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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

Čtyři svíčky
V neděli 28. listopadu nám začala 
adventní doba. Mám toto období 
rád. Na adventním věnci si postup-
ně zapalujeme jednotlivé svíce a tě-
šíme se na Vánoce. 
Kdysi jsem o těchto čtyřech svíčkách 
dostal hezkou prezentaci. Obrázko-
vý příběh vyprávěl o skryté, hluboké 
symbolice. Tři ze  čtyř adventních 
svící postupně symbolizovaly Mír, 
Víru a Lásku. Příběh hovořil o tom, 
že lidé však nechtějí mír, odmíta-
jí víru a ani slovo láska už pro ně 
nemá tu hodnotu co dříve – proto 
postupně tyto tři svíce zhasly. Jen 
poslední stále svítila. Sice malým 
plamínkem, ale svítila. Poslední 
svíce se jmenovala Naděje. Pokud 
totiž máme aspoň malou nadě-
ji, můžeme doufat, že se i ostatní 
svíčky znovu rozzáří a zase bude 
na světě Mír, Víra i Láska. 
Světlo čtyř adventních svící se pak 
na Štědrý den změní ve světlo je-
diné. Ve světlo betlémské hvězdy, 
která hlásá narození Ježíše Krista. Je 
to období, kdy jsme na sebe nějak 
hodnější, vlídnější, laskavější a přá-
telštější. Dnes už můžeme mít také 
opravdové betlémské světlo. Svět-
lo svíce, jejíž plamen byl zapálený 
několik málo dní před Vánocemi 
právě ve městě Betlémě. Skauti se 
pak starají, aby se světlo z Betléma 
dostalo do všech měst a obcí v naší 
zemi. 
A tak nám přeji, aby světlo všech 
čtyř adventních svící i světlo bet-
lémské hvězdy rozzářilo nejenom 
naše domovy a vánoční stromečky, 
ale hlavně naše srdce.
    

Antonín Crha, místostarosta

Uzávěrka č. 1/11
čtvrtek 16. prosince 2010

Od komunálních voleb už uplynulo 
tolik času, že mnozí již zapomněli, 
koho že vlastně volili, a o tom jak to 

vypadá na radnici, není stále jasno. 
Ano i tento povzdech jsem zaslechl 
v rozhovorech na bohunických uli-

cích. Dovolte tedy, abych vás seznámil s fi nálním výsled-
kem povolebních vyjednávání. Výsledky jsou již stvrzeny 
ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva městské 
části, které se konalo 15. 11. 2010. Ale ještě než přistoupím 
k zásadním informacím, neodpustím si v návaznosti na 
předcházející volební kampaň malou poznámku: právě 
čtete ofi ciální výtisk Našich Bohunic…

Tedy soustava rovnic bohunického povolebního uspo-
řádání zní:
Koalice 14 = ODS (7) + KDU-ČSL(5) + TOP09(2) 
Opozice 7 = ČSSD (6) + KSČM (1)  
Starosta = Ing. Miloš Vrážel (ODS)
Místostarosta = Bc. Antonín Crha (KDU-ČSL)
Členové Rady = Ing. Robert Kotzian PhD (ODS) + Ing. Rita 
Zábojová (ODS) + Josef Juras (ODS) + Ing. Mojmír Novotný 
(KDU-ČSL) + Ivan Dvořák (TOP09)
Koalice se v dohodě o povolební spolupráci shodla na 
takovém počtu členů výborů a komisí, které povedou 
k 25% fi nanční úspoře nákladů na neuvolněnou samo-
správu. A jako starosta pak osobně garantuji, že chod 
radnice je již navrácen k běžnému normálu. Připravovaný 
nový rozpočet na rok 2011 Rada městské části předloží 
ke schválení Zastupitelstvu, jehož zasedání je plánováno 
na den 15. 12. 2010. 
Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané, přeji vám 
příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a úspěš-
ný rok 2011.

Miloš Vrážel, starosta

A
v

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice 
opět pořádají

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

Srdečně vás zveme na oslavu Silvestra do hasičské 
zbrojnice na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice.

Živá muzika, tombola 

Cena lístku včetně místenky, večeře, 
láhve sektu a živé hudby 370,- Kč.

Předprodej lístků: od 1. 12. 2010, (Po a St 13.30–17.15 hod.) 
ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3, podatelna radnice – 

přízemí, p. Soukupová, tel.: 547 42 38 15.

Betlémské světlo
Není to zbytečné? 
Není to zbytečné, 
v době vánoc, které oplývají 
mnohými, pomalu 
blednoucími symboly 
přicházet s něčím novým?
Nebylo to zbytečné! 
Rozzářené oči dětí, radost 
starších a mnoho úsměvů, 
které ohřívají již přes patnáct let Vánoce 
nám všem dokazuje, že to nebylo zbytečné.
Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, 
alespoň na chvíli probudit to dobré, co je v nás 
ukryto – snad to není zbytečné ani podivné, neboť  

„To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.“
(Evangelium podle Jana 1,5)

Skauti z 27. Střediska a Římskokatolická farnost Brno Starý 
Lískovec a Bohunice Vám nabízejí možnost přijít si pro bet-
lémské světlo na Štědrý den 24.12.2010 od 9.00 do 12.00 
do žluté učebny na faře Elišky Přemyslovny 27. Brno.

II. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice 

Oznamujeme, že ve středu 15. 12. 2010 od 17.00 
se bude v jednacím sále bohunické radnice 
Dlouhá 3 konat II. zasedání Zastupitelstva 

MČ Brno-Bohunice. Program za stupitelstva bude 
nej později 10 dní před zasedáním zveřej něn na 
úřední desce ÚMČ, nebo na internetové stránce

www.bohunice.brno.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné.
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Orel jednota Brno-Bohunice  -  za podpory M  Brno-Bohunice
po ádá

tradi ní ve ejný váno ní turnaj

ve STOLNÍM TENISU
D TÍ A MLÁDEŽE do 18 let

pond lí 27. prosince 2010
v bohunické orlovn , Hrani ky 5
prezence od 9.00 hod., zahájení v 9.30 hod.
vezm te si:   pálku, sportovní obuv na p ezutí   

www.orelbohunice.cz
p edb žné p ihlášky a informace: V. Zavadil, tel.: 777 631 359

OREL jednota Brno-Bohunice, Hrani ky 5

p o  á d á
tradi ní váno ní turnaj

ve stolním tenise muž
v úterý 28. prosince 2010

prezence  8.30 - 9.00, zahájení v 9.30 hod.
p ihlášky – Vladimír Musil, mob. 732 176 481 do 26. 12.

Ne lenové Orla zaplatí startovné 100K
Možnost zakoupení ob erstvení

každý p inese cenu pro hrá e
www.orelbohunice.cz

OREL jednota Brno-Bohunice, Hrani ky 5
p o  á d á

tradi ní váno ní turnaj
v nohejbale dvojic muž
ve st edu 29. prosince 2010

prezence 8.30 – 9.00 hod.
p ihlášky – Josef Musil mob. 777 324 575,

nebo email - musil.josef@upcmail.cz
Ne lenové Orla zaplatí startovné 100 K

každý p inese cenu pro hrá e
*** možnost nákupu ob erstvení ***

***  POZOR – limitovaný po et ú astník   ***
www.orelbohunice.cz

VÁNOČNÍ AEROBIK MIX SE ZUMBOU
ZŠ Arménská, 11. 12. 2010 v 9.30–11.30

Kontakt: 776 076 730, 605 470 510

Mateřská škola Amerlingova 4 zve širokou veřejnost na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se koná ve čtvrtek 16. 12. 2010 

v době od 8.00  do 12.00 hodin.

Přijďte se podívat, jak děti v MŠ slaví vánoce.
Srdečně Vás zvou děti a zaměstnanci Mateřské školy Amerlingova
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3. bohunická…

Kontrola veřejného osvětlení

Nabídka vzorků této vskutku králov-
ské tekutiny byla bohatá. Postaralo 
se o ni 76 vinařů a vinařských spolků 
a skládala se ze 160 vín bílých, 11 rů-
žových, 93 červených a 2 portských. 
Všem dárcům patří velký dík za to, že 
z toho co zbylo, se podělili. Největší 
kolekci dodal brněnský Jan Ruman, 
který celkem „zapůjčil“ 17 vzorků. 
Též vzorky, celkem 12, brněnské-
ho Jaroslava Sopoucha zasloužily 
obdiv. Vždyť mezi nimi byly takové 
zvláštnosti, jako Muškát Ottonel 
ročník 1987 nebo Svatovavřinecké 
z roku 1997. Podivuhodností bylo 
více: málo známé odrůdy Děvín, 
Chorvát, Noria, Blauburger, Lau-
rot, Rubinet, Váh, několik vzorků 
vín mladých, tedy letošních, vína 
barikovaná, klarety, vína vyráběná 
technologií surlie, atd. S opatrným 
zájmem bylo koštováno i Bohunické 
slivé, což jsou scelené a vyškolené 
vzorky toho, co zbylo z ochutnávek 
prvního a druhého ročníku. Uvážlivé 
degustátorské pokyvování hlavou, 
pak bylo nejenom tomuto vzorku 
pochvalou.
Dle hodnocení návštěvníků nejvíce 
chutnal z vín bílých Neuburg, pozdní 
sběr, od Tomáše Krista z Milotic, z čer-
vených získaly stejně bodů barikova-

Pravidelná noční kontrola svítivosti 
veřejného osvětlení v Brně-Bohu-
nicích, kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a.s. ve spoluprá-
ci s MČ Brno-Bohunice, se uskutečnila 

Co si psali naši předkové XIX.

OZNAM OBECNÍHO VINOHRADNÍKA

Pro naše devatenácté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“, jsem 
s ohledem na výročí 150 let narození zakladatele bohunické zahradnické školy 
Františka Sušila (více o něm v na titulní straně) vybral asi nejstarší pohlednici, 
kterou vlastním a je na ní vyobrazena zahradnická škola. Byla poslána 18. 2. 1905 
Františku Háhnovi, knížecímu nadzahradníkovi na zámek do Lovosic. Na po-
hlednici je i označena učebna, do které náš odesílatel Josef chodil.
        

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):
„Milovaní Přátelé!
Přijmete srdečný a upřimný pozdrav. Jsem zdráv myslím, že i vy jste 
zdrávi. Co pak děláte? Co dělá Babička je zdráva? Co dělá Tágo? Vzpomínám 
na Vás. Váš synovec Josef.“

Text nahoře vlevo:
„18/2.1905 
Co jest to znamení, tam jsem.“

Na Štědrý večer se od 22. hodiny bude konat, snad již 
tradiční, setkání bohunických občanů a jejich přátel ve 
slavnostně vyzdobeném obecním vinohradě. Přijďte a 
přiveďte také své známé a sousedy. Přineste si něco k za-
kousnutí a trochu toho teplého na zahřátí. Bude-li to jen 
trochu možné, vzhledem k počasí, náladu nám zpříjemní 
profesionálně citlivá hudební produkce vánočních koled 
v podání nejen tradičních housliček. 
Osobně Vás zvu, přestože nevím zda-li se mi podaří letos upéci 
stejně „dobrou“ vánočku. Ale vím zcela jistě, že zelňačka paní vinohradníkové 
bude opět vynikající. Absolutní novinkou bude také přípitek vínem z první 
úrody našeho vinohradu. Toto víno je vyprodukováno pod ochrannou znám-
kou „Bohunické užtojéé“. A prosím příchozí i o drobný příspěvek k slavnostní 
atmosféře, a to přinesením alespoň jedné svíčky pro venkovní užití (kalíšek 
s poklopem). A vezměte s sebou i lžíci a hrníček či misku na avizovanou 
polévku.
S pozdravem

Čím více vinohradů, tím více Moravy …
obecní vinohradník Miloš Vrážel s podporou Bohunické chasy

j z j

ný Modrý Portugal, kabinet, z vinař-
ství Bauman z Velkých Bílovic a směs 
červená (Zweigeltrebe a Frankovka) 
rosé od Tomáše Tetura též z Velkých 
Bílovic. Kupodivu méně hodnocená 
byla vína s vyšším obsahem zbytko-
vého cukru, většinou tedy s přívlast-
kem výběr z hroznů.
Již podruhé byla doprovodnou akcí 
též ochutnávka škvarkových pomazá-
nek. Opět se setkala s velkým zájmem 
a opět byla nejlépe, tentokrát ze sed-
mi vzorků, hodnocena pochutina vy-
robená Alicí Richterovou.
Je dobré, že se v Bohunicích uchytila 
akce, související s bohatou vinohrad-
nickou historií. Zvládnout přípravy 
i samotnou ochutnávku není jedno-
duché, a proto mi dovolte poděko-
vání celé orelské Bohunické chase za 
zajištění zdárného průběhu. Její další 
pokračování má již datum, kterým je 
tradičně poslední sobota před 11. lis-
topadem, termínem výstavy Svato-
martinského vína. V příštím roce, 
budeme-li živi a zdrávi, se tedy opět 
v bohunické orlovně setkáme 5. lis-
topadu. Do té doby přejeme všem 
hodně příjemných zážitků a chvil při 
dobrém víně.

Za pořadatele 
Ladislav Konečný

ve středu 10. 11. 2010 na které bylo 
zkontrolováno celkem 1271 kusů svě-
tel. Z tohoto počtu nesvítilo v době 
konání kontroly 5 osvětlení, což je 
0,39 % nesvítivosti. Nyní již pravidelně 
také kontrolujeme i nově instalovaná 
světla veřejného osvětlení na ulici 
Jihlavská a Netroufalky, kde byly již 
ukončeny práce na úpravě veřejné-
ho osvětlení v souvislosti se stavbou 
Masarykova univerzitního kampusu 
a veškeré osvětlení bylo předáno 
do správy Technických sítí Brno, a.s. 
Po této kontrole již můžu sdělit obča-
nům naší MČ, že všechna světla která 
byla dočasně vypnuta na přechodech 
pro chodce u Masarykova univerzit-
ního kampusu jsou již v provozu a to 
se týká i všech přilehlých parkovišť. 
Po těchto úpravách se již můžeme 
všichni těšit na jeden z nejlépe osvět-
lených úseků v naší městské části.
Opravu nesvítícího osvětlení přislíbi-
ly Technické sítě Brno, a.s. do konce 
měsíce listopadu. Záznam z kontroly 
je uložen na Odboru technických slu-
žeb Úřadu MČ Brno-Bohunice.

Josef Juras, člen Rady MČ

Těsno bylo v bohunické orlovně v pozdních odpoledních, večerních 
i nočních hodinách v sobotu 6. listopadu. Téměř zcela ji zaplnili ná-
vštěvníci, obsluha, Bohunická chasa coby pořadatelé i účinkující 
a cimbálová muzika Bohonica. Společným jmenovatelem tohoto se-
skupení byla 3. bohunická ochutnávka vín s názvem, pro tuto dobu 
příhod ným – Co zbylo ve sklepě. Degustovalo se, posuzovalo, někdy 
i vylévalo to, co nechutnalo, zpívalo a tancovalo, pěkně i kriticky se 
hovořilo (většinou o víně), jen domů se nechtělo…

Kontejnery v Bohunicích

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Čeňka Růžičky – parkoviště 8. 12. 2010 8. 12. 2010 3

Neužilova – parkoviště 12. 1. 2011 12. 1. 2011 3

Harmonogramy svozu velkoobjemových kontejnerů můžete nalézt také na 
www.bohunice.brno.cz
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Žáci sobě! Vítězství bohunické zásahové jednotky

Fotbalisté TATRANU Brno Bohunice 

přezimují na čele krajského přeboru!

Ve čtvrtek 11. listopadu se na ZŠ Brno, 
Vedlejší 10 konala další z mnoha akcí 
pro děti nazvaná Pyžamová párty. 
Za normálních okolností bychom 
o ní v novinách ani nepsali, ale ten-
tokrát opravdu stojí za to ji zmínit. 
Vše totiž zařídili a zorganizovali sami 
žáci – sobě.
Myšlenka uspořádat Pyžamovou 
párty se zrodila začátkem školního 
roku během zasedání žákovského 
parlamentu. Sedmáci a osmáci, živeni 
nostalgickými vzpomínkami na krás-
ná léta strávená na prvním stupni, se 
rozhodli zopakovat malý společenský 
bál v pyžamových kostýmech, který 
kdysi dávno sami zažili. Vedení školy 
myšlenku podpořilo, ale postavilo 
se k ní záměrně způsobem „chcete-
li něco, zařiďte si to… a ukažte, co 
umíte“.
Pyžamová párty vypukla slavnostně 

ve 14 hodin na svatého Martina ve 
školní tělocvičně. Hodinu plnou her, 
soutěží a tance moderovala skupina 
děvčat ze 7. a 8. tříd, mezi účastníky 
převládala drobotina z nejnižších roč-
níků a družiny. Neváhal přijít ani ředi-
tel školy, který úspěšně roztancovával 
zpočátku poněkud málo odvázané 
tanečníky. 
Organizátoři zajistili pedagogický 
dozor, hudbu, ozvučení, vše potřeb-
né k soutěžím (například oblíbenou 
mňamku v podobě jogurtů) i odmě-
ny pro děti. Občas jim něco vázlo, 
celkově však obstáli – s přihlédnutím, 
že něco podobného dělali poprvé 
v životě – na jedničku. Především se 
však naučili spoustu nového a svým 
mladším spolužákům připravili krás-
né odpoledne.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

V lesích v okolí Vranova proběhla 
každoroční soutěž hasičských zá-
sahových jednotek. V konkurenci 
27 soutěžních jednotek se bohu-
nická družstva umístila na prvním 
a druhám  místě v kategorii cisteren. 
V  kategorii dopravních automobilů 
bohuničtí hasiči obsadili 3. a 5. místo 
a v soutěži nejdovednějších družstev 
obhájili 1. místo.
Tímto skvělým výsledkem, který 
zopakovali již potřetí, se bohunická 
zásahová jednotka dostala na první 

místo v historii soutěže zásahových 
jednotek.
Svoje zkušennosti a dobrou fyzickou 
přípravu zužitkují při skutečných po-
plachových výjezdech, které bohužel 
neubývají.
Členové sdružení dobrovolných ha-
sičů a bohunická zásahová jednotka 
Vám přeje krásně prožité vánoční 
svátky a hlavně šťastný Nový rok 
a společná setkání jen při kulturních 
a společenských akcích.

Jiří Soukup

Defi nitivně o tom rozhodla domácí 
výhra nad Bzencem 4:1. Tento zápas 
byl na pořadu 6. listopadu jako pat-
nácté kolo. Nic na tom nemohla změ-
nit ani předehrávka 16. jarního 
kola v sobotu 13. listopa-
du v Ivančicích, kde Tat-
ran prohrál 1:3. Druhý 
Vracov v posledním 
kole zvítězil a tak 
Tatranu zůstal pou-
ze jedno bodový 
odstup.
Fotbalisté nastříleli 
za 16 kol neskuteč-
ných 51 branek, což 
je průměr 3,2 branky na 
zápas. Jubilejní padesátou 
branku vstřelil Petr Kulička právě 
v domácím utkání s Bzencem. Nej-
lepším ostrostřelcem podzimu je 
Vladimír Bombicz s 12 brankami, ná-
sledují Beneš a Hudec se 7 zásahy, 
dále mají Stehlík 6 a Tonev 5 vstřele-
ných branek. Úspěšných střelců při 
skórování bylo ještě dalších 7 hráčů 
Tatranu. Kuriozitou jsou 3 vlastní 
branky soupeřů, které se samozřejmě 
také počítají. Bilance zápasů je také 
velice lichotivá 11 výher, 3 remízy 
a pouze 2 prohry to je nejúspěšnější 
podzim fotbalistů Tatranu za posled-

ních 15 let. Teď hráče i trenéra čeká 
odpočinek, krátké volno, které bude 
pozvolna přecházet do zimní přípra-
vy, nejprve v hale a později, v novém 

roce, i venku. Součástí přípravy 
budou i zimní přátelské 

zápasy na umělém po-
vrchu na stadionu na 

Neužilově ulici v Bo-
hunicích.
A protože již máme 
prosinec a Vánoce 
i Nový rok jsou za 

dveřmi, přejí hráči 
i fotbaloví funkcio-

náři všem fanouškům 
příjemné prožití svátků 

vánočních, šťastný vstup do 
Nového roku a zdravého ducha po 
následujících dvanáct měsíců. Na 
oplátku hráčům i trenérovi přejeme 
pevné zdraví, chuť vítězit a lví srdce, 
které jim pomohou udržet první po-
zici v tabulce a postoupit po druhé 
- jarní polovině krajského přeboru 
o třídu výše. Na setkání s vámi se 
v roce 2011 na stadionu na Neužilově 
ulici těší hráči i funkcionáři fotbalové-
ho Tatranu Brno Bohunice…
P.S.: „TATRAN do toho !!!“

Ing. Jaromír Krejčí

Tančilo se spontánně a s chutí

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
na ZŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční 20. 1. a 21. 1. 2011
vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte  rodný list dítěte 
a průkaz totožnosti zákonných zástupců dítěte.

Zápisu do 1. tříd bude předcházet
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  13. 1. 2011

více na www.zsvedlejsi.cz



12 / 10 N A Š E  B O H U N I C E  / 5

Vánoční zahradnické ohlédnutí

První místo Arménské 

v Plavecko-běžeckém poháru

Také letos obohatí prosincové dění 
v naší městské části odloučené pra-
coviště SOZŠ a SOU Rajhrad na ulici 
Lány.
Ve dnech 16.–19. 12. 2010 v době 
od 9 do 17 hodin uskuteční ve svých 
prostorách tradiční vánoční výstavu. 
Tentokrát však bude netypická. Přine-
se návštěvníkům pohledy na klasické 
české Vánoce dokumentované betlémy, 
adventními věnci, vánočními stromky, 
kyticemi, závěsy a dalšími ozdobami 
nebo přízdobami, dále pak ukázky Vá-
noc v moderním pojetí součastnosti 
s výtvory uplatňujícími se jako slav-
nostní výzdoba interiérů bytů, spole-
čenských objektů, hrobů atd. Nastíní 
však i ohlédnutí za dosavadní existencí 
zahradnického školství v Bohunicích, 
které si připomene příští rok již 110. vý-
ročí svého vzniku.

Své místo na výstavě bude mít i ex-
pozice ekologického zahradnictví, 
dokumentační fotografie z dílny škol-
ního fotokroužku a další zajímavosti. 
Mezi ně patří i účast několika dalších 
brněnských škol. Studující ze střed-
ního odboného učiliště tradičních 
řemesel, ulice Střední, se tu představí 
kupř. v rolích řezbářů – tvůrců betlé-
mů, z Odborného učiliště a praktické 
školy, ulice Lomená, pak především 
jako cukráři vytvářející vánoční cuk-
roví a coby knihaři vyrábějící ozdobné 
krabice atd.
Nedílnou součástí tohoto projektu se 
tane i volná prohlídka sbírkových a pěs-
titelských skleníků, prodej vánočních 
a novoročních vazačských prací i dal-
ších prezentovaných výrobků.

Ing. Jiří Ptáček

V úterý 12. října 2010 se v Brně konal 
1. závod Plavecko-běžeckého poháru, 
který byl součástí jubilejního X. roč-
níku PBP v Praze. Během stávajících 
deseti ročníků se na start postavilo 
více než 12 000 dětí ve věku 9 až 15 
let. Závod se uskutečnil ve Sportovně 
rekreačním areálu Kraví Hora. Plavec-
ká část probíhala v krytém bazénu, 
běh v místním parku. 
Naše škola se do tohoto závodu za-
pojila s počtem 12 závodníků, se kte-
rými jsme obsadili všechny vypsané 
kategorie. Výkony našich žáků byly tak 
výborné, že jsme nakonec bodovali ve 
všech kategoriích. V kategorii 4. a 5. 
ročníků získal 1. místo Jiří Škvařil ze 
4. A, 2. místo Jan Bureš z 5. A, 3. místo 
Agáta Indrová z 5. A. V 7. a 8. ročnících 
byla na 1. místě Ondřej Šimunek ze 
7. B a mezi dívkami Amy Vondráčková 

ze 7. B, na 2. místě pak David Dubský 
ze 7. B. V ketegorii 8. a 9. ročníků získala 
3. místo Michaela Duchoňová z 9. B.
Na krásných čtvrtých místech se ve 
svých kategoriích navíc ještě umísti-
ly Melanie Srncová z 5. A a Barbora 
Hegerová z 9. B. Velmi dobře v pla-
vecké části závodu uspěli i Miroslav 
Jaroš a Jiří Jedlička z 9. B a Veronika 
Šandová ze 7. B. 
Díky skvělým výkonům našich žáků 
jsme zvítězili v soutěži za městskou 
část Brno-Bohunice a vybojovali jsme 
i první místo v rámci hodnocení škol 
z celého Brna. 
Všem zúčastněným žákům gratuluje-
me k vynikajícímu výkonu a děkuje-
me jim za vzornou reprezentaci naši 
školy.

Mgr. Vlasta Čapková,
učitelka ZŠ Arménská 21 PROGRAM NA PROSINEC

Otevřená dílna: Vánoční přání a PF 
2. prosince 2010  •  15.00–16.30 hod.
Přijďte si vyrobit jednoduché vánoční přání či PF, kterým potěšíte příbuz-
né či známé. Na dílnu je třeba se přihlásit na níže uvedeném kontaktu.
Vstupné dobrovolné

Cestovatelský večer: USA 
9. prosince 2010  •  18.30–20.00 hod.
Vodopády, mrakodrapy, bizoni, medvědi, tlusťoši, pichlavé kaktusy, fast-
foody... Amerika pohledem české studentky. Vstupné dobrovolné

Pořádající pobočka a kontakt: 
SDV Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno, 
Eva Mohaplová, telefon: 547354383, 
mobil: 605438636, email: efka@luzanky.cz

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA V BOHUNICÍCH
Chcete začít s basketbalem? Přijďte mezi nás!

Basketbalový oddíl Valosun Brno zve do své 
přípravky dívky i chlapce ročníku narození 
1998–2004. 
Tréninky probíhají v tělocvičně 
ZŠ Vedlejší, Brno-Bohunice, 
v pondělí od 16.15 hodin do 17.30 hodin 
 ve čtvrtek od 16.15 hodin do 17.30 hodin. 
Tréninky již probíhají.

Pokud máte zájem ihned kontaktujte Petra Mazálka, tel.: 774 175 543, 
e-mail:basketmape@seznam.cz, www.valosunbrno.cz

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

 Koupím byt, rozumná cena, 
hotově 720551215

 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

 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@hotelmyslivna.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

 Studio Péče o tělo. Dlouhá 1, 
Bohunice /nad Albertem 1. patro.
www.alfasun.cz / tel.: 543 331 263, 
602 94 25 25. Zahájen prodej ex-
kluzivních dárkových poukazů na 
vánoce. Při zakoupení poukazu na 
liposukci – dárek!
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18. VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI
čtvrtek 23. 12. 2010, 10.00 – 19.15 hodin VÁNOČNÍ Program

 NOVÁ radnice – sněmovní sál • Dominikánské nám.1 – moderuje: Marcela Vandrová do 18.00 hod

10.00 DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PÚČIK – vánoční pozdravení

10.40 ČAROVNÉ KOUZLENÍ S BUBLIFUKEM

11.00 VÁNOCE S KAMARÁDY - pohádkové vánoce

11.40 VÁNOCE S DIVADLEM RADOST

12.15 DIVADELNÍ STUDIO DIALOG II 

13.00 DIVADLO PARAVÁNEK - pohádka dětem

13.40 NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK ZE ZOO BRNO 

14.0 SLAVNOSTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAVENÍ 

Roman Onderka, primátor statutárního města Brna 

Lukáš Evžen Martinec, opat Augustiniánského opatství na Starém Brně

14.20 MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO – Muzikálové Vánoce

14.50 NÁRODNÍ DIVADLO BRNO – Vánoční pozdravení

15.15 PĚVECKÝ SBOR KANTILÉNA, Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno

15.40 KUK A CUK – hudební divadlo pro děti   

16.15 DIVADLO KAMIL KOULA – Duhová pohádka

17.00 GAJDOŠI – vánoční zpívání pro radost 

NOVÁ RADNICE  KŘÍŽOVÁ CHODBA • Dominikánské nám. 1 do 18.00 hod.

10.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO – vánoční světlo do vašich domovů

STAROBRNOIGNIS BRUNENSIS 2010 – výstava oceněných fotografi í

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ – Stanice mladých techniků Brno

MIDWAY CLUB BRNO – výstava modelů letadel a lodí

MORAVŠTÍ UMĚLCI V BRNĚ – Antonín Stříž, Petr Hejzlar a Dana Novotná • Galerie ARNIE (8.–23. 12.)

NOVÁ RADNICE  KŘÍŽOVÁ CHODBA, MIKULKŮV SÁL • Dominikánské nám. 1 do 18.00 hod.

10.00 Pohádka pro děti „Jak se Měsíc a hvězdy domluvili“ a pořad pro dospělé „Konec světa – zas a znova“ – 
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM M. KOPERNÍKA

NOVÁ RADNICE – prostranství • Dominikánské náměstí

10.00 FORD RAŠINO – prezentace vozidel (do 16 h.)

18.00 V DISCO RYTMU PŘED RADNICI - Rádio KISS Hády 88,3 FM (do 18.59 h.)

19.00 „VÁNOČNÍ SEN“ – ohňostroj s hudbou THEATRUM PYROBOLI

9.00 Novoroční jízda Brnem náměstí Svobody
tradiční cyklistická jízda TJ Favorit Brno s cílem na hrázi Brněnské přehrady

11.00 Novoroční troubení z věže  Stará radnice
Moravské žestě

18.00 Slavnostní novoroční ohňostroj  hrad Špilberk
Theatrum Pyroboli a IGNIS BRUNENSIS TEAM • design ohňostroje – Ivan Martinek

20.00 Národní divadlo Brno – Janáčkovo divadlo
Novoroční koncert Filharmonie Brno - Klenoty českých mistrů
Bedřich Smetana • Antonín Dvořák • Leoš Janáček • Bohuslav Martinů • diriguje Jakub Hrůša
(vstup na vstupenky – předprodej FB)

NOVOROČNÍ BRNO  PF 2011                     1. LEDNA 2011  PROGRAM
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MASÁŽE A MODELÁŽ  NEHTŮ 
za velmi příznivé ceny

Klasická a  lymfatická masáž, 
gelové nehty, P-shine.

StudioJP
Jaroslava Procházková

Tel.: 728 231 973
Ukrajinská 15, Brno-Bohunice

www.studiojp.cz

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
nabízí pro školní rok 2011/2012 středoškolské vzdělávání v oblastech:

Telekomunikace a informační technologie
Telematika v dopravě

Finanční a logistické služby
Bankovnictví a pojišťovnictví

Dny otevřených dveří:
pátky 3. 12., 10. 12. 2010 a 14. 1. 2011 od 14.00 do 18.00 hodin,
soboty 4. 12., 11. 12. 2010 a 15. 1. 2011 od 9.00 do 12.00 hodin,

středy 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2011 od 14.00 do 17.00 hodin.
Telefon: 541 123 251, 541 123 286, 541 123 246, 541 123 222

www.sosinformatikybrno.cz, e-mail: info@sosinformatikybrno.cz

 Potřebujete půjčit peníze na 
vyplacení exekuce, či dražby? Více 
informací na tel: 603 117 217.

 Máte na své nemovitosti exe-
kuci, se kterou již nedokážete po-
radit? V takovém případě hrozí vaší 
nemovitosti dříve, či později dražba. 
Pokud se chcete vyhnout velkým 
ztrátám na svém majetku, ev. ztrátě 
bydlení, nezávazné informace volejte: 
777 622 188. I zdánlivě neřešitelný 
problém může mít řešení.

 AXA-obchodní místo na nové 
adrese: Brno, Orlí 3. tevřeno Po–Pá 
10–17 hod., kontakt: 723 299 996.

 Prodám byt v OV 4 + 1 (82 m2)
po kompletní rekonstrukci domu 
i bytu na ul. Pod Nemocnicí. Cena 
2.600 000,- Kč. Tel: 776 29 04 98.

 Prodám RD v Bohunicích 4 + 1, 
zateplený, plastová okna. 
Tel: 733 553 106

 Koupím byt 2 až 3 +1 v Bohuni-
cích.Tel.: 606 321 101.

Volejte na telefonní číslo 725267211  

Trpíte bolestí hlavy, zad,  
kloubů nebo krční páteře?

Je mi 74 roků a trpím od mládí bolestmi kloubů. Užívám léky a dodržu-
ji dietu, ale přesto, kdykoliv mě postihne bolest a zánět na kterémko-
liv kloubu, začnu aplikovat jednou až dvakrát denně přístroj BIOMAG  
a odpovídající program na postižené místo do odeznění bolesti.

Rovněž na ušní šelesty a pískoty, kterými trpím, aplikuji asi šest 
týdnů jednou denně stejný přístroj. Šelesty se zmírnily přibližně  
o polovinu dřívější intenzity.

Další z volitelných programů přístroje používám na ischemické nohy 
a nohy neklidné zvláště při delším sezení např. u televize. Používám jej 
nepravidelně a střídavě s manželkou, kdykoliv cítíme neklid v nohou. 
Oba můžeme potvrdit zlepšení stavu.

Přístroj jsme si pořídili vloni v létě. Z počátku jsem ho začal použí-
vat proti silné bolesti krční páteře, od které mě trápily i bolesti hlavy. 
Užíval jsem ho asi dva měsíce jednou až dvakrát denně. Bolest ustala 
úplně a nyní, asi půl roku po ukončení aplikace,  nepociťuji žádnou 
bolest krční páteře ani následné bolesti hlavy.

S přístrojem jsme velmi spokojeni.
Rudolf Topinka, Radniční 15, Tišnov, tel.: 511137267

Chcete se dozvědět více jak řešit Vaše 
zdravotní potíže a zdarma vyzkoušet přístroj BIOMAG? 

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)
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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
mob.: 608 449 191, Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

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

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.

Nabízíme např.:  Cvičení pro zájemce s kardiovaskulárním onemocněním 
                               Senior-fitness s hudbou a tancem
                               Plavání (neplavci, zdokonalovací a kondiční)
                          Zdravovíkend  ( prevence bolesti zad, kloubů, podpora správného držení těla,                          
                               kompenzace psychického fyzického pracovního zatížení, cílená relaxace)
                               Relaxační a kompenzační cvičení  (Pilates, Zumba, Jóga, Irské tance, Aqua                 
                               aerobik, Spinning, Velké míče, Posilovna, Bodystyling, Zdravotní TV,…)

Kompletní  nabídka: http://fsps.muni.cz/czv/aktualne.php 

Orlí 3, 602 00 Brno
Po–Pá 10–17

tel.: 723 299 996

Poradíme Vám, jak:
-  ochránit rodinu a zabezpečit  

se na stáří
-  pojistit auto a domov
-  spořit s AXA Clubem a využít 

bankovní služby
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