
ZÁPISNÍK STAROSTY

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

Jistě se Vám stalo, že jdete po
ulici, ukryti v  anonymitě našeho
města, a náhle vás někdo po-
zdraví. Rychle se rozhlédnete
odkud ten pozdrav přišel. Vidíte
však jen samé cizí tváře, popří-
padě tváře ukryté za tmavými
skly slunečních brýlí. Nechápete
odkud pozdrav přišel a cítíte se
trapně, že jste zase nepoznal
někoho ze starých známých,
přítele svého partnera nebo
svých dětí. 
Vtom si však „utajený“ sundá
sluneční brýle a vy překvapeně
poznáváte souseda, kolegu z prá-
ce, někoho z rodičů kamarádů
vašich dětí, popřípadě pravidel-
ného spolucestujícího v tramva-
ji. Možná utrousíte: „Jééé, pro-
miňte, já jsem Vás s těmi brýle-
mi nepoznal“. 
Mně se občas stane, že odpovím
automaticky na pozdrav takto
„utajeného“ protijdoucího a pak,
když se neodtajní, ještě dlouhou
dobu přemýšlím, kdo to byl a
odkud jej mám znát. Jednou se
mi dokonce stalo, že  mi můj pří-
tel vytýkal, že jsem jej na ulici
ignoroval a nepozdravil. Když
jsme si vyříkali, kde to mohlo
být, vzpomněl jsem si na sluneč-
ní brýle. Ano, potvrdil, že měl
v tu chvíli brýle s tmavými skly.
Vy, kteří ze zdravotních důvodů
nosíte brýle s tmavými skly, vy
kteří tak činíte proto, že je to pří-
jemné a konečně i vy, kteří je
nosíte proto, že se Vám to
prostě líbí, odpusťte nám ostat-
ním, že Vás možná hned na
první pohled nepoznáme, nebo,
že Vás třeba i „zasklíme“.

Antonín Crha
místostarosta

„Zasklil“ jsem přítele

Po provedení potřebných staveb-
ních úprav již začala na bohunické
radnici fungovat nová centrální po-
datelna, kterou najdete v přízemí
hned za dveřmi nalevo. Není tak již
nutno s každým podáním stoupat
po schodech. Na podatelně vyřídíte
řadu věcí: ověření podpisu a kopie
dokumentu, výpis z rejstříku trestů,
výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchodního i živnostenského
rejstříku. Můžete tam rovněž učinit
jakékoliv podání a obdržíte infor-
maci, na koho se obracet s jakou
věcí. To vše na počkání. Podatelna
by měla plnit funkci hlavního styč-
ného místa pro občany tak, jak to
na moderním úřadu má být.

Součástí nové podatelny je tzv.
CZECH POINT. Tento podivný jazy-
kový útvar, který v překladu zna-
mená „Český bod“, je název pro
přístupové místo k vybraným celo-
státním registrům veřejné správy.
Volně a srozumitelně řečeno je to
právě připojení bohunické radnice
k tomuto systému, které umožňu-
je dálkový přístup k rejstříku trestů,
katastru nemovitostí, k živnosten-
skému i obchodnímu rejstříku. 
Každá doba je bohatá na podivné
novotvary. Směs anglického slova
CZECH (což navíc znamená „český“)
a anglicko-české zkratky POINT
(Podací Ověřovací Informační Ná-
rodní Terminál) je poněkud svéráz-

ná. Ale ať už je to s názvem CZECH
POINT jakkoliv, znamená rozhodně
velký přínos pro nás všechny. 
Soustředění více služeb do jedné
podatelny, která je nyní díky své
poloze v přízemí radnice pro mno-
hé přístupnější, je významným
zlepšením služeb radnice městské
části Brno-Bohunice. Tak tedy příště
na radnici ne po venkovních scho-
dech, ale rovnou dolními dveřmi.
V těchto týdnech, lépe než kdy
jindy, vidíme efekt výsadby stromů
a kultivace veřejné zeleně, která
proběhla loni. Postupně se ozele-
ňují a rozkvétají všechny vysazené
dřeviny. Na celé kráse nemohou nic
pokazit ani drzouni, kteří se tu a
tam neostýchají vykopat a ukrást
sazenici. 
Rád bych poděkoval všem, kteří se
podíleli na výsadbě symbolického
obecního vinohradu. Jmenovitě
nelze nezmínit radního a obecního
vinohradníka Miloše Vrážela a rad-
ního Ladislava Konečného. Dále
pak bohunické stárky, Orly, Hasiče
a všechny občany, kteří se rozhodli
stát se kmotry vinných hlav. Každý
ví, že vinohrad je přihlášením se
k dávné vinohradnické tradici Bo-
hunic, jejímž zpodobněním je vinný
hrozen v dolní polovině bohunic-
kého znaku a praporu. V horní
polovině obou těchto symbolů se
nachází klíč. Často v této souvis-
losti dostávám otázku, co tento
klíč znamená? Bohunice byly v
dávných dobách přifařeny ke sva-
topetrské kapitule a symbolem
Svatého Petra je právě klíč od ne-
beské brány.

Robert Kotzian
starosta

č. 6 − 2008
ROČNÍK 18 − ZDARMA

www.bohunice.brno.cz

UUUUzzzzáááávvvvěěěěrrrrkkkkaaaa    čččč....     7777−−−−8888////00008888
ččččttttvvvvrrrrtttteeeekkkk    11119999....    ččččeeeerrrrvvvvnnnnaaaa

Reportáž z výsadby vinohradu
Ke slávě se sešli čelní představitelé
obce, Orlové v krojích i bez, Hasiči
s hadicemi i bez. Sešli se i všechny
kmotry a kmotři. Důstojnou atmos-
féru vytvořili přihlížející a dvoje
housle, primáše a kontráše z Lu-
činy. 

(Pokračování na str. 2)

Jak bylo avizováno, 30. dubna 2008
v odpoledních hodinách byla pro-
vedena slavnostní výsadba našeho
bohunického vinohradu. Ano, vý-
sadba, ne dosadba, neboť symbo-
lická vinná sazenice z podzimu
loňského roku byla tajně uložena
v městském Lapidáriu. 
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■ schválila zadávací podmínky a hod-
notící komisi na akci „Dispoziční změny
objektu ÚMČ Brno-Bohunice – 2. část
1. etapy“ a seznam firem, které budou
vyzvány k podání nabídky.
■ schválila zjednodušenou studii pro-
veditelnosti pro projekt „Rekonstrukce
sportovního areálu při ZŠ Brno,Vedlejší 10.
■ schválila zjednodušenou studii pro-
veditelnosti pro projekt „Sportovně re-
kreační areál Okrouhlá“ a „Sportovní
zóna Spodní-Rolnická“.
■ schválila nabídku uchazeče veřejné
zakázky na dodání skladové technolo-
gie pro ÚMČ Brno-Bohunice od firmy
STORE Business s.r.o.
■ schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem pozemků v lokalitě Kejbaly
a Leskava, dále při ul. Neužilova a Čeň-
ka Růžičky.
■ schválila dohodu o ukončení smlouvy

o nájmu části pozemku při ulici Pod ne-
mocnicí.
■ schválila navržená rozpočtová opat-
ření č. 3/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok.
■ schválila zveřejnění záměru na pro-
nájem pozemku při ulici Jihlavská.
schválila dodatek č. 1 k Mandátní
smlouvě uzavřenou s Českou poštou, s.p.
■ souhlasila se svěřením pozemků za
účelem pronájmu pro umístění kontej-
nerových stání pro sběr komunálního
odpadu.
■ neschválila zveřejnění záměru na pro-
nájem části pozemku při ulici Čeňka Růžičky.
■ vyhradila pro účely volební kampaně
pro volby do zastupitelstev krajů v MČ
Brno-Bohunice použití ploch 13 ks
reklamních sloupů, reklamních tabulí
v podchodu Běloruská, využití max.
1/4 stránky A4 zpravodaje Naše Bohu-

nice a bezplatně sál bohunické radnice
na jednu dvouhodinovou akci pro jednu
stranu nebo hnutí.
■ vzala na vědomí pohledávku na ná-
jemném a za zálohy na služby ve výši
222.866 Kč a souhlasila se zahájením
soudního řízení vůči dlužníkovi.
■ požádala Stavební úřad ÚMČ Brno-
Bohunice o prošetření aktuálního stavu
užívání části pozemku při ul. Čeňka Rů-
žičky.

Rada M» na svÈm  38. zased·nÌ
dne 7. 5. 2008
■ schválila mandátní smlouvu na zajiš-
tění odborné a technické pomoci zada-
vateli pro přípravu, organizaci a vyhod-
nocení veřejných zakázek „Zřízení par-
kovacích stání na ulicích Okrouhlá,
Arménská a Pod nemocnicí v MČ Brno-
Bohunice“.
■ schválila zadávací dokumentaci a hod-
notící komisi na akci „Zřízení parkova-
cích stání na ulici Okrouhlá, Arménská
a Pod nemocnicí v MČ Brno-Bohunice“
a seznam firem, které budou vyzvány
k podání nabídky.
■ schválila zadávací podmínky a hod-
notící komisi na akci „Rekonstrukce so-
ciálních zařízení v objektu ZŠ Armén-
ská 21 v MČ Brno-Bohunice – pavilon B“.
■ schválila zadávací podmínky a hod-
notící komisi na akci „Úprava venkov-
ních prostor v areálech jednotlivých
MŠ v MČ Brno-Bohunice“ a seznam firem,
které budou vyzvány k podání nabídky.

(Dokončení ze str. 1)

Po mém úvodním projevu již nikdo
nebyl připuštěn ke slovu, a byl
uskutečněn celý koncipovaný cere-
moniál. Sazenice byly přihrnuty, ví-
na upito, úřední certifikáty kmot-
rovství předány, hasičská cisterna
první zálivkou vypuštěna do polo-
prázdna. 
A kdo že se stal kmotrou či kmot-
rem? HASIČI Brno-Bohunice,OREL
jednota Brno-Bohunice, Antonín
Crha, Nataša Hubatková, Robert

Kotzian, Silvie Laudátová, Leoš
Šmídek, Božena Valová, Miloslav
Pokorný, Jaroslav Styblík, Šárka
Matějková, Petr Matějka, Jiří Frank,
Ladislav Konečný, Miloš Vrážel,
František Kročil, Marie Potůčková,
Ivo Potůček, Vlasta Němečková,
Richard Duřpekt, Alice Richterová,
Eva Duchoňová, Stanislav Slaný,
Jana Jurčeková, Josef Jurčeka, Dáša

Reportáž z výsadby vinohradu
Sladká, Ilona Nováková, Andrea
Demlová a jedna ze sazenic byla
svěřena Neznámému Občanu a
Neznámé Občance Bohunic. Kon-
krétní příbuzenství pro jednotlivé
hlavy, lze samozřejmě zjistit přímo
ve vinici.
A co, že bylo sázeno? Bílé odrůdy:
MÜLLER THURGAU, KERNER, PÁ-
LAVA a BACCHUS. Tedy víno tra-

diční z široké oblasti dávné Velko-
moravské říše ale i nové, co se
teprve na tomto území pěstovat
bude. A posledně jmenovanou
odrůdou bylo pamatováno i na
přízeň bohů. Tedy klidně naše víno
nazývejme Bohunické velkomorav-
ské. A bude-li „rvavé“ nebo „jása-
vé“ to ukáže čas... 
Vinohradu Na zdar! K tomu si na-
vzájem odvahy dodávejme!

Reportoval Miloš Vrážel
obecní vinohradník

V nedÏli  25. 5. 2008 jsem
ztratila klÌËe.  MÏly Ñna sobÏì

pletenou l·tkovou buûÌrku 
z barevn˝ch ûluto-hnÏdo-

Ëern˝ch tkaniËek. Naposledy
jsem s nimi byla u vlakovÈho

p¯ejezdu na cestÏ 
do Moravan. 

Kdo je najde, prosÌm ozvÏte
se na ËÌslo 774 087 807!

P¯edem dÏkuji!
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BOHUNICKÉ SOCHY II.

BOHUNIČTÍ HASIČI ve spolupráci 
s MČ Brno-Bohunice Vás srdečně zvou na VIII. ročník

PIVNÍHO FESTIVALU
který proběhne 7. června 2008
v hasičské zbrojnici na ulici Ukrajinské 2b

14.00 zahájení, dětské soutěže a hry, další atrakce 
16.00 soutěže pro dospělé (pivní štafeta pro pět soutěžících 

pro muže i ženy, půllitr a tuplák na rychlost, válení sudu,
soutěž o Bivoje a Xenu a další)

Od 16 hodin V·m bude k poslechu i tanci hr·t ûiv· hudba.

Po celou dobu je připraveno skvělé občerstvení, hasičský gulášek 
a ochutnávka piv velkých i malých, známých i méně známých pivovarů.

Přijďte za každého počasí. 

PROJEKCE ME VE FOTBALE ZAJIŠTĚNA V HORNÍM SÁLE.

Vstupné lidových 30,- Kč. Konec ve 24.00.

Informace o provozu tenisových 
kurtů pro rok 2008

Brno-Bohunice (u ZŠ Arménská 21)

1. Provozní doba je dle klimatických podmínek od DUBNA do ŘÍJNA, hrací
doba dle domluvy od 10.00 do 20.00 hod.

2. Zamluvení pravidelné hodiny v týdnu: permanentka 1.900 Kč/kurt/hod.
(tj. 20x za sezónu)

3. Pro příchozí: 120,- Kč/kurt/hod.

ZAMLUVENÍ HODIN – TELEFON 721 357 560

osoba je v nebi. Je proto možné ji prosit o přímluvu, a prokazovat jí úctu,
např. může jí být zasvěcen kostel či oltář. Předpokladem blahoslavenosti je
jeden doložený zázrak, nejlépe pak uzdravení, předtím zcela neznámé oso-
by. Kterým konkrétním zázrakem byla doložena vyvolenost Inocenta XI. se
mi nepodařilo vyhledat. Ale to není nakonec podstatné, jak lze i dovodit
z příběhu o sv. Janu Nepomuckém z minulého čísla. Vždyť dnes, po refor-
mě kanonizačního práva katolické církve z roku 1983 stačí k získání titulu
„svatý“ již jen doklad o dvou zázracích, místo původních čtyř. A úcta k bla-

hoslavenému je na rozdíl svatořečeného navíc výhradně jen lokální
záležitostí, tedy neplatí univerzálně pro celou církev a není do-

konce předepisována ani forma uctívání …Krátká vsuvka
č. 5: Tradičně se čeká alespoň pět let od smrti význačné

osobnosti, než celý proces kanonizace začne. Inocent
se dočkal za téměř po 270 letech. Současný papež

Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) rozhodl  o zahá-
jení blahořečení svého předchůdce (Jana Pavla II
– Karola Wojtyly) jen několik týdnů po jeho 
smrti, a to výzvou římským katolíkům, aby na
vatikánský e-mail zasílali svědectví o zázra-
cích stanoucích se  po jeho smrti. Koordinací
byl pověřen počítačově gramotný polský
kněz Slawomir Oder. Inu doba se zrychlu-
je, Matku Terezu se podařilo blahoslavit
do necelých šesti let od jejího skonu.
No a proč socha vatikánského papeže
u nás? V roce 1724 ji nechal postavit ka-
novník a kapitulní prokurátor Pavel Ignát
Ličovský z brněnského Petrova. Tuto
informaci lze z latinského textu na pod-
stavci vytušit. Důvod? Vysvětlení se nabízí
minimálně dvojí. Za prvé: v dané době
ještě doznívala úleva nad ukončením více
než stoleté islámsko-osmanské rozpínavos-

ti. Vždyť Turci tábořili nejen před Vídní ale
také až u Olomouce… Za druhé: hospo-

daření brněnské svatopetrské kapituly v tom-
to období připomínalo to rozkradené, vati-
kánské. Za roky 1706–1712, a snad až do
roku 1726, nebyly olomoucké vizitaci před-
loženy žádné účty. Situace si vyžádala ale-
spoň „symbolické povolání“ představitele
krizového managementu …
A nám současníkům by pak Inocenc XI.
mohl být autoritou jak v oblasti správy ve-
řejných financí, tak v procesu uvědomo-
vání si hodnot naší kultury, dnes relativizo-
vané ve všeobecné politické korektnosti.

Z knižních pramenů sestavil

Miloš Vrážel, člen Rady MČ

Nehybní svědci našich uspěchaných životů. Co o nich víme? Některé odo-
laly tlaku sídlištní zástavby. Zastavme se společně u další z nich. V Bohuni-
cích stojí již od roku 1724, dnes kousek nad zastávkou tramvaje směrem
k ulici Uzbecké. Je to dle znalců velmi hodnotná, památkově chráněná ba-
rokní socha papeže Inocence XI. Kdo to tedy byl Inocenc XI.?
Benedetto Odescalchi pocházel ze zbožné italské aristokratické rodiny. Po
vystudování práv se odebral do Říma, kde byl rozhodnut zahájit svou vojen-
skou nebo církevní kariéru. Stalo se to druhé. Prošel různými úřady a již
jako 34letý se stal kardinálem. Ve svých 65 letech, roku 1676, pak
byl  zvolen papežem a přijal jméno Inocenc XI. Traduje se, že
prosil na kolenou ostatní kardinály, aby jej nevolili. A nebylo se
co divit. Vatikánskému hospodaření hrozilo zhroucení. Zhý-
ralost, korupce a favorizování příbuzných ve funkcích, to 
byly hlavní příčiny stále se prohlubujícího finančního deficitu
hrozícího již bankrotem. Svoje působení tedy začal mnoha
omezeními na samotném papežském dvoře. Sám vedl
přísný život a dbal na dodržování reformních předpisů
určených duchovenstvu i laikům. Ke konci jeho ponti-
fikátu byla bilance vatikánského rozpočtu dokonce
aktivní! A nebyl jen „suchým účetním“. I ve věroučné
oblasti byl ortodoxně neochvějný. Například kriti-
zoval některé názory jezuitů. A ač se nám to díky
obecnému povědomí o tomto řádu bude zdát
nenutné, odsoudil jejich některé pokrokové způ-
soby uvažování vedoucí k závěrům, že nelze
dospět k pravdě ale jen k pravděpodobnosti
poznání. Mimo jiné odsoudil i nauku španěl-
ského kněze Miguela Molinose tvrdícího, že
křesťanské dokonalosti lze dosáhnout jen na-
prostým klidem duše, která nemá být rušena žád-
nou činností… Krátká vsuvka č.1: Škoda toho Moli-
nose, že?
Inocenc XI. byl aktivní i na mezinárodní poli. Sice vedl
neustálé spory  s anglickým i francouzským králem
v otázce svých a jejich pravomocí, ale dalším
evropským vladařům pomáhal i v boji proti Tur-
kům.  Vahou svého úřadu se zasadil a především
finančně podpořil křížovou výpravu, jejímž vý-
sledkem byla jejich definitivní porážka u Vídně,
Habsburky již opuštěné. Toto vítězství, ze dne
12. září 1683, se zapsalo jako podstatný mo-
ment obratu tehdejšího střetu  islámské a křes-
ťanské civilizace. Zvláště pak, když k vítězství,
dle svědectví zúčastněných, napomohlo zje-
vení obrazu Panny Marie nad spojenými šiky
říšských, habsburských, polských a litevských
vojsk. Ukořistěné turecké prapory byly svezeny
do Říma, kde na oslavu této události se na ho-
dinu rozezněly zvony všech kostelů. Na počest
tohoto vítězství bylo papežem rozhodnuto světit
v tento den památku Bolestné Matky Boží… Krátká
vsuvka č.2: Toto vítězství znamenalo nejen počátek úpadku rozpínavosti
osmanské říše, ale zároveň počátek vzestupu Rakouska k velmocenskému
postavení… Krátká vsuvka č.3: Madona s Ježíškem a Bible jsou pak zřetel-
nými atributy zpodobnění osobnosti Inocence XI.
Inocenc XI. zemřel 1689. Blahořečený byl až roku 1956 papežem Piem XII.
…Krátká vsuvka č.4: Prohlášení za blahoslaveného je předstupněm před
prohlášením za svatého. Toto prohlášení znamená, že se zaručuje, že daná
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Klub důchodců Brno – Bohunice Vás srdečně zve

na zájezd, který se koná dne 18. června 2008

Trasa: Brno, Vranov nad Dyjí – zámek, Znojmo – město, Brno

Odjezd: 7.30 hod.    Návrat cca: 19.00 hod.    Cena zájezdu: 100,- Kč

Sraz: autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích.

Předprodej místenek 11. června 2008 na radnici Brno-Bohunice

od 14.00 do 15.00 hod

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice

Tak to chodí na naší škole
Pestrá přehlídka tanečních, hudeb-
ních a dramatických vystoupení
žáků i učitelů přilákalo ve středu
14. května v 16 hodin do tělo-
cvičny ZŠ Brno, Vedlejší 10 více než
500 návštěvníků. Pořad k výročí
založení školy s názvem „Jak blu-
dička Rozálie do školy přišla aneb
Tak to chodí na naší škole“ byl vy-
vrcholením mnohaměsíčního sna-
žení, nacvičování a organizování,
kterého se zúčastnilo 200 účinku-
jících pod vedením pedagogických
i externích pracovníků. 
Kostru pořadu tvořily krátké scén-
ky, symbolizující novodobou po-
hádku o bludičce Rozálii, proklá-
dané jednotlivými vystoupeními
mladých tanečníků, herců, vypra-
věčů či zpěváků. Početně největší

zastoupení měli žáčci prvního stup-
ně, největší aplaus ovšem sklidili ti
odrostlejší – zejména houslistka
Tereza Šlahařová z 8.A a tanečník
Václav Bureš z 8.B. Nečekaně
bouřlivý ohlas vyvolalo i závěrečné
číslo dvouhodinového pořadu, v němž
se představil učitelský, a v daném
okamžiku zároveň pěvecký, sbor
v doprovodu kláves, dvou kytar a
dvou houslí, který zazpíval vlastní
školní verzi známé Hutkovy písně
Krásná je zem. Povedené odpo-
ledne plné nevšedních kulturních
zážitků prožil spolu s účinkujícími
a diváky také hejtman Jihomorav-
ského kraje Stanislav Juránek.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

30. výročí MŠ Uzbecká 30
Dne 5. dubna 1978 byl slavnostně
zahájen provoz v Mateřské škole
Uzbecká 30.
Po celé třicetiletí zaznívaly každo-
ročně ve třech třídách školy hlásky
sedmdesáti až sto pěti dětí. Pečo-
valo o ně zpravidla šest učitelek
včetně ředitelky, tři kuchařky a dvě
provozní pracovnice.
Stejně jako kolegyně v minulosti
máme přání, aby se děti v naší
škole cítily dobře, a aby do ní cho-
dily rády. Doufáme, že nám k tomu
pomůže náš program „Školka plná
pohody a zábavy“.
V tomto duchu jsme oslavili zalo-
žení školy týdnem různorodých akcí.
V pátek 30. 5. proběhly na školní
zahradě veselé soutěže dětí.
Dne 2. 6. jsme pozvali děti s rodiči
na pořad Hrajeme si s písničkou
spojený se slavnostním pasováním
předškoláků.

V úterý 3. 6. se uskutečnil pro ro-
diče a veřejnost den otevřených
dveří. Zvláště nás potěšila návštěva
našich absolventů a bývalých za-
městnanců. Společně zavzpomínali
a prohlédli si školu, výstavu foto-
grafií ze života školy, výtvarné prá-
ce dětí, výstavu keramiky.
Ze spolupráce se ZŠ Vedlejší vyply-
nulo pozvání na Sportovní dopo-
ledne, které se uskutečnilo dne 4. 6.
Svoji výtvarnou dovednost před-
vedly děti dne 5. 6. při Malování na
chodníku.
Slavnostní týden jsme zakončili v
pátek 6. 6. návštěvou divadla
B. Polívky.
Děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravách oslavy i všem hostům,
kteří naši školu navštívili.

Naděžda Bajerová
ředitelka MŠ Uzbecká 30

www.bsmk.cz – Brněnský svaz malé kopané (BSMK), pořádající ligové
soutěže malé kopané v Brně a okolí,  otevírá v srpnu v pořadí svou již 11.
sezónu – 2008/09, a to v kategoriícíh ženy, muži a mládež. Informace o
registraci pro nové kluby najdete na stránkách svazu www.bsmk.cz, a to
přímo na hlavní straně tohoto serveru vpravo v sekci „Pro nové kluby.“
Veškeré další informace vám rádi zodpovíme elektronickou cestou přes in-
fo@bsmk.cz nebo na telefonním čísle svazu 530 313 009 či 775 140 149.

Brněnský svaz malé kopané „Malá kopaná pro velké hráče“

VODNÍ FOTBÁLEK NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Brněnský svaz malé kopané pořádá pro veřejnost turnaj ve vodním fotbale,
a to 13.–14. června na náměstí Svobody. Přijďte si tak zdarma vyzkoušet
fotbálek ve vodě, pobavit se s přáteli a zároveň se zúčastnit Coca Cola
Cupu – turnaje ve vodním fotbale, který je pro všechny účastníky zcela
zdarma. Hráči jsou vybaveni helmami, mají na sobě pouze trenýrky, případ-
ně tričko jednotné barvy mužstva. Hraje se v počtu tři proti třem, a to
v kategoriích mládež do 15 let věku, do 18 let věku, ženy, muži, dětské do-
movy a postižení spoluobčaně. Nejlepší mužstva budou hodnotně odměně-
na. Celou akci bude doprovázet živá i reprodukovaná hudba, plyšový mas-
kot lidské velikosti a catering od restaurace Piazza. Generálním partnerem
akce je společnost Simost, s. r. o. Přihlášku na turnaj ve vodním fotbale na-
jdete vpravo na hlavní straně serveru www.bsmk.cz.

PLÁŽOVÁ KOPANÁ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
Turnaj v plážové kopané pořádá Brněnský svaz malé kopané ve spoluprá-
ci s Asociací plážové kopané v neděli 22. června na Sokolském koupališti
brněnské přehrady. Startovné činí 1500,– Kč za mužstvo, hraje se systémem
5+1, střídá se hokejovým způsobem. Po celou dobu akce bude hrát repro-
dukovaná hudba a o hladký průběh celé akce a její organozaci se budou
strarat krásné hostesky v plavkách BSMK. Pro účastníky je navíc zajištěno
točené pivo zdarma. Přihlášku na turnaj v plážové kopané najdete vpravo
na hlavní straně serveru www.bsmk.cz.

Brněnský svaz malé kopané

Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a ředitel ZŠ Vedlejší
RNDr. Jan Harmata

■■ Doktorka hled· byt v Bohu-
nicích. Částečná hotovost. Pozdější
stěhování nevadí. Prosím nabíd-
něte i SMS. Mobil: 775 674 572, 
e-mail: dolson@email.cz

■■ DÏtskÈ t·bory ñ sportovní,
jazykové, cyklistické, výtvarné, s flét-
nou, pro teenagery. Minitábory pro
rodiče s dětmi 1–9 let.
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

■■ KoupÌm zahr·dku na Červeném
kopci s chatkou. Tel: 732 768 580.

■■ P¯ijmeme pokladnÌ na čerpací
stanici v Brně-Troubsko. 
Tel.: 602 73 77 88.

■■ Každou neděli nabízíme na ho-
telu Myslivna obědový Brunch. V
nabídce jsou předkrmy, polévky,
hlavní jídla, saláty, deserty, to vše za
akční cenu 199,- Kč na osobu, pro
děti za 150,- Kč! Od 1. 6. v čase
mezi 11.00–14.00 na terase vás rá-
di přivítáme na rodinném brunchi.
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Pohár starosty MČ Bohunice
Jako již tradičně proběhly v bohu-
nické zbrojnici soutěž mládeže –
Bohunický pohár a Soutěž v ha-
sičské všestrannosti o pohár sta-
rosty MČ Brno Bohunice.
A tak 10. 5. ráno se do Bohunic
sjela družstva mladších a starších
žáků a také družstva dorostu. Zá-
jem soutěžících družstev byl opět
vyšší než loni. Soutěžilo se v po-
žárním útoku a po napínavé sou-
těži zvítězilo družstvo Bohunic z 9
družstev v kategorii mladší, družst-
vo Ořešína z 8 družstev kategorii

starší (Bohuničtí obsadili po malém
zaváhání 4. místo ) a družstvo
Králova Pole ze 7 družstev v kate-
gorii dorost ( bohuničtí obsadili
7. místo po velkém zaváhání ).
Díky kvalitní konkurenci bylo do-
saženo velmi krásných časů a sou-
těž v Bohunicích opět potvrdila
svůj vysoký kredit mezi soutěžemi
v našem okrese. Bohuničtí starší
žáci a dorost musí určitě v přípravě
příští rok přidat.

(Pokračování na str. 6)

Hasičská městská soutěž
Na konci dubna proběhla městská
soutěž dobrovolných hasičů v po-
žárním útoku. Tato soutěž by se
mohla zdát stejná jakákoliv jiná,
jen s tím rozdílem, že první místa
jak v mužské tak ženské kategorii si
vybojují postup do krajského kola.
A toto se povedlo opět našim že-
nám, které obhájily loňské vítězství
a postoupily do krajského kola, kde
měly v loni premiéru. Tam nezkla-
maly a v silné konkurenci obsadily

krásné třetí místo. Jestli se jim to
podaří i letos nevíme, ale budeme
Terezi Emmertové, Kateřině Šutero-
vé, Julii Benyóové, Zuzaně Souku-
pové, Haně Sestrienkové, Anně
Putnové a Ingrid Soukupové v srp-
nu držet pěsti a přát jim umístění
třeba ještě lepší. Muži skončili v
mnohem větší konkurenci v měst-
ském kole na krásném, bohužel
nepostupovém, třetím a čtvrtém
místě.

✁
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BOHUNICKÝ REJ ČARODĚJNICVe středu 30. dubna bylo před zbrojnicí
v Bohunicích velmi živo. Dali si zde sraz
čarodějnice a čarodějníci z celého okolí.
Přišlo jich opět víc než loni.
Ještě než vzplála slavnostní vatra, si to
děti v krásných maskách rozdaly v růz-
ných soutěžích ať čarodějných, tak těch
obyčejnějších. Kromě radosti a nějaké
cukrovinky si všechny v maskách odná-
šely i buřtík, který si na ohýnku opekly.
Účast byla hojná, ale na všechny se
dostalo a tak čmouhy od sazí měly na
tvářích i čarodějnice, které byly původ-
ně v kategorii těch z „lepší“ kouzelnic-
ké společnosti.
Příjemnou jarní atmosféru osvěžila cha-
sa bohunických orlů, kteří za doprovo-
du houslí krásně zazpívali a zatančili.
Veselici navštívil i bohunický sklepník
a radní Miloš Vrážel, který byl na pouti
z nově osázeného bohunického vino-
hradu. Jednu hlavu révy mají ve vino-
hradu i bohuničtí hasiči a tak se jejím
zasazením a hlavně zalitím z cisterny
celého vinohradu přihlásili k jistě nád-
herné tradici, která v Bohunicích vzniká.
Vatra ještě nedohořela a v prostorách
garáže začala májová zábava, která se
na tónech dobré kapely protančila až
do brzkého májového rána. Jsem pře-
svědčen, že májových polibků pod roz-

kvetlou jabloní za hasičkou proběhlo
tolik, že by se i Valentýn divil.
Akci navštívil i pan starosta Kotzian, je-
ho zástupce pan Crha a další před-
stavitelé naší městské části. Čaroděj-
nice, dobrá muzika a vysoká vatra při-
lákaly též pana hejtmana Juránka,
který bohunickou zbrojnici též navštívil

Pohár starosty

✁
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(Dokončení ze str. 5)
Ve 14 hodin tentýž den byla zahá-
jena Soutěž o pohár starosty MČ
Brno Bohunice v hasičské všestra-
nosti. Soutěž byla opět velmi dobře
obsazená. Je mezi sbory velmi pop-
ulární, protože se během soutěže
měří průběžný čas, což dodává celé
soutěži na náročnosti a atraktivitě.
A tak v soutěži v kategorii cisteren
soutěžila 4 družstva a vítězem se
stalo družstvo Holásek, v kategorii
dopravních automobilů soutěžilo
9 družstev a vítězství obhájilo
družstvo z Kuřimi. Bohuničtí muži
v kategorii cisteren nesoutěžili a
v dopravních automobilech obsa-
dili krásné druhé a čtvrté místo.
Ženy soutěžily v kategorii doprav-
ních automobilů a bohunické ženy
obhájily krásné první místo.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
bohunické radnici za spolupráci a
příspěvek na ceny a dále pak bych
chtěl ocenit práci městské policie,
která svým profesionálním přístu-
pem řídila provoz během soutěže.

Jiří Soukup

a dobře se bavil.
Děkuji Vám všem v maskách i bez, že
jste přišli a vytvořili nádhernou atmo-
sféru májového předvečera, MČ Brno-
Bohunice za podporu, bohunické orel-
ské chase za nádherné písničky a určitě
též hasičům za pěknou akci.

Jiří Soukup



Jihlavská 27 (Autocentrum Kia), 625 00 Brno-Bohunice
vjezd z ulice Pod nemocnicí

tel.: 547 423 068-9, e-mail: pneu@pemm.cz, www.pemm.cz

Provozní doba:  Po-Pá 07:30– 18:00   So 08:00– 12:00

V¯BùR Z AKâNÍ
NABÍDKY
AUTOPNEU

VOLEJTE, P¤IJEëTE...

Kã

ãas

slevy stál˘m
zákazníkÛm

mimosezónní
úschova

mytí kol

ekologická
likvidace

pneumatik

obãerstvení

bezhotovostní
platby

plnûní pneu
dusíkem

opravy
pneu a du‰í

geometrie

brzdy

tlumiãe

VÁ· PNEUSERVIS 

NEJVùT·Í SKLAD
A SORTIMENT
MOTOPNEU
V BRNù145/70 R 13T od 699,- Kã

165/70 R 13T od 799,- Kã
195/65 R 15T od 1 259,- Kã
205/55 R 16H od 1 699,- Kã
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Změna provozovny

KREJČOVSTVÍ
Kateřina Krejčíková 

Od 15. 5. 2008 
na adrese: 
OBILNÍ TRH 2, BRNO.
ÚT: 9–16 h., ČT: 9–16 h.

www.krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646



Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

Na cestě k novému vozu vás už
nic nezastaví: ŠkodaFabia teď
jen za 3 500 Kč měsíčně včetně
kompletního pojištění

Stačí využít výhodné financování od 
ŠkoFINu a můžete mít nový vůz třeba
hned. A pokud jde o základní výbavu, ta
obsahuje mimo jiné ABS, airbagy řidiče
i spolujezdce, boční airbagy vpředu nebo
posilovač řízení. Vůz má navíc největší
vnitřní prostor ve své třídě. Ale pozor, tato
nabídka platí jen do konce června. 
Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme 
se na vás.

Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let, 
zůstatková hodnota 50 000 Kč, RPSN 2,35 %, výše
splátek je garantována po celou dobu financování

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km  

Strojírenská firma přijme

uklízečku
na úklid kancelářských a provozních prostor. 

Práce je na plný úvazek.

Požadujeme:
samostatnost, spolehlivost a pečlivost.

Informace na adrese firmy Brno, Bohunická 1
Telefon: 543 420 225  nebo  737 288 485.
e−mail: exmont@exmont.cz


