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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

ZÁVĚREČNÉ SLOVO STAROSTY
Milé spoluobčanky, milí 
spoluobčané, za několik 
dnů se konají volby do 
zastupitelstva, bohunic-
kého i městského. Tím 
skončí volební období 
současného vedení rad-
nice. Začali jsme 31. říj-
na 2006 a nyní přišel čas 
ohlédnutí. Pevně věřím 
a dovoluji si Vás o to i požádat, abyste 
při svých úvahách, komu dáte svůj 

Světy kolem nás
„Jeden svět nestačí“ je odpovědí 
a současně i názvem jednoho z fi l-
mových příběhů legendárního Ja-
mese Bonda. Stejně tak jako jemu, 
ani nám jak se zdá, jeden svět rov-
něž nestačí. Rozdíl je však v tom , že 
nulanulasedmičce jej kladla k no-
hám ropná magnátka Elektra, my 
si jiné světy vytváříme sami.
Mnozí z nás jsme v tomto období 
součástí světa volebních agentur, 
štábů, programů, tiskovin, mítinků, 
fotografi í... A je to svět, kde se vedou 
souboje o každou větu ve volebních 
materiálech, kde se vedou diskuze 
nad každým sdělením ve volebním 
hesle. Je to svět, kde se na straně 
jedné apeluje na zdravý rozum a na 
straně druhé, se pak vede cílený 
podprahový útok vzbuzující pocit 
ohrožení základních existenciální 
(ne)jistot každého z nás. Je to svět 
horečného sledování a vyhodno-
cování aktivit jedněch kandidátů 
s aktivitou druhých. Je to svět pro-
tkaný vzrušenými telefonáty, svět 
nočních lepičů plakátů. Svět tisko-
vek a rétorických soubojů. Je to svět 
poctivých a nepoctivých, realistů 
a snílků, svět střetu pragmatiků 
s idealisty. Je to svět osobních od-
hodlání a svět osobních pochyb-
ností. Je to svět... Je to svět jako 
každý jiný, jenž vytváříme my lidé. 
A protože je to svět zasahující do 
i světů každého z nás, neponechá-
vejme jej bez povšimnutí. Je to svět, 
který lze volbou zcela jistě ovlivnit... 
Nenechávejme jej tedy 15.–16. října 
bez povšimnutí...

Miloš Vrážel,
člen Rady městské části 

Uzávěrka č. 11/10
čtvrtek 21. října 2010

hlas, vzali v potaz také 
výsledky práce součas-
ného vedení bohunické 
radnice.
Od začátku volebního 
období, tedy od října 
2006, se Bohunice hod-
ně proměnily k lepšímu. 
Dovolte několik příkladů. 
Bylo vysázeno 745 no-

vých stromů a velké množství keřů, 
postavili jsme 405 parkovacích míst, 

10 dětských hřišť, opravili rozsáhlé plo-
chy chodníků, zajistili opravy schodišť, 
postavili novou školku z bývalé ko-
telny, jednu školku zateplili, opravili 
všechna hřiště mateřských škol, vy-
budovali novou centrální podatelnu 
úřadu, rekonstruovali jsme 12 soci-
álních zařízení na školách a školkách 
atd. atd. Úplný seznam výsledků naší 
práce by zabral celou stránku a není 
možné jej zde uvést.
Za své působení ve funkci starosty 
jsem poznal mnoho zajímavých lidí 
a získal mnoho nových přátelství. Zú-
častnil jsem se mnoha akcí, které ve 
svém volném čase pořádají bohunic-
ké organizace i jednotlivci. Rád bych 
proto poděkoval všem, kteří různou 
měrou pomáhali utvářet Bohunice 
takové, jaké jsou dnes. Nemohu jme-
novat všechny jednotlivce, jmenovitě 
však poděkuji významným bohunic-
kým organizacím. Děkuji, v abecedním 
pořadí, bohunickým hasičům, Orlům 
i TJ Tatran. Děkuji všem, kteří obětovali 
a obětují svůj volný čas a dělají Bohu-
nice lepšími. Mezi tyto lidi patří také 
pracovníci bohunického úřadu, jejichž 
podíl na odvedené práci rozhodně 
nemohu opominout. Díky všem, že 
jsme dokázali táhnout za jeden provaz 
a posunout Bohunice o kus dál.
Také společenský život je neodmys-
litelnou součástí dění v naší městské 
části. I k němu jsme se snažili přispět 
novými momenty – obnovením pů-
vodních bohunických krojů, založením 
symbolického vinohradu, zavedením 
oblíbených oslav jubilantů, zavedením 
Bohunického vítání léta v nově oprave-
né zahradě vedle ZŠ Arménská apod.
Jak jsem již uvedl, za několik dnů do-
stane každý občan Bohunic příležitost 
spolurozhodnout o podobě budoucí-
ho vedení naší městské části, ale i měs-
ta Brna. Vážené spoluobčanky, vážení 
spoluobčané, berme tuto příležitost 
vážně a zúčastněme se voleb. Bohuni-
ce i naše město Váš zájem potřebují...

Robert Kotzian, starosta

OOrel jednota Brno-Bohunice Vás srde n  zve na 
 

  3. bohunickou ochutnávku vín  
„Co zbylo ve sklep “ 

 
 
 
 
 
 

sobota 6. 11. 2009 
orlovna, Hrani ky 5 

 
16.00 hod. – zahájení ochutnávky 

          19.00 hod. – cimbálová kapela 
Bohonica 

vystoupení Bohunické chasy a host  
 

vstupné – 150,- K  
zahrnuje volnou degustaci, skleni ku,  

katalog a drobné ob erstvení 



2 / 10 / 10 N A Š E  B O H U N I C E

Změna ve třídění odpadů

Družba přerostla v přátelství

Dotace na  sport,  kulturu 
a tělovýchovu

Od 1. září 2010 rozšířilo město Brno 
možnosti třídění odpadů o sběr 
nápojových kartonů a hliníkových 
obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky 
a hliníkové plechovky mohou lidé 
odkládat do žlutých kontejnerů, kte-
ré byly dosud určeny jen pro sběr 
PET lahví a jsou umístěné na ulicích 
města Brna a ve sběrných střediscích 
odpadů.
Tetrapacky a hliníkové plechovky ne-
lze odkládat do velkoobjemových 
drátěných kontejnerů na PET lahve!

Do žlutých kontejnerů je tedy mož-
né odkládat společně s PET lahvemi 
i vymyté nápojové kartony a obaly od 
limonád, piva, energetických nápojů, 
ledové kávy apod.
Nálepky na žlutých kontejnerech ob-
čany informují současně také o tom, 
co do žlutého kontejneru rozhodně 
nepatří – tedy konzervy od potravin, 
krmiv, obaly od kosmetických pří-
pravků apod.

Technický odbor ÚMČ Bohunice

V sobotu 18. září, týden před našimi 
bohunickými hody, jsem byl se skupi-
nou bohunických orelských stárků na 
hodech v Kostelanech nad Moravou. 
A právě řeka Morava může za to, že 
jsme tam byli. Jinak poměrně poklid-
ná řeka se totiž v roce 1997 rozvod-
nila a nepříjemně zasáhla do života 
rovinaté obce. Od té doby se traduje 
i naše družba. Bohunice tehdy totiž 
věnovali Kostelanům fi nanční částku 
na obnovu poničené vesnice. Ná-
sledně se pak Bohuničtí i Kostelanští 
pravidelně navštěvovali až do roku 
2007, kdy jsme slavili 770 let od první 
písemné zmínky o Bohunicích. 
Na naše velké oslavy a hody v roce 
2007 dorazil z Kostelan v početném 
zastoupení jejich folklórní soubor 
„Lajbl“. 
A v tento rok se naše družba změni-
la v přátelství. Následující léta jsem 
neměl možnost s naším orelským 
folklórním souborem na hody do 
Kostelan zajet. O to více jsem byl le-
tos překvapen milým a přátelským 
přijetím, zejména od lidí, kteří se 
tehdejších bohunických oslav zú-
častnili. 
Naše Bohunická chasa nebyla jen pa-
sivním účastníkem hodů. V uklizené 
a nazdobené vesnici s hezkým koste-
líkem uprostřed o sobě dávala vědět 
svým zpěvem a tancem. Její vydaře-
né vystoupení v rámci venkovního 

Upozorňujeme zájmová sdruže-
ní, organizace a ostatní právnické 
nepodnikající subjekty a neziskové 
společnosti, které působí na území 
MČ Brno – Bohunice, že si mohou do 
31. 10. 2010 požádat MČ Brno – Bo-
hunice o dotaci na pokrytí neinves-
tičních výdajů pro rok 2011 k zajiště-

ní volnočasových, tělovýchovných 
a sportovních aktivit dětí a mládeže, 
a dále k zajištění kulturních a spole-
čenských akcí. 
Formulář žádosti o dotaci je možno 
získat na webové adrese
www.bohunice.brno.cz,
nebo na podatelně úřadu.

Dne 15. 11. 2010 na ulici Čeňka 
Růžičky a dne 16. 11. 2010 na 
ulici Hraničky a Dlouhá bude 
společnost Brněnské komunika-
ce, a.s. provádět čištění doprav-
ně významných komunikací od 
spadeného listí. Na těchto ulicích 
bude osazeno přenosné dopravní 
značení a ve dnech čištění bude 
prováděn odtah vozidel.

Tech. odbor ÚMČ Bohunice

Vážení občané dne 30. 10. 2010 se koná v bohunické hasičské zbrojnici na Ukrajinské 2 b.

tradiční lidová veselice Bohunický ovar. 

Slavnostní den zahájí v 10.00 hodin soutěž hasičských družstev v požárním útoku, ve 14.00 hod. 
začíná zabíjačka a prodej připravených výrobků a od 17 hod bude hrát k tanci i poslechu 

kapela Hary Kochr.

Bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na kvalitní sportovní zážitek, 

na domácí zabijačkové hody a dobrou zábavu s kvalitní hudbou.

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

„BEZPEČÍ“
rubrika Komise bezpečnostní

Vážení čtenáři!

Ani jsme se nenadáli a máme tu 
podzim!
Co vás, ale jistě nepřekvapí je další 
pokračování naší rubriky, jenž ob-
sahuje, jak doufám, velice zajíma-
vé informace od zástupců Městské 
policie a Policie ČR.

Velice příjemnou a hlavně důle-
žitou zprávou nám sdělila Poli-
cie ČR, jejíž vyšetřovací skupina 
dopadla pachatele nazývaného 
„pošťák“, jenž doručoval fi ktivní 
balíky! O jeho praktikách jsem 
vás informoval v minulém člán-
ku. Nelze, než policistům pogra-
tulovat.

Dále Policie ČR v naší městské 
části řešila loupežné přepadení 
v tramvajovém voze MHD a stále 
se znovu opakující krádeže špat-
ně hlídaných nebo uložených 
věcí v místech velké kumulace 
osob.

Městská policie revír Brno-západ 
informovala o vyhodnocení pro-
vedených kontrol, které proběhly 
během letních měsíců. Při nichž 
bylo na pokutách vybráno skoro 
tři sta tisíc korun …

Varující je i zjištění, že se v naší 
městské části lehce zvýšil výskyt 
podnapilých mladistvých.

Teď musím na pravou míru 
uvést zprávu, jenž byla uvede-
na v minulé rubrice „Bezpečí“. 
Nepozorností zde bylo uve-
deno, že v restauraci „U Fíka“ 
proběhla hádka po níž musel 
jeden z účastníků vyhledat lé-
kařskou pomoc. Tato hádka 
však ve skutečnosti proběhla 
před touto restaurací na ulici 
Havelkova! Tedy prosím při-
jměte mou omluvu.

Prosím napište, zavolejte – kontakt 
na Komisi 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

programu muselo místní zaujmout 
a věřím, že i potěšit.
Chvíli mi opět trvalo, než jsem si zvykl 
na to, že pod pojmem „stárek - stárka“ 
myslí Kostelanští někoho jiného než 
my. Zatímco u nás takto nazýváme 
všechny „krojované“, u našich přátel 
jsou to dva páry se zcela výjimeč-
ným postavením – tzv. mladší a starší 
stárci. Úplně přesně jsem do tajů této 
tradice nepronikl, nicméně na kráse 
vnímání hodů mi to nijak neubralo. 
Obzvláště, když jsem zjistil, že letos 
starší stárkou, tedy jak bychom u nás 
řekli tím VIP párem, je Kristýna Tomeč-
ková – tehdy 14-ti leté děvče, které se 
svou kamarádkou rovněž zúčastnilo 
našich slavností v roce 2007. Vzpomí-

nám si, že když mě před těmi třemi 
lety protáčela v kole, ptal jsem se, jestli 
přijela i s rodiči. V hudební přestávce 
mě zavedla k mamince a představila 
nás: „To je moje mamča“. S „Mamčou“ 
jsme se společně nad těmi okamžiky 
letos dost nasmáli. 
Když jsme se nad ránem unaveni vra-
celi do Bohunic, přiváželi jsme si pří-
slib, že Kostelanští přijedou na naše 
hody, které proběhly po uzávěrce 
tohoto čísla zpravodaje 25.září. 
Přátelé z Kostelan, děkujeme Vám za 
krásné chvíle. Bylo u Vás dobře. Mys-
lím, že Vám máme co oplácet.

Antonín Crha
místostarosta

Bohunický ovar

Čištění komunikací
od spadeného listí
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„Co zbylo ve sklepě“

Pravidla na pronájem zahrady 
ZUŠ, Amerlingova 2

Je název 3. bohunické ochutnávky 
vín, ke které se sejdeme v sobotu 
6. listopadu – viz plakátek v tomto 
vydání NB. V roce 2009 byla pove-
dená. Aby se to o té letošní dalo říci 
také, mají pořadatelé z místní orel-
ské jednoty prosbu. Na vinaře, i na 
ty, co se kolem výroby, distribuce 
i uchovávání vína pohybují, zda by 
nám pomohli shromáždit dostatečné 
množství vzorků, kterých bylo loni 
přes tři sta. Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o bodovanou soutěž, pouze 
se vyhlásí nejlepší bílé i červené víno 
dle názoru veřejnosti, stačí po jedné 

0,7 litrové lahvi od každého vzorku. 
Budou shromažďovány do 31. října. 
Na jejich předání, popřípadě vyzved-
nutí, je třeba se domluvit na čísle mo-
bilního telefonu 723 226 839, nebo 
na mejlové adrese lakon@email.cz. 
Pořadatel vydá katalog, členěný dle 
odrůd, s uvedením jména a lokality 
vinaře, ročníku a případného přívlast-
ku vína. Po úspěšné loňské premiéře 
zároveň bude probíhat přehlídka 
škvarkových pomazánek, hodnoce-
ná účastníky koštu.

Ladislav Konečný

1) Pronájem zahrady ZUŠ, Amerlingova 2 v MČ Brno-Bohunice je možný
 - v pracovních dnech od 8.00 hod. do 20.00 hod.
 - v sobotu a neděli od 10.00 hod. do 20.00 hod.
2)  Žadatel o pronájem zahrady ZUŠ dohodne v kanceláři tajemníka 

úřadu termín konání akce, včetně stanovení přesné hodiny zahájení 
a ukončení předmětné akce a zaplatí v hotovosti za pronájem zahrady 
stanovenou úhradu pověřené pracovnici kanceláře tajemníka.

3)  Poslední pracovní den před konáním akce si žadatel o pronájem 
vyzvedne klíče od zahrady na Odboru bytovém a majetkovém a po-
depíše předávací protokol.

4)  Za pronájem zahrady ZUŠ jsou pro jednotlivé akce stanoveny tyto 
sazby včetně DPH:

 a)  kulturní a vzdělávací akce pro děti a mládež pořádané neziskovými 
organizacemi působícími v MČ Brno-Bohunice bez poplatku

 b)  ostatní akce neziskových organizací a akce politických stran a hnutí 
za každou byť i započatou hodinu 150 Kč

5)  Po celou dobu pronájmu zahrady ZUŠ může být využívána pouze 
plocha k danému účelu určená, a to včetně jejího zařízení – tj. plochy 
zeleně, altán, lavice, stoly, pódium.

6)  Veškeré plochy znečištěné v průběhu konání akce musí být po 
skončení akce uklizeny. Vzniklý odpad musí být uložen do příslušných 
odpadových nádob a ihned zlikvidován.

7)  Porosty, trávníky, zpevněné plochy a zařízení nacházející se na pou-
žívaných plochách nesmí být poškozovány a ničeny. V případě jejich 
poškození je nájemce povinen veškeré škody uhradit.

8)  Po skončení nájmu musí být dotčená zahrada předána pracovnici 
Odboru bytového a majetkového v původním stavu a vráceny klí-
če.

9)  V areálu zahrady platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, 
návykových a psychotropních látek a kouření.

10)  Tato pravidla byla schválena na 98. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice 
dne 25. 8. 2010 a nabývají účinnosti dnem schválení.

Kontejnery v Bohunicích

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Čeňka Růžičky – parkoviště 20. 10. 2010 20. 10. 2010 3

Neužilova – parkoviště 10. 11. 2010 10. 11. 2010 3

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

Harmonogramy svozu velkoobjemových kontejnerů můžete nalézt také na 
www.bohunice.brno.cz

Co si psali naši předkové XVIII.
Pro naše osmnácté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“, jsem 
zvolil pohlednici se zajímavým záběrem Morávkova náměstí pod kapličkou. 
Byla poslána 8.7.1942, tedy v době II. světové války a době, kdy byla ukradena 
socha T.G.Masaryka. Proto ji na pohlednici nenaleznete. 

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu pohlednice (i s chybami):

„Drazí přátelé!
Děkují Vám srdečně za blahopřání k mojím jmeninám a narozeninám. 
Již 64 let. jak ještě dlouho? jak ty roky ubíhají a nelze jích zadržet. Co 
dělá bratr, jemu lépe; rád bych se za ním podíval. Prosím Vás napište jak 
se mu vede. S Bohem. Pavel.

Krajské kolo v požárním sportu

V květnovém čísle jsme psali o postu-
pu žen z Bohunic do krajského kola. 
Toto kolo již proběhlo a to 14. srpna 
v Blansku.
Do mlhavého dne se probudili hasi-
či a hasičky ze 7 okresů Jihomorav-
ského kraje. Počasí se však trošičku 
umoudřilo, vysvitlo i sluníčko a tak se 
v 9 hodin začalo soutěžit. První dis-
ciplína 100m překážky běhaly ženy, 
mezitím muži odběhli útok. Pak se 
disciplíny prohodily a závěr soutěže 
patřil štafetám 4 x 100m. Naše ženy 
bez problémů odběhly „stovky“. Skvě-
lý výkon zaznamenala naše Hanka 
Sestrienková(nyní už Elznerová), která 
svým časem 20,67 obsadila ze 60ti 
závodnic, krásné 12té místo. Útok 
se ženám velmi povedl a dosažený 
čas 29,59 byl nejlepší kterého kdy 
dosáhly. Štafety byly zaběhnuté ne 

v nejlepším, ale i tak v dobrém čase. 
Nakonec po sečtení všech výsledků 
ženy z Bohunic obsadily v opravdu 
těžké konkurenci krásné páté místo.
Takže Terezi Emmertové (nyní už 
Gargulové), Kateřině Šuterové, Julii 
Benyóové, Zuzaně Soukupové, Haně 
Elznerové, Anně Putnové, Ingrid Sou-
kupové, Ivči Dřímalové , Johance Taš-
lové a Báře Švédové moc blahopře-
jeme a přejeme do dalších takových 
útoků hodně štěstí.
Skvělého výkonu dosáhly naše ženy 
o 3 týdny později na soutěži v požár-
ním útoku ve Střelicích, kde zúročily 
svojí tvrdou přípravu přes prázdniny, 
kdy trénovaly na krajské kolo a soutěž 
ve Střelicích vyhrály a svůj čas z kraje 
vylepšily o další 4vteřiny.

Hasiči z Bohunic

se mu vede. S Bohem. Pavel.



Prvňáčci na Arménské ZŠ Vedlejší získala 
téměř 4 miliony

Stavební boom na ZŠ Vedlejší

Koloběžkové závody

Prázdniny skončily. A jako každý rok 
se i na ZŠ Arménská rozezněl zvonek 
ohlašující začátek nového školního 
roku. Nový je nejen pro všechny žáky 
druhých až devátých ročníků, ale 
hlavně pro děti z prvních tříd, které 
čekala 1. září velká premiéra. A že to 
byl den opravdu slavnostní, o tom 
svědčily zástupy maminek, tatínků, 
ale i babiček a dědečků, kteří šli svého 
prvňáčka do školy vyprovodit.
V krásně vyzdobených třídách již na 
děti čekaly usměvavé paní učitelky. 
Slavnostní atmosféru umocnila také 

přítomnost pana starosty MČ Bohuni-
ce, pana Ing. Roberta Kotziana, Ph.D. 
Ten všechny prvňáčky přivítal, po-
přál jim úspěšný start do jejich nové, 
školní etapy života a všem rodičům 
pevné nervy, hodně trpělivosti, ale 
hlavně hodně radosti z výsledků 
svých dětí. My všichni učitelé ze ZŠ 
Arménská se k tomuto přání připo-
jujeme a těch šťastných dnů ať je co 
nejvíce!

Mgr. Alena Göőzová,
učitelka 1.A ZŠ Arménská

Školní rok 2009/2010 byl pro ZŠ Ved-
lejší obzvláště zdařilý. V rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost byly schváleny 
hned dva projekty. Díky nim škola 
získala ze strukturálních fondů EU té-
měř 4 miliony korun, které bude moci 
využít na kvalitnější, atraktivnější a ak-
tivnější formy výuky. Jeden z těchto 
projektů nese jméno ,,Všichni máme 
stejnou šanci“ a bude probíhat od 
května 2010 do června 2012. Projekt 
je zaměřen na žáky s poruchami uče-
ní, tedy na žáky s dyslexií, dysgrafi í, 
dysortografi í a dyskalkulií.
Poruchy učení jsou obvykle gene-
ticky dané, způsobené poruchami 
nervové soustavy či nedostatky 
v různých oblastech poznávacích 
procesů. Jedná se tedy často o děti 
inteligentní a šikovné, které však mají 
obtíže při čtení, psaní, v gramatice 
nebo v matematice. Díky projektu 
Všichni máme stejnou šanci budou 
mít žáci přímo na ZŠ Vedlejší k dispo-
zici takové služby, které jim umožní 
poruchy učení co nejdříve odstranit. 
Škola díky projektu mohla zaměstnat 
tři nové odborníky – dva speciální pe-

dagogy a psychologa, kteří se těmto 
dětem budou věnovat a poskytnou 
jim odbornou, systematickou a pra-
videlnou péči.
Již od května se na realizaci projek-
tu začalo pilně pracovat. Největších 
změn doznala učebna speciální 
pedagogiky, ve které přibylo deset 
zcela nových počítačů a také interak-
tivní tabule. Vše bude sloužit dětem 
k tomu, aby si mohly problematické 
učivo procvičovat zábavnou formou 
na různých hrách či interaktivních 
cvičeních.
Od září 2010 začalo každé ze 40 dětí, 
které se do projektu přihlásily, navště-
vovat jednou týdně hodinu, kde se 
mu speciální pedagog věnuje in-
dividuálně. Všechny děti mají díky 
projektu k dispozici velké množství 
pracovních sešitů a výukových po-
můcek, které hrají při odstraňování 
poruch učení velmi důležitou roli. 
Veškeré služby a pomůcky bude moci 
škola díky projektu poskytovat těmto 
žákům zcela zdarma a dát tak šanci 
opravdu všem.

Hana Jarolímová, Vendula Šupová

Možná jste si všimli, že u ZŠ Vedlejší 
probíhá zhruba od poloviny letních 
prázdnin čilý stavební ruch. Důvo-
dem je již dlouhodobě nevyhovující 
školní sportovní areál, jehož rekon-
strukce má být dokončena v břez-
nu 2011. Stavební práce fi nancuje 
statutární město Brno spolu s Úřa-
dem městské části Brno-Bohunice 
a ZŠ Vedlejší, zhotovitelem je fi rma 
Swietelsky. Sportovní areál se bude 
po dokončení skládat ze tří hřišť, pří-
stupných v odpoledních hodinách 
také širší veřejnosti. Na areál bude do-
hlížet správce a vstup bude zpoplat-
něn. Hřiště budou uzpůsobena na 
provozování malé kopané, fl orbalu, 
házené, odbíjené, košíkové a tenisu, 
nebude chybět ani cvičební plocha 
pro aerobik, lavičky a herní prvky pro 
malé děti. Veškeré terénní úpravy, za-
měřené například na výměnu nevy-

hovujícího asfaltového povrchu, se 
provádějí s maximálním ohledem na 
zachování zeleně, přičemž dochází 
i k přesazování jednotlivých stromů 
a keřů.
Dalším významným stavebním po-
činem letošního léta na ZŠ Vedlejší 
bylo vybudování již léta chybějících 
sprch. Jejich slavnostní otevření pro-
běhlo 1. září za účasti učitelů, žáků 
i pana starosty Roberta Kotziana 
a pana místostarosty Antonína Crhy. 
Sprchy od této chvíle využívají učitelé 
a žáci především odpoledne po skon-
čení sportovně zaměřených vyučova-
cích hodin a kroužků. Estetický návrh 
modrobílé kombinace barev sanitární 
keramiky vytvořila paní učitelka Šárka 
Cimburková, projekt fi nancovala ZŠ 
Vedlejší a ÚMČ Brno-Bohunice.

Martin Janoška

Bohunických 222 metrů aneb jak 
dopadl závod koloběžek.
V neděli 12. září sluníčko zazářilo na 
rekordních 86 koloběžících závod-
níků, malých i větších. Na startu se 
objevilo 46 slečen a 40 pánů kluků. 
Nejmladší závodnice měla pouhé 
2 roky, nejstarší 13 let. Všechny spo-
joval velký sportovní zápal a radost 
z pohybu. Slíbili jsme změnu v orga-
nizaci tak, aby se děti, čekající na svůj 
závod nenudily. Svému slibu jsme 
dostáli, přidali jsme zkoušku zručnos-
ti. Doufáme, že se líbila a splnila svůj 
účel. Závěr opět patřil závodu tatínků 
a maminek, z něhož mají děti ještě 

větší radost, než ze sladkých odměn, 
které obdrželi všichni závodníci bez 
rozdílu umístění. Na tři nejrychlejší 
v každé kategorii čekaly medaile 
a pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, 
i pro ty, kteří se chtějí pokochat po-
hledem na úspěch svého favorita, 
uvádíme přehled vítězů na našem 
webu www.orelbohunice.cz. Bude-
me se těšit, že i naše nové podzimní 
akce - závody RC autíček a 1. Bohu-
nická drakiáda, se setkají s podobným 
zájmem dětí i jejich rodičů.

Václav Zavadil
Místostarosta Orla
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OZNÁMENÍ
o dob  a míst  konání voleb  

do Zastupitelstva m sta Brna, Zastupitelstva m stské ásti Brno-Bohunice 
a do Senátu Parlamentu eské republiky 

 

podle § 29 zákona . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní 
pozd jších p edpis  a podle § 15 zákona . 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu eské republiky a o zm n  

a dopln ní n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  
 

1. Volby do Zastupitelstva m sta Brna, Zastupitelstva m stské ásti Brno-Bohunice a do Senátu Parlamentu eské republiky se 
uskute ní 

v pátek dne 15. íjna 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  
a  

a v sobotu dne 16. íjna 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
     

 

2. Místem konání voleb  

ve volebním okrsku . 194 je volební místnost v: ÚM  Dlouhá 3  
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu:  
Uzbecká, Dlouhá v trvale obydlených chatách  
ve volebním okrsku . 195 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21  
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu:  

Ukrajinská 19-35 lichá Jihlavská 12  
ve volebním okrsku . 196 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21  
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu:  
Arménská Havelkova  
ve volebním okrsku . 197 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21  
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu:  

Gruzínská Rolnická  
ve volebním okrsku . 198 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21  
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu:  
B loruská 14-20 sudá Moldavská  
ve volebním okrsku . 199 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21  
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu:   
B loruská 4-12 Ukrajinská 3-17 lichá  
ve volebním okrsku . 200 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21  
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu:  
Amerlingova Bohu ova  

e ka R ži ky Dvo išt   
Elišky P emyslovny 50-68 sudá Elišky P emyslovny 55-59 lichá   
Hrani ky Humenná 
Lány Lískovecká 
Neužilova Nové Nivky 
Podsedky Sobolova 
Tra ová 3 T í tvrtní 
Vyhlídalova Za kovárnou  
Zadní Žlíbek 

 

ve volebním okrsku . 201 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu: 
Souhrady  Spodní 2-6 sudá 
Jihlavská 20 
ve volebním okrsku . 202 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu: 
Spodní 8-24 sudá 
ve volebním okrsku . 203 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu: 
Pod nemocnicí 
ve volebním okrsku . 204 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu: 
Akademická Jihlavská 2-11 
Jihlavská 13-19 Jihlavská 21-22, 27 
Kamenice  Kejbaly 
Na pískové cest   Netroufalky 
Studentská Švermova 2-14 sudá 
Vedlejší Vohnoutova 

ve volebním okrsku . 205 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu: 
Okrouhlá 2-8 sudá Švermova 1-25 lichá 
ve volebním okrsku . 206 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voli e podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu: 
Okrouhlá 1-19 lichá Okrouhlá 10-34 sudá 
 
 

 

3. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob anství eské republiky (platným ob anským pr kazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem eské republiky anebo cestovním pr kazem), pop ípad  státní ob anství státu, jehož ob ané jsou oprávn ni 
volit na území eské republiky (pro volby do zastupitelstev obcí). 

4. Každému voli i budou dodány 3 dny p ede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb m že voli  obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
5. V p ípad  konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskute ní  

dne 22. íjna 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 23. íjna 2010 od 8:00 do 14:00 hodin. 
 

 
 
 
V Brn  dne 20. 9. 2010 Ing. Robert Kotzian, Ph.D. v.r. 
 starosta M  Brno-Bohunice  
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 Otev ená, p ív tivá a transparentní radnice

 Smlouvy a hlasování zastupitelstva na internetu

 Otev ené školy pro volno asové aktivity

 istá a bezpe ná h išt  a pískovišt

 Odborné a koncep ní ešení zelen  a parkoviš

 Pohodlné a dostupné t íd ní odpadu

 Podpora komunitních a kulturních projekt

Jaké chceme Brno?

Ing. Jana Drápalová
starostka M  Brno - Nový Lískovec

Mgr. Martin Ander, Ph.D.
nám stek primátora m sta Brna
M

bez nudy
bezezbezisté

chytréchyytchyhychcchytbez heren
bez heren

ééé nn

Ing. Jana Drápa
starostka M  Brno - N

alová
Nový Lískovec

h.D.
Brna

Mgr. Martin Ander, PhM
ám stek primátora m sta ná

1.  MgA. Jan Motal

2.  Veronika Boxanová

volte moderní a zdravé Brno

www.zeleni.cz/brno

volí transparentní, chytrý, 
istý a zelený rozvoj Bohunic

ZELENÉ TRHY

Přijďte si nakoupit a potkat se s kandi-
dáty SZ do Zastupitelstva města Brna. 

Moravské náměstí

Cimbálová hudba, program 
pro děti, zdravé potraviny 
z jižní Moravy, řemeslná výroba

sobota 9.října 
od 10 do 14 hodin

www.zeleni.cz/brno

 Zateplení a modernizace škol

 Ve ejná kontrola zadávání zakázek

 Po Brn  na kole bezpe n

 Mén  hluku a prachu z dopravy

KUBBV BRNĚ

S R D EČ N Ě  VÁS  Z V U  N A

Volby do Senátu | 15. a 16. říjen 2010 | www.juranek.cz

8. 10. • 16-20 hod.
Brno - Bohunice
Přesné lokace, kde se bude Kubb hrát 
najdete na www.juranek.cz

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT:

Ing. Stanislav Juránek

váš kandidát do Senátu
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www.robertkotzian.cz www.milosvrazel.cz

kandidát na starostukandidát na primátora

V LEPŠÍM BRNĚ 

BOHUNICE
LEPŠÍ

I v politice mohou být
slušní a pracovití lidé

Srdečně vás zveme na besedu o „Současnosti 
a budoucnosti Bohunic“, která se bude konat 

12. 10. 2010 v 17:00 v zasedacím sále radnice Dlouhá 3.

Bc. Antonín 
Crha
kandidát na starostu
městské části
Brno–Bohunice

MUDr. Daniel 
Rychnovský
kandidát na primátora
města Brna

Volby do zastupitelstev obcí 15.–16. října 2010
www.kduprobrno.cz • www.antonincrha.cz

býýt

hunice

FFoollkklloorr  ii  SSppoollee nnoosstt  
PPoolliittiicckkéé  hhnnuuttíí  zzaa  ssnníížžeenníí  ppoo ttuu  zzaassttuuppiitteell ,,    

zzaa  mmiinniimmaalliizzaaccii  mmííssttnníícchh  ddaanníí  aa  nnáájjmm ..  
Podporujeme: 

snížení po tu zastupitel  z 55 na 35, restrukturalizaci 
ízení m sta, „Den otev ených dve í primátora“, 

elektronizaci ve ejné správy, rozvoj spole enského a 
spolkového života, zatraktivn ní Brna pro turisty, folklorní 
uskupení s cílem zachování tradic a budování pov domí, 

neorganizovanou mládež a 
seniory, pokra ování 

v prodeji obecních 
byt , podporu mladým 
rodinám, nezvyšování 
nájemného, ádnou 
pé i o bytový fond, 
rozvoj služeb, snížení 

nezam stnanosti, 
v tší nabídku prostor 

k podnikání, dokon ení 
velkého m stského okruhu, 

varianty dopravy po železnici, severojižní 
kolejový diametr pro regionální dopravu, zachování 
funk ního vlakového nádraží ve stávající poloze, zm nu 
úhrad MHD ve prosp ch Br an , snížíme cenu m sí ních 
jízdenek, d chodci zdarma, vybudování záchytných 
parkoviš  v cen  jízdenka MHD pro návšt vníky m sta, v 
sociálním programu výstavbu pension  a domov  pro 
seniory, revitalizaci ve ejných budov, rozší ení mate ských 
škol. 

 

Více z našeho programu naleznete na www.folklor-i-spolecnost .cz  

Václav Milan

Ilo
na

Pavel

Kateřina

Hrajeme fér.
Vy rozdáváte.
www.cssd-bohunice.cz

Václav Izák, Milan Hrdlička, Ilona Podborská,
Pavel Trnka, Kateřina Schielová a Vaši další 
kandidáti do komunálních voleb 2010.
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Nevídaný nástup fotbalistů 
Tatranu Bohunice!

Služby pro seniory postižené poruchami 
komunikace a hybnosti

Házenkářům TJ Tatran 
začíná sezóna

Akce v ZOO

Takový vstup do soutěže – Jihomo-
ravského FINCENTRUM krajského 
přeboru dospělých – jsme ještě 
v Bohunicích nezažili! Nejen že fot-
balisté „A“ mužstva po šesti odehra-
ných kolech nového ročníku JMKP 
2010/2011 soutěž vedou, ale ještě 
ani jednou neprohráli. Ve vítězném 
tažení již zdolali Židenickou „Čafku“, 
Velkou nad Veličkou, Rájec-Jestřebí, 
Ivančice a Novosedly. Z oblak dolů je 
sesadila až remíza 0:0 s Kuřimí na do-
mácím hřišti. Tatran doposud nastřílel 
soupeřům nejvíce branek ze všech 
a to 20 a pouze 5 obdržel. Nevíce 
zásahů si zatím na své konto připsali 
hráči Bombicz 6, Beneš 5 a Hudec 3.
V následujících kolech je však čekají 
soupeři z horní části tabulky – oba 

týmy ze Znojma, Boskovice, Vracov 
a Ráječko. Až po těchto zápasech 
se ukáže, jaký potenciál v Bohu-
nických fotbalistech je, zda si udrží 
první příčku i do druhé jarní půle 
JMKP a zda budou mít sílu konečně 
soutěž vyhrát a postoupit. Přijďte se 
podívat na stadion na Neužilově ulici, 
dokud je ještě hezké počasí. Zafandit 
Tatranu a dát si pivo a teplý klobásek 
z udírny, což k fotbalu patří. Domácí 
zápasy hrajeme vždy v sobotu od-
poledne, čas začátku se mění dle za-
padajícího slunce a je uveřejněn ve 
vitríně na stadionu. Na setkání s vámi 
se těší hráči i funkcionáři fotbalového 
Tatranu Brno Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Občanské sdružení LOGO nabízí 
komplexní program pro osoby po 
cévní mozkové příhodě a podobných 
problémech, kteří trpí poruchami ko-
munikace a hybnosti. Součástí to-
hoto programu je nejen individuální 
logopedická terapie, ale také terapie 
skupinová.

Skupinová terapie afázie je určena 
pro klienty s diagnózou afázie. Pro 
klienty s touto diagnózou jsou urče-
ny dvě terapeutické skupiny: jedna 
pro klienty s lehčí a druhá pro klien-
ty s těžší formou afázie. Skupino-
vá terapie afázie probíhá každé 
úterý od 8.00 do 9.30 a od 10.00 
do 11.30. Naši klienti, kterým byla 
diagnostikována dysartrie, mohou 
navštěvovat ve čtvrtek od 9.30 do 
10.30 skupinovou terapii dysartrie. 
Skupinovou terapii lze opět skloubit 
s individuální terapií.

Služba logopedie v terénu
Pro stávající klienty, kteří mají di-
agnostikovanou afázii a nemají 
možnost docházet do našeho ob-
čanského sdružení, jsme připravili 
službu terénní logopedie. Kdy naši 
odborníci dojíždějí za těmito lidmi 
do domácího prostředí, kde s nimi 
odborně pracují.

Jsme si vědomi toho, že komplexní 
nabídka služeb pro klienty umožňuje 
jejich rychlejší a efektivnější návrat do 
běžného života. Proto nezapomíná-
me na možnost konzultovat složité 
sociální situace s našimi sociálními 
pracovníky.

Občanské sdružení LOGO, 
Vsetínská 20, 639 00 Brno, 
tel.: 543 420 677, 543 420 690, 
email: oslogo@oslogo.cz, 
socialni@oslogo.cz, www.oslogo.cz

V posledním zářijovém víkendu vstou-
pili házenkáři bohunického Tatranu 
do podzimní části sezóny 2010/2011.
Tréninky na sezónu začaly už v druhé 
polovině července nejprve kondiční 
přípravou. Tým v rámci přípravy absol-
voval kondiční soustředění v Lipové-
Lázně v Jeseníkách. Poté se přešlo 
na herní přípravu, kdy v rámci ní tým 
sehrál několik přípravných utkání 
a 2 přípravné turnaje ve Zruči nad 
Sázavou a v Novém Veselí.
Hráčský kádr zůstal v podstatě ne-
změněn, jen Milan Zmrzlý odešel 

z důvodu zaměstnání v zahraničí. 
Do týmu přestoupil Jakub Vraný, 
který již hostoval v Tatranu v minulé 
sezoně. Dále z dorostu přišel Lukáš 
Burčík a k házené se vrátil také zku-
šený Lukáš Přikryl. „A“ tým bude hrát 
i letos II.ligu (skupina Jižní Morava), 
„B“ tým díky vítězství ve skupině 
play-out Jihomoravské ligy zůstá-
vá v této soutěži, která se počtem 
týmů zúžila.

Dovolte mi Vás pozvat na nadcháze-
jící domácí zápasy TJ Tatran:

9. 10. 2010 – Otevření nové expo-
zice Beringie

Nová expozice, na ploše přibližně 
10 000 m2, návštěvníkům přiblíží 
přírodu Kamčatky a východní Sibiře. 
Hlavním chovaným druhem bude 
medvěd kamčatský, v doplňkových 
expozicích se představí rosomáci 
sibiřští, lišky polární, sovice sněžní 
a další ptačí druhy ze skupiny bah-
ňáků. Středem areálu povede dob-
rodružná naučná stezka, z níž bude 

možno pozorovat přirozeně reagující 
zvířata. Ve středu expozice vznikne 
lovecké středisko tvořené dřevěnými 
kamčatskými chalupami, kde bude 
k dispozici přednáškový sál a veškerý 
návštěvnický servis.

Otevírací doba Zoo Brno v říjnu: 9–17 h

4. kolo II. ligy: neděle 17.10. 15:00 TATRAN BOHUNICE „A“ – Sokol Juliánov
4.kolo JM ligy: neděle 17.10. 17:00 TATRAN BOHUNICE „B“ – Slavoj Třešť

6. kolo II. ligy: neděle 7.11. 15:00 TATRAN BOHUNICE „A“ – Sokol Telnice
6.kolo JM ligy: neděle 7.11. 17:00 TATRAN BOHUNICE „B“ – HC Tišnov

Věříme, že si najdete cestu podpořit náš tým a tím pomůžete k vítězství našich 
házenkářů.

Jan Bavlnka, vedoucí týmu

Mít svůj strom
Lidé rádi sázejí stromy k různým život-
ním událostem. I náš oddíl Severka se 
rozhodl nakousnout nové čtvrtstoletí 
stejným způsobem. A protože je nás 
mnoho a jediný strom nemůže sázet 
šedesát dětí, zasadila si každá družina 

svůj vlastní. O ten se bude v budouc-
nu starat. A tak u naší klubovny dosta-
ly domov jírovec, dva stříbrné smrky 
a dvě borovice. Možná, že za dalších 
25 let si budou hrát v jejich stínu děti 
těch současných dětí.

Program na měsíc říjen

POUSTEVNÍK: Pozor, vévoda kouše!
Divadelní představení Historizujícího sdružení žakérského Poustevník
7. října 2010 • 19.00–20.00 hod.
Toto divadelně-šermířské představení nás zavede do období renesance, 
kdy Evropou táhly houfy německých vojáků, tzv. landsknechtů.
Cena: vstupné dobrovolné

Otevřená dílna: Filc
14. října 2010 • 15.00–16.30 hod.
Přijďte si k nám vyrobit originální ozdobu či módní doplněk!
Cena: zdarma

Cestovatelský večer: Kréta
Projekce fotografi í z cestování a běžného života na největším řeckém ostrově
21. října 2010 • 18.30–20.00 hod.
Podle starořeckých mýtů je Kréta považována za místo zrození Dia – 
vládce olympských bohů... A jaká je Kréta dnes?
Cena: vstupné dobrovolné

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

Mobil: 602 561 263
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1. Bohunická drakiáda

Severka v akci

Knihovna informuje... připravuje...

V květnu jsme uzavřeli čtvrt století naší 
práce a nyní otevíráme snad další řád-
ku let. A pustili jsme se do toho rovnýma 
nohama.
Na třetí zářiový víkend jsme si napláno-
vali opravu naučné stezky, kterou jsme 
před pěti lety v Bohunicích vybudovali. 
Z jedenácti panelů na trase dlouhé oko-
lo 6 km nezůstal ani jeden neponičený. 
I přes několik oprav v průběhu této doby 
jsme nalezli pouze jeden stát na svém 
místě. Další byly strhané, rozlámané, 
vyvrácené nebo prostě nebyly vůbec. 
Vše bylo třeba odvézt do naší klubovny, 

vytisknout nové cedule, opravit nebo 
vyrobit nové panely, odstranit malby, 
znovu natřít a pak opět odvézt a za-
betonovat na své místo. Nyní už tedy 
znovu můžete najít vše tam, kde má být 
a na stezku mohou vyrazit děti z míst-
ních škol, aby se dozvěděli mnoho zají-
mavostí o přírodě na našem sídlišti.
I Vás zveme, abyste novou stezku na-
vštívili. Příležitost k tomu máte 2. října, 
kdy u naší klubovny připravíme přírodo-
vědou soutěž pro děti i jejich rodiče. Její 
vyhodnocení proběhne ve 12.00 před 
ZŠ Vedlejší.

Letní prázdniny, díky omezeném 
provozu půjčování, jsme strávili ,pře-
devším, úklidem prostor knihovny 
a knihovního fondu.
Nakoupili jsme pro Vás nové knihy, 
dovezli opravené knihy z převazby, 
obalili na 768 starších knih.Úspěšně 
zvládli revizi fondu, která obsaho-
vala fyzickou kontrolu knih nejen 
v knihovně, ale i suterénních skla-
dech. Během 4 dnů jsme přeskládali 
cca 27 000 dokumentů.
Přes léto jsme pro Vás nachystali 2 vý-
stavy z cyklu „Mladých (NE)známých 
talentů“.
V červenci výstavu kreseb s názvem 
„Tajemství lidské ruky“. Autorem byl 
student 1. ročníku SPŠ Marek Vrána. 
V srpnu výstavu barevných fotografi í 
s názvem „Tak to vidím já...“od žákyně 
9. tř. ZŠ Veroniky Hanušové.
V měsíci září se k nám mohli žáčci 
1. tříd přihlásit na celý rok zdarma. 
Muselo se však jednat o první regis-
traci v KJM Brno. Pro velký úspěch 
akce trvá až do 10. 10. 2010.

30 % členů loňských dětských čte-
nářských klubů si obnovilo svou čte-
nářskou registraci a chodí za námi 
pravidelně dál.
V rodinné atmosféře jsme zahájili 
1. podzimní odpoledního čtení pro 
nejmenší „Pojďte s námi za pohád-
kou“. Odpolední čtení se bude konat 
vždy ve 14-ti denních intervalech.
V září jsme v sálku knihovny nainsta-
lovali přehlídku ekologických plakátů 
s názvem. „Šance pro klima“.
Rozbíháme pondělní, úterní a čtvr-
teční dětské čtenářské kluby.
V měsíci říjnu žijeme ale nejinten-
zivněji, přípravami a slavnostním 
aktem -„ Pasováním prvňáčků na 
Rytíře knih.“
Po prázdninách jsme opět naváza-
li na dobrou spolupráce s oběma 
bohunickými základními školami 
.Všechny první třídy mají o tradiční 
„Pasování na Rytíře knih“ zájem.
Slavnostní pasování ,v královských 
oblecích, svou osobní účastí zaštítí 
p. starosta Bohunic R. Kotzian a pan 

místostarosta Bohunic A. Crha.
Vzhledem k jejich velké pracovní 
vytíženosti si jejich podpory naší 
knihovně velmi vážíme.
Rádi bychom poděkovali i bohunickým 
občanům, kteří se stávají našimi stálými 
dárci velmi kvalitní literatury. Pokaždé 
nás dojme, když zdarma knihovně vě-
nujete nové romány TOP autorů, cizo-
jazyčnou literaturu nebo velmi drahé 
encyklopedie. Věřte, že i Vaše důvěra 
a podpora naší knihovně z Vaší strany, 

je pro naší práci velmi povzbuzující.
Co jsme pro Vás připravili 
v měsíci říjnu:

Výstava originálních šperků z kame-
nů a kůže pod názvem: „Inspirace 
všude kolem nás – Kouzlo přírod-
ních materiálů“. Autorem výstavy je 
Věra Valenti.

Výstava potrvá od 1. 10 do 30. 10 
2010 v prostorách knihovny.

REGISTRACE PRVŇÁČKU ZDARMA do 10. 10. 2010

Slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE KNIH pro školy – 
4. 10. a 6. 10. 2010 vždy dopoledne a za účasti p. starosty UMČ Bohunice 
a p. místostarosty UMČ Bohunice.
Slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE KNIH pro veřejnost 
7. 10. od 13.00–18.00 hod.

ODPOLEDNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ „Pojďte s námi za pohádkou“ 5. 10. od 16. 
00 hod. Číst bude paní L. Stará z Klubu maminek CVČ Lány.

Vaše knihovnice Radka, Hana a Jitka

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 1. 10. 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.
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Když víno, tak od nás …
Navštivte naši nově otevřenou 
vinotéku firmy TRANSVIN, 
na ulici Dlouhá 1, Brno-Bohunice 
(pod Kalinkou – u pošty)

• moravský burčák
• kvalitní sudová vína
• lahvová vína z Jižní Moravy
• zahraniční vína, ročníková vína
• zajišťování rautů, oslav, plesů
• poradenská činnost
• řízené degustace
• zajišťování sklípků

Nová otevírací doba: 
Po – So  10.00 – 22.00

TRANSVIN s.r.o. | Staňkova 8b  CZ 602 00 Brno |  tel +420 549 211 836
mobil +420 603 717 189 | www.transvin.cz | info@transvin.cz

Přijďte • Uvidíte • Ochutnáte

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

FITNESS   PETRA
ROZVRH INDOOR CYCLING OD 20.9.2010

17:45 18:45 19:00
PONDĚLÍ Inka Veronika

ÚTERÝ Vendy

STŘEDA
Inka

40 min. kolo
20 min. posilování

Veronika

ČTVRTEK Radek Vendy
NEDĚLE Radek

Tel.: 547 353 249, 775 054 539 – rezervace, www.fi tness-petra.euweb.cz
Budova Ekogymnázia, Labská 27, Brno

Vstupné 80,- / 10 vstupů 700,- / 20 vstupů 1300,-

ROZVRH TĚLOCVIČNA od 13.9.

16–17 17–18 18–19 19–20 20–21

PONDĚLÍ Zumba
Petra

body form
Iva

body form
Kristýna

Zumba
Petra

ÚTERÝ Zumba
Petra

body form
Hanka

Orient
kurz od 21.9.

STŘEDA body form
Jana

body form
Kristýna

Zumba
Petra

ČTVRTEK Zumba
Petra

body form
Hanka

body form
Iva

Zumba
Petra

NEDĚLE PILATES
Blanka

vstupné 50,- * předplatné 10+1zdarma 500,- / 20+2 za 950,- /30+3 za 1350,-
www.fi tness-petra.euweb.cz  *  fi tnesspetra@seznam.cz * tel.775 054 539

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

 Aquaaerobic na ZŠ Arménská 
od 6. září 2010
Pondělí a Středa 20.00–21.00 
a Pátek 18.00–19.00
Aquaaerobic v  Kohoutovicích 
od 7. září 2010
Úterý a Čtvrtek 18.00–19.00
Přihlášky vždy před zahájením 
hodiny
Kateřina Hašková, Tel.: 777645517 
www.plavani-katka.cz

 Prodám zahrádku v Bohunicích, 
není stavebním místem, bez el., sklep, 
chatka, studna, benzin. čerpadlo. 
Tel.: 723 378 624

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

 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.

 Provádíme zateplení vchodo-
vých prostor bytových domů, dělící 
příčky, podhledy-sádrokartonem 
nebo kazetovými minerál ními sys-
témy. Tel: 604 586 841, www.sadro-
karto.hostuju.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

 Prodám zahradu v Malomě-
řicích. 1000 m2 za 120 000,- Kč.
Tel: 603 169 494

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

 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

 Masáže, modeláž nehtů. 
Tel.: 728 231 973. www.studiojp.cz 
Ukrajinská 15, Brno

 Úprava psů.  Arménská 13.
Tel. č.  721 308 702 VÝKUP BYT ! 

VYPLATÍME: 
EXEKUCE, DLUHY, 

ZÁSTAVY, HYPOTÉKY, 
DRAŽBY 

ZA ÍDÍME 
NÁSLEDNÉ 
BYDLENÍ! 

Tel.: 800 101 128
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Studio péče o tělo

www.alfasun.cz

Poradenství zdravého životního stylu
Lymfatické masáže – Pneuven
Slender life – cvičící stoly
Kavitace – odbourávání tuků
RF – modelace pokožky
Kosmetika 
Kadeřnictví
Manikúra
Pedikúra
Solária
Masáže

Objednávky: +420 724 606 366
Konzultace:  +420 602 942 525
Slender life: +420 775 853 666

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 VŠICHNI JSME

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

BRNOjakowww. .cz

JUDr. Irena Matonohová
Kandidátka na primátorku města Brna

Ivan Dvořák
Kandidát na starostu Brna-Bohunice

NA JEDNÉ LODI
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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

Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

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

NÁVRHY, PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, 
MONTÁŽE, SPOTŘEBIČE, DŘEZY, 
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, VESTAVNÉ 
SKŘÍNĚ, BYTOVÝ NÁBYTEK, 
MATRACE A ROŠTY

KVALITNÍ ČESKÉ
KUCHYNĚ

Minská 109, Brno
tel.: 541 247 755, 602 933 328
po–pá 10–12  13–18
e-mail: nore@volny.cz
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