nábor bytů
romana.dokonalova@realspektrum.cz
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