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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

Jeden ze slunečných podzimních
dnů jsme strávili jízdou po cyklo -
stezce kolem řeky Svratky. Cesta
jako každá jiná, mnohokrát pro-
jetá tam i zpět. Známý profil tra -
tě, mírné sjezdy i stoupání. Ta
po slední cesta byla jiná.
Díky počasí, roční době a jejím
vlivu na přírodu byla tato cesta
kouzelná, barevná a nádherná
zároveň. Díky nižší teplotě neby-
la cesta přeplněná podobnými
nad šenci na kolech a bruslích,
nebyla tak divoká jako v létě.
Barevnost stromů, které se po-
malu ale nezadržitelně zbavují
svých listů, byla okouzlující. Stro -
my a keře hrály všemi odstíny
podzimní palety. Děti se často
předhánějí, aby své ulovené listy
ukázaly a pochlubily se, co hez -
kého nalezly.
A dost možná se předvádějí i stro -
my, jakouže to barvu a odstín
dokáží vymalovat. Chtějí být ori -
ginální, zajímavé, nevšední a jiné
než ostatní.
Je to jako s námi, lidmi. Také
chce me být originální, jiní, sví.
Známe svou hodnotu, využíváme
svých znalostí a zkušeností. Je
dobré, když jsme pro okolí pro -
spěšní, když svých hřiven využí -
váme k dobru společnosti.
Jsme rozdílní, jako jsou různě ba -
revné stromy kolem nás. A tato
naše rozdílnost může být ku pro -
spěchu, může lahodit oku, navo -
dit příjemné pocity, nést dobré
plody. Dobré plody zůstávají la-
hodné i v době, kdy je strom
holý, kdy je jako každý jiný. 
Využívejme své rozdílnosti a obo-
hacujme se navzájem, abychom
dokázali nést dobré plody naší
práce, byli prospěšní a užiteční.
Hezký listopad.

Stanislav Skřička
člen Rady MČ

Parkovací stání na ul. Okrouhlá již
slouží svému účelu. Před dokon -
čením jsou parkovací stání na ul.
Souhrady. Na nová místa na ul.
Arménská musíme posečkat do
konce října. Slíbená rekonstrukce
chodníku na této ulici se v důsled-
ku zpoždění výstavby parkovacích
míst musí přesunout do roku
2009. O důvodech zpoždění stav-
by parkoviště jste se mohli dočíst
v minulém vydání zápisníku.
Při odstraňování nepotřebného
pískoviště za domem Rolnická 9
došlo k nebývalému objevu. Pod
beto novým panelem se našla stará
a do sud nezasypaná studna. Je
obecně známo, že ještě před 25
lety se v prostoru ulic Rolnická a
Spodní nacházela původní bohu-
nická náves. Právě na ní se na chá -
zela studna, která byla letos v září
objevena. Díky dobré vůli pamět-
níků se nám podařilo zjistit, že se
jednalo o veřejnou studnu vyhlou -
benou mezi lety 1850 a 1860. Rada
městské části usoudila, že se jedná
o vzácnou památku, která si za-
slouží být obnovena. Studnu bylo
potřeba dozdít nad povrch a opat -
řit mříží, aby nebyla nebezpečná
dětem. Najdete ji kousek od kap lič -
ky. Tato nová památka bude okraš -
lovat okolí ul. Rolnická a bude

vzpo mínkou na staré
Bohunice.
Nemohu nezmínit okol  -
nosti, za kterých doš-
lo k uzavření řeznictví
pod radnicí. Zaměst -
nankyně řeznictví zorga -
nizovaly petici proti
jeho uzavření, na čemž
samozřejmě není nic
špatného, ale zároveň bohužel šíři-
ly mezi občany některé polopravdy.
Dovolte tedy několik faktů. Smlou -
va na pronájem provozovny byla
uzavřena na dobu určitou a konči-
la letos v říjnu. Nájemcem byla fir-
ma Kostelecké uzeniny, která pro -
vozovnu dále pronajala firmě SAXO.
Teprve firma SAXO provozovala
řeznictví. V květnu jednala radnice
se svým smluvním partne rem, fir-
mou Kostelecké uzeniny, a poté
i s podnájemcem – firmou SAXO.
Ani jedna z těchto firem nepro-
jevila zájem prodloužit nájemní 
smlou vu, jinými slovy pokračovat
v pro vozování řeznictví. A to je,
myslím, velmi podstatná informace.
Budova radnice letos z více důvodů
prochází stavebními úpravami. Díky
nim jsme na jaře letošního roku
otevřeli novou centrální podatelnu,
která přinesla zlepšení služeb bo-
hunické radnice. Nyní je potřeba

č. 11 − 2008
ROČNÍK 18 − ZDARMA

www.bohunice.brno.cz

UUzzáávvěěrrkkaa  čč..   1122//0088
ččttvvrrtteekk  2200..  lliissttooppaadduu

Barevnost 
kolem nás

vybudovat tzv. serve -
rovnu (místnost pro
umístění síťových počí-
tačů – serverů), aby
naše radnice mohla
být připojena na měst-
skou počítačovou síť a
mohla zavést nový in-
formační systém, který
pomůže zlepšit služby

občanům zde v Bohunicích. Kvůli
vyhrazení jedné místnosti pro po-
datelnu a vybudování serverovny
by nám však chyběla jedna kan -
celář, kterou proto musíme nově
postavit změnou uspořádání míst-
ností radnice. Rovněž je nutné
rozšířit kapacitu archivu radnice,
abychom vyhověli zákonným poža-
davkům na archivaci dokumentů.
Pěkně upravený prostor před
domem Ukrajinská 33 je nyní již
v užívání. Tímto, ještě před dvěma
měsíci poměrně nevzhledným, mís -
tem denně projde velké množ ství
občanů. Do provozu byl uveden
také chodník od Spodní 22 na
parkoviště. Odstraněný nehezký
výmol u chodníku od radnice ke
škole se již začíná zelenat. 
Děti v mateřských školách si již hra-
jí na nových hřištích a dvoje kom-
pletně zrekonstruované záchody
na základní škole Arménská 21
jsou v užívání.
Radnici již plnou měrou zaměstná-
vají přípravy akcí na příští rok a na
rok 2010. Žádosti o dotace, projek-
tové dokumentace, rozpočet. Tě -
mi to třemi pojmy lze ve stručnosti
charakterizovat značnou část prá -
ce, kterou nyní musíme odvádět.

Robert Kotzian, 
starosta

Mikulášská nadílka a rozsvěcení
vánočního stromečku s ohňostrojem

Mikulášská nadílka a rozsvěcení
vánočního stromečku s ohňostrojem

Bohuničtí hasiči a MČ Brno-Bohunice Vás srdečně zvou na miku láš -
skou nadílku, rozsvěcení vánočního stromečku a slavnostní ohňostroj.

Akce se koná ve v pátek 5.12. v 17.15 před bohunickou radnicí
(pod hodinami). Přijďte se velcí malí podívat na vystoupení mladých
umělců z bohunických škol (17.15 hod.), netradiční ohňostroj a rozsví-
cení vánočního stromečku (18.00 hod.), a po té na mikulášskou nadílku
s Mikulášem, anděly a možná přijde čert nebo i dva. Pro hodné děti má
Mikuláš  připravené dárečky.
Dospělé zveme  na ochutnávku medoviny a dalších dobrot. 
Kvalitní ozvučení a podium máme tentokrát zajištěné.
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Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhly volby do zastupitelstev krajů. Do volebních místností v Brně-Bohunicích přišlo
40% voličů. 
Výsledky voleb v MČ Brno-Bohunice a pro srovnání i celkové výsledky v Jihomoravském kraji jsou uvedeny v tabul -
kách níže:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

„Proč nám, pane místostarosto,
zavíráte masnu? My jsme si na
ni zvykli. A zrovna, když je za-
vřená i ‚sámoška‘. Kam máme
chodit nakupovat?“
Takové a podobné dotazy se
sypaly na zástupce obce v měsí-
ci září a říjnu téměř denně.
Kolem ukončení činnosti masny
pod rad nicí vznikla spousta fám
a roz hořčených vyjádření naku -
pujících i prodavačů. Nikdo si
však nedal tu práci, aby si zjistil,
jak to s koncem prodeje bylo
dooprav dy. 
Pojďme se tedy na to společně
podívat.
Kostelecké uzeniny, které vyhrá-
ly výběrové řízení na tyto ob-
chodní prostory, s námi uzavřely
smlouvu na dobu určitou – na
5 let. Smlouva vyprší 10. listo -
padu 2008.
Kostelecké uzeniny, poté, co se
jim prodej nedařil, jak si před-
stavovaly, pronajaly provozovnu
maso kombinátu Krásno (resp.
firmě Saxo s.r.o).
Když se blížil konec podnájemní
smlouvy, dotázali jsme se obou
zainteresovaných organizací, zda
mají zájem v prodeji pokračovat.
Kostelecké uzeniny nám sdělily,
že zájem nemají, a druhý provo-
zovatel se nám neozval vůbec. 
Protože nikdo nebyl ochoten
pro  dávat, musel se přirozeně
obchod zavřít (prodavačky pa-
trně dostaly výpověď). 
Trochu jsem nepochopil, proč
někteří zákazníci masny pode-
pisovali petici za její zachování,
když nebyl nikdo, kdo by ji chtěl
provozovat. 
Toto se odehrálo shodou okol-
ností v době, kdy si Albert na -
plá noval rekonstrukci své pro -
dejny. Kdyby provozovatel mas-
ny, firma Saxo s.r.o., neukončil
prodej o ví ce než měsíc dříve
(30. 9. 2008), než měl ve smlou-
vě (10. 11. 2008), nemuselo do-
jít ani k tomu, že nebylo kde
nakoupit základní potraviny. Ale
takové bylo jejich roz hodnutí. 
Vedení obce tedy žádnou pro -
dej nu neuzavřelo. Věci se prostě
něk  dy jeví jinak, než ve skute č -
nosti jsou.
Toto vysvětlení je současně i od -
povědí na petici občanů, kterou
jsme obdrželi. Z důvodu chybě -
jící adresy petičního výboru není
komu odpověď doručit.

Antonín Crha, místostarosta 

Zavřeli jste
nám masnu

Cena vstupenky včetně místenky, večeře a láhve sektu 370,- Kč
Předprodej lístků: od 1. 12. 2008, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3,
podatelna radnice – přízemí, p. Soukupová, tel: 547 423 815

Bohuničtí hasiči ve spolupráci 
MČ Brno-Bohunice opět pořádají

S I L V E S T R 
Srdečně Vás zveme na oslavu Silvestra 

do hasičské zbrojnice 
na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice.

Živá muzika, tombola

Klub důchodců v Brně Bohunicích pořádá
v sobotu 22. 11. 2008  v Hasičské zbrojnici v Bohunicích Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU  ZÁBAVU
Začátek v 16 hod., konec ve 22 hod.

Hudba: oblíbená dechovka
Vstupné: 30 Kč

Srdečně Vás zve KD v Bohunicích

Informace: Fratišek Doušek, tel.: 547 353 215, mobil: 723 937 562

ROZVODY
SPOLEČNÉ 
TELEVIZNÍ 
ANTÉNY

Rada města Brna dne 17. 9. 2008
svým usne se ním RM5/5187
roz hodla o ukončení platnos-
ti smlou vy o obstarávání roz -
vodů společné televizní anté -
ny (dále STA) k 31. 12. 2008 v
MČ Brno-Bobnunice na ulicích 
Bo hu ňova, Amerlingova, So -
bo  lova, Hraničky a Ne užilova.
Po tomto datu již nebude
městem Brnem za jišťováno
provozování STA a v příštím
roce bude provedena demon-
táž ven kovních vedení.
V současné době je již území
dostatečně pokryto digitálním
signálem všech stávají cích
celoplošných televizí.

Ing. Antonín Kremr
vedoucí Odboru technických

sítí Magistrátu města Brna

Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy

číslo název celkem v % číslo název celkem v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 489 9,97 37 SDŽ-Strana důstojného života 7 0,14

3 SNK Evropští demokraté 44 0,89 42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 12 0,24

12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 082 22,07 46 Alternativa 2008 16 0,32

13 NEZÁVISLÍ 66 1,34 47 Občanská demokratická strana 918 18,73

18 Strana zelených 224 4,57 48 Česká str. sociálně demokrat. 1 892 38,60

19 Moravané 46 0,93 51 Folklor i společnost 5 0,10

26 Česká str. národ. socialistická 9 0,18 53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr. 22 0,44

32 Strana zdravého rozumu 9 0,18 54 Konzervativní koalice 8 0,16

33 Sdruž. pro rep. – Republ. str. Čsl. 1 0,02 59 „DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU” 51 1,04

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v Brně-Bohunicích

Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy

číslo název celkem v % číslo název celkem v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 54 443 14,41 37 SDŽ-Strana důstojného života 841 0,22

3 SNK Evropští demokraté 5 284 1,39 42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 269 0,33

12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 90 254 23,89 46 Alternativa 2008 1 023 0,27

13 NEZÁVISLÍ 7 136 1,89 47 Občanská demokratická strana 60 005 15,88

18 Strana zelených 13 761 3,64 48 Česká str. sociálně demokrat. 131 615 34,84

19 Moravané 3 388 0,89 51 Folklor i společnost 61 0,01

26 Česká str. národ. socialistická 1 097 0,29 53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr. 2 146 0,56

32 Strana zdravého rozumu 1 136 0,30 54 Konzervativní koalice 802 0,21

33 Sdruž. pro rep. – Republ. str. Čsl. 360 0,09 59 „DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU” 3 058 0,80

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů v Jihomoravském kraji

Podrobné výsledky voleb za jednotlivé okrsky si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.volby.cz.
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NADĚJE NABÍZÍ

Rada MČ na svém 46. zase dá ní
dne 1. 10. 2008
■ schválila nabídku uchazeče veřej né
za kázky na zpracování projektové do -
kumentace na akci „Pro ta žení stávajícího
chodníku za byto vým domem Havel -
kova 23 směrem na ulici Dlouhá v MČ
Brno-Bohu nice“ od firmy EUROTRACE s.r.o.,
■ schválila jako zhotovitele na zpra -
cování aktualizace IV. etapy „Projektu
regenerace panelového sídliště MČ

Brno-Bohunice“ Ing. arch. Aleše Putnu, 
n schválila smlouvu o dílo na do dávku
elektřiny pro vánoční osvět lení 2008,
■ schválila nájemní smlouvu na proná-
jem části pozemku o výměře 12 m2 při
ulici Arménská 13 s SBD DRUŽBA, 
■ schválila nájemní smlouvu na proná-

jem pozemku pod stavbou objektu ga -
ráže při ul. Neužilova, 
■ schválila dodatek č. 5 ke smlouvě
č.197/96 ze dne 8. 1. 1997 na zajištění spo -
lupráce při zřízení a provozování stře dis-
ka sociálně-zdravotních služeb Arménská 2,
■ schválila navržené rozpočtové opat -
ření č. 5/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo -
hunice pro rok 2008,
■ jmenovala Ústřední inventarizační
komisi k provedení inventarizace ma-
jetku MČ za rok 2008. 

Rada MČ na svém 47. za se dání
dne 8. 10. 2008
■ schválila nabídku uchazeče veřej né
zakázky na provedení obnovy studny
při ulicích Spodní-Rolnická 
■ schválila smlouvu o dodávce vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu a od -
vádění odpadních vod 
■ schválila dodatek ke kupní smlouvě
s firmou Teplárny Brno, a.s., na prodej
a dodávku tepelné energie, 
■ Vzala na vědomí návrh obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města Brna,
kterou se mění obecně závazná vyhláš-
ka statutárního města Brna č. 17/2004
o místním po plat ku za provoz systému
shromažďo vání, sběru, přepravy, třídění,
vy užívání a odstraňování komunálních
odpadů bez připomínek 
■ souhlasila s návrhem obecně zá vaz né
vyhlášky města Brna o míst ních po platcích 

■ vzala na vědomí podanou petici
občanů Městské části Brno-Bohu nice za
zachování prodejny masa a uzenin
Krásno na ulici Dlouhá 3 v Brně-Bo -
hunicích, schvaluje pí sem né stanovisko
MČ k předložené pe tici občanů
■ schválila s okamžitou platností Orga -
nizační řád ÚMČ Brno-Bohunice 
■ schválila jako zhotovitele na zpra-
cování aktualizace IV. etapy „Projektu
regenerace panelového sídliště MČ
Brno-Bohunice“ firmu DIMENSE v.o.s., 
■ schválila smlouvu o poskytnutí dota -
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje 
■ vzala na vědomí návrhy ředitelů jed-
notlivých příspěvkových organizací zří -
ze ných MČ Brno-Bohunice na zabez -
pečení vstupu osob do areálů MŠ a ZŠ 

Rada MČ na svém 48. zase dání
dne 22. 10. 2008
■ schválila umístění návrhu v soutěži na
2. místě za zpracování „Studie využití
území při ulici Spodní – Čeňka Růžič -
ky“ od firmy Atelier arch/art, spol.s r.o. 
■ zrušila výběrové řízení na akci „Zří -
ze  ní parkovacích stání na plo chách ve -
řej né zeleně na ulici Švermova v MČ
Brno-Bohunice
■ rozhodla požadovat po společ nosti
DOVER, spol. s r.o., zaplacení bezdů -
vod ného obohacení za uží vání pozem -
ku pod budovou 
■ schválila navržené rozpočtové opat -
ření č. 6/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo -
hunice pro rok 2008 
■ nesouhlasila s prodejem dvou po -
zem ků při ul. Jihlavská 

BÁSEŇ OBECNÍHO VINOHRADNÍKA
(Směska z básní druhých)

Již tisíce roků přešlo nad krajem od doby, 
kdy se šíjí skloněnou, rukama ztvrdlýma

počal hospodář půdu kypřit, 
vinnou révu řezem krotit,

a nakonec i neřádem stříkat …
Léta plynula a cizácké víno 

od jiných popíjel …

Však přišla doba nová! Hle! 
Nad prohřátou zemí mladé réví 

do dálky se pne,
a sluneční jas, září na vinohradníka zas!
Ten prostřed vinic pevně stojí na půdě

rozkročen,
po předcích zanechané …
A budoucí víno již tuší …

Zde stojí jeho lože i stůl, zde má domov,
odtud slouží své městské části,

odtud zajišťuje její Rozkvět, 
Bohatství a Sílu.

Čím více vinohradů tím více Moravy!

NADĚJE o.s., pobočka Brno nabízí volná místa pro klienty
v DENNÍM STACIONÁŘI Domu Naděje Brno-Bohunice:

Komu je sociální služba určena:
Cílovou skupinu představují senioři, kterým je přiznán starobní důchod a os-
oby se zdravotním postižením trpícím lehčími formami demence.
Poskytovaná služba je určena pro osoby, které z důvodu věku, zdravotního
stavu či snížené soběstačnosti nemohou zůstávat během dne ve svých
domácnostech. 

Kde a kdy sociální službu poskytujeme:
Denní stacionář provozuje svoji činnost v Domě Naděje Brno-Bohunice na
ulici Arménská 2 ve všední dny od 7 do 15.30  hodin. 

Jak den v Denním stacionáři probíhá:
Umožňujeme rodinným příslušníkům pečujícím o seniora i nadále zůstat
v pracovním procesu bez nutnosti umístění seniora v pobytovém zařízení.
V ranních hodinách klient přichází do Denního stacionáře, péče zahrnuje
sociálně-zdravotní služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti,
včetně kulturních programů. Pro klienty je zajištěno stravování (oběd).
V odpoledních hodinách se klienti vracejí ke svým rodinám. Nabízíme také
možnost dopravy klienta z domova do denního stacionáře a zpět služebním
vozem NADĚJE.

Bližší informace, žádosti o přijetí do Denního stacionáře:
NADĚJE o.s., Ptašínského 13, 602 00  Brno, tel: 547 240 909, 547 210 904
e-mail: brno@nadeje.cz; stacionar.armenska.brno@nadeje.cz
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V sobotu 4. října proběhlo před
Základní školou Brno, Vedlejší 10
již tradiční Setkání dětí Bohunic a
okolí. Přestože, tak jako loni, ani
letos organizátorům a zúčastně -
ným příliš počasí nepřálo, akce se
povedla a zanechala ve všech do-
brý pocit.
Bohunické setkání odstartoval
v chlad ném a zamračeném sobot-
ním ránu úvodní projev ředitele
školy. Děti se dozvěděly, co vše je
pro ně nachystáno a také kdo
všechno jejich sobotní dopoledne
připravil a podpořil. Hned poté si
děti rozebraly slosovatelný starto-
vací průkaz s plánkem jednotlivých
stanovišť a po úspěšném odpálení
papírové rakety se rozeběhly k při -
praveným atrakcím. 
Přímo před budovou školy prezen-
tovali své vybavení a přístroje bo-
huničtí dobrovolní hasiči a Městská
policie Brno, velký zájem byl také
o nafukovací fotbalovou branku
firmy Poring plus a trampolínu Rádia
Krokodýl. Ve školní tělo cvičně mohly
děti navštívit taneční dílnu pana
choreografa Tománka anebo se

zúčastnit „tělocvičných kratochvílí“
s paní učitelkou Kace rovou.
Za dalšími činnostmi se muselo
trochu popojít a spojit tak sobotní
setkání s lehkou pěší turistikou.
V bohunické Orlovně se hrál stolní
tenis, florbal a stolní hokej, v klu -
bovně PTO Severka se pro změnu

chodilo po přírodovědné stezce,
střílelo z paintballové pistole a od -
palovaly papírové rakety, které si
musel každý samostatně vyrobit.
Na tvořivé a umělecky založené po -
vahy čekali instruktoři ve Stře disku
volného času Lány s netra dičními
hudebními nástroji, desko vými hra-

mi a výrobou kamínkových a drá -
těných broučků. Komu bylo zima,
mohl zavítat do čajovny.
Přesně ve 12 hodin se účastníci
setkání opět sešli před budovou
Základní školy Brno, Vedlejší 10 na
závěrečné losování, které probíha-
lo již za slunečného a příznivějšího
počasí. Kdo navštívil alespoň tři
stanoviště, mohl očekávat výhru
některé z mnoha cen. Nejhod not -
nější první cenou byla možnost
pro jížďky nejnovějším typem vozu
značky KIA, mnohé děti však
možná více potěšily ceny nižší ka -
tegorie jako například čokolády či
kopací míče…. 
Závěrečné ukázky výcviku policej -
ního psa a cvičný zásah hasičů
ukončily za nadšeného pozorování
dětí den plný zážitků. Pro příště by
to chtělo snad jenom více času,
protože všechna zajímavě a pečlivě
připravená stanoviště nebylo mož -
né během necelých tří hodin plno-
hodnotně navštívit a zvládnout.

Martin Janoška
ZŠ Vedlejší

Setkání dětí Bohunic a okolí již potřetí!

 Stojí si a pozorují chodce a auta. Ne hyb -
ní svědci našich uspěchaných živo tů. Co
o nich víme? Zkusme se u nich společně,
již po šesté zastavit...
V tomto pokračování se dostávám k další figurál-
ní soše, která byla použita pro výzdobu našeho
sídliště. Na počátku mého reportážního pátrání
byla informace, že součástí tzv. veřejné zeleně je
plastika nazvaná „Fáze měsíce“ s umístěním
Bohunice-střed. Účetní hodnota 130 000 korun.
Dlouho jsem procházel křížem krážem pomyslný
i nepomyslný střed naší městské části, a nic, co
by lunární motiv představovalo, se mi nepodařilo
objevit. Nezbylo, než se opět obrátit na magis -
trátní Odbor kultury. A hurá! Ve velmi jedno -
duché, ale jediné, obrazové evidenci jsem Fáze
měsíce objevil. A byl připsán i autor! Nicméně
jsem nevěřil vlastním očím. Na přiložené foto -
grafii byla zachycena socha atleta. Ano, toho
běžce z pylonu u staré haly Tatranu. Tak takhle
jsem si astrologické či astronomické symboly
nepředstavoval... No nic, jméno tvůrce je uvede-
no, stopa by to mohla být. A byla. Telefon k peč -
livě opsanému jménu mi poskytl výtvarník
Antoním Nový. Pozn.: to je ten z minulého dílu,
autor Táty-letadélka u Kavkazu... Následovala te -
le fonická domluva a výlet do ne příliš vzdálených
Borkovan. Právě tam má svůj ateliér „akademic -
ký sochař profesionál“ pan František Navrátil.
A odpoledne to bylo příjemné. Rozhovor plynul,
všude samá skica, busta, soška, torza a další arte-
fakty. Zaobírali jsme se problematikou odlití na
„jeden zátah“ jezdecké sochy Ludvíka XIV.
v pařížských Versailles v století sedmnáctém,
problematikou sehnat anglické elektrody na svá -
ření bronzových slitin před 20 lety, téma se stoči-
lo i na panem Navrátilem patentovaný, způsob
od lévání. Po této „odborné předpřípravě“ přišla
na pořad debaty i socha bohunická. A žádné „lu -

nární fáze“, ale jasně a zřetelně „Vítěz“! Jak ji-
nak by se mohla jmenovat postava sportovce
probíhajícího cílovou metou? A právě kvůli to-
muto sportovně vypjatému okamžiku byla reali -
zace postavy technickým „oříškem“. Figuru odlé-
val pan Josef Mičánek z Lažan. Z jeho záznamů,
mne předaných, lze vyčíst: „Jedná se o běžce,
který vítězně padá do cíle. Jenom jedna noha
v této poloze se dotýká podstavce, a je v tomto
momentě excentrická. Z provedeného výpočtu
ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Brno-
Botanická vyplynulo, že sama bronzová noha,
jakkoliv silná, stabilitu konstrukce nezajistí. Proto
jsem navrhl při svařování bronzu vkládat do
vnitřní části nohy silnostěnnou nerezovou trubku

o průměru 45 mm, kopírující její tvarovou polo-
hu, a která vyústí až v prsou běžce. V dolní části
pak bude zapuštěna asi 50 cm do podstavce...
...Díky ukotvení trubky v horní části hrudníku tak
bylo docíleno efektu, že celá socha je v podstatě
zavěšena v tomto místě. Její váha na noze vůbec
nespočívá. Odborná komise mne pak dále požá-
dala o zabezpečení rukou, které díky velkému
rozpětí, by mohly být při použití hrubé síly ulo -
meny. Proto bylo do obou končetin přes záda
dodatečně vloženo ocelové pozinkované lano
a ruce tak vzájemně propojeny. Tím je zajištěno,
že při jejich případné destrukci zůstanou volně
viset podél těla a nedojde k jejich pádu. Socha
samotná je pak svařena z jednotlivých plátů
a částí.“ Tak uznejte sami: nakonec je to tech-
nická lahůdka, za kterou by se nemusela stydět
ani konstrukční kancelář pana Eifela...
Když už jsem si myslel, že vím vše potřebné, padl
můj zrak na bronzové torzo dívčího těla, jen tak
položeného na dvorku v trávě před ateliérem.
„Díváte se správným směrem“, navázal na roz -
hovor pan Navrátil. „To je v podstatě tak trochu
Eva z toho vašeho Vítěze.“ Pozn.: nyní si před-
stavte můj nechápavý pohled! „Ano můj tehdej -
ší pomocník František Volavý z Nového Lískovce“
pokračoval pan sochař, „přišel na ten nápad. Po
realizaci Vítěze zbylo v ateliéru hliněné torzo,
tedy tělo bez hlavy a končetin. Nerozbíjejme jej!
Udělejme z toho ženskou! Tak jsem rozmíchal kýbl
sádry... a nějaký ten kov se taky časem vyšetřil...
A už udělala parádu na nejedné výstavě!“ Pozn.:
No, líbila se i mně... 
A poslední informace na závěr: 1) Vítěz není
v majetku města Brna, ale v majetku TJ Tatran, 
2) má výšku 3,5 m, 3) na svém místě byl vztyčen
v září 1988.

Miloš Vrážel, člen rady městské části
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Již podvanácté jsme si poslední
zářijovou sobotu připomínali nad-
cházející svátek svatého Václava
hodováním. Pořadatelé, bohuničtí
Orli, za přispění místní radnice,
použili osvědčenou programovou
skladbu. Její tradiční součástí bylo
pěkné počasí. Úvodní akt hodů,
po žehnání vína, spojil duchovní
otec naší farnosti, Pavel Opatřil
s velice poutavou charakteristikou
jmenovaného světce. Mimo dobré -
ho vína je podmínkou pořádání
hodů i vlastnění hodového práva.
To propůjčil Bohunické chase sta -
rosta  Robert Kotzian. Na tribunu
před orlovnou vystoupil i místo sta -
rosta  Antonín Crha, aby pořada -
telům svěřil do hodového průvodu
vlajku Bohunic. V pestrém pro -
gramu na sebe výrazně upozornili,
hlav ně svým vystoupením s hrábě-
mi, naši již dobře známí hosté
z Kostelan nad Moravou. Premié -
rově se na naše veselí přijeli podí-
vat členové mužáckého sboru Ma -
lina z Kozojídek. Nadchnuli všech-
ny přítomné nejen svým pěveckým
vystoupením, ale i stálou chutí ba -
vit se a zpívat moravské písničky.

Našim stárkům aktivita hostů vy-
hovovala. Jejich počet byl z různých
důvodů omezen a sami by nemohli
nabídnout takový folklorní zážitek,
jakého byli nakonec diváci svědci.
Ale zahanbit se ve zpěvu nedali.
A povedlo se jim i bezchybné pro -

vedení tance Cikánská z Líšně. Při
něm nejvíce vynikla bohunická pre-
miéra nového ženského kroje, pro-
tože jedna čtveřice tancovala v již
známém „svátečním“ a druhá v
jed nodušším typu takzvaného pra-
covního kroje, který dostal název

„vycházkový“. Naše stárkové si ho
pořídily na svoje náklady a je určen
pro použití na méně slavnostní
a oficiální akce. Následný průvod
po Bohunicích měl novou zastávku
v obecním vinohradu. Zde se všich-
ni zúčastnění mohli přesvědčit, že
všech 25 sazenic révy se ujalo a že
kmotry a kmotři o ně vzorně peču-
jí, nebo alespoň na ně myslí. Dou -
fej me, že za dva roky bude moci
ho dový průvod zkontrolovat pa-
nenskou úrodu hroznů. Své ovoce
však vinohrad vydal již letos!
Kvašáky, nabízené sklepnicemi při
přednesu „básně vinohradníka“
v podání obecního vinohradníka,
zís kaly lahodnou chuť právě z listů
nových sazenic. Večerní zábavu
tvrdila, stej ně jako celý den výbor -
ná ka pela Rakvická osma pod ve-
dením Jakuba Vlka. Potěšitelná by-
la po četná návštěva diváků a hostů
před orlovnou, v průvodu i na zá -
bavě.
Hody končily tak, jak začaly. Na ne -
dělní mši svaté ve starolískoveckém
kostele, za orelským i bohunickým
praporem, který nesl starosta Bo -
hu nic, vzdala krojovaná Bohunická
chasa spolu se všemi přítomnými
hold svatému Václavovi, jednomu
z našich nejvýznamnějších světců
a patrona našeho státu.

Ladislav Konečný  

BOHUNICKÉ HODOVÁNÍ

Florbalisté bojovali 
na Slovensku

Ve Stupavě u Bratislavy proběhl
ve dnech 8.–11. října 2008 pod
názvem Stupava Cup již 5. ročník
mezinárodního florbalového tur-
naje, kterého se zúčastnilo 43
družstev ze Slovenska, Polska a
Maďarska. Naši Českou republiku
reprezentovaly mimo jiné také
dva týmy mladších a starších žáků
ze ZŠ Brno, Vedlejší 10. Po velmi
vyrovnaných bojích se obě bohu-
nická družstva probojovala do
čtvrtfinálové skupiny, a přestože
nepostoupila dál, dosáhla ve vel-
mi silné konkurenci florbalových
klubů velký úspěch. Navíc žáci ZŠ
Vedlejší nasáli vzrušující atmos-
féru turnaje s vysokou sportovní
úrovní, navázali nová přátelství
a získali cenné zkušenosti.

Lenka Demelová, ZŠ Vedlejší

Povedené podzimní
dopoledne

V sobotu 4.10. bylo živo asi nej -
více před ZŠ Vedlejší 10. Již tra -
dičně byli všichni z okolí zváni na
Podzimní setkání dětí a mládeže
Bohunic a okolí. Zatím naše rodi-
na  nevynechala žádnou z těchto
akcí a pokaždé jsme rádi, že si
můžeme prohlédnout tak útul-
nou a čistou školu, jakou je právě
ZŠ Vedlejší. Dokonce jsme si letos
zatančili s panem Tománkem,
pro lezli opičí dráhu v tělocvičně,
vyzkoušeli si hasičskou helmu a
po slechli povídání hasičů, po se -
děli na policejní motorce, zaská -
kali na trampolíně, pak jsme
zaběhli na Lány zahrát si deskové
hry, vyrobit broučka z kamínků a
poznat hudební nástroje. Bohu -
žel Orlovnu a klubovnu Kňourů
jsme museli oželet. Prostě jsme
nestíhali. Novým nápadem bylo
i losování o věcné ceny. Snad aby
se nalákalo více lidí? Nevím. Kdo
vyhrál, byl potěšen, kdo nedostal
nic, byl trochu zklamán. Škoda.
I bez výherní tomboly to bývá
vždy pěkně strávené dopoledne.
Doufáme, že se opět najde tolik
obětavých lidí, kteří vše zorga-
nizují a za rok se nás zase sejde
hojný počet.

Rodina Lederova

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 31. 10. 2008 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice
• Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na grama tické
a stylistické úpravy textů.

■ Výuka angličtiny. Mgr. Mar -
kéta Nováková. Firemní i veřejné
kurzy. Mob.: 723 008 151, E-mail:
mnovakova.english@gmail.com
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KNIHOVNA INFORMUJE

PROGRAM NA LISTOPAD A PROSINEC

pátek-sobota 14.–16.11. 2008
VÝPRAVA NA KONÍCH. Chcete si vyzkoušet pohled na svět z koňského
hřbetu? Vydejte se s námi poznávat krásy Vysočiny a koňského života.
S sebou nepotřebujete nic víc, než nějaké oblečení a spacák.
Více informací na webových stránkách: www.luzanky.cz
Kontaktní osoba: Irena Suchardová – irena@luzanky.cz

AKCE V ČAJOVNĚ:
každé úterý otevřená výtvarná dílna (nejen) pro maminky s hlídáním 
dětí 14.00–18.00 hod.

každý čtvrtek klub deskových her nejen pro děti
18.00–20.00 hod.

neděle 2. 11. – BRETONSKÁ NEDĚLE; 14.00–18.00 hod.
bretonské tance, jídlo a povídání o Bretani

pondělí 3. 11. – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI; 15.00–18.00 hod.
drátky a ozdoby z nich

pondělí 10. 11. + 24.11. – ŽONGLOVACÍ ODPOLEDNE;
18.00–20.00 hod.
klub žonglování, klaunovství a kouzlení

sobota 22. 11. – DESKODÍLNA; 10.00–12.00 hod.
výroba deskových her, které budeme hrát

pátek 28. 11. – PROMÍTÁNÍ Z CEST – INDIE; 18.00–20.00 hod.
promítání fotek, vyprávění a ochutnávka jídel

sobota 29.11. – RYTMUS KRUHU; 9.00–16.00 hod.
muzikoteraupetické, arteterapeutické a šamanské techniky

sobota 6. 12. – VÁNOČNÍ MANDALA; 10.00–14.00 hod.
Akce pro všechny, kteří se chtějí setkat s mandalou, vyrobit si vlastní
advent ní věnec, skládanou či odlévanou svíčku anebo ozdobičku na
vánoč ní stromeček

Podrobnější informace k akcím, které probíhají v Čajovně na Lánech 
najdete na webových stránkách čajovny: www.cajovnalany.cz

ČERTOVSKÉ CVIČENÍ A DOVÁDĚNÍ:
Akce pro děti od 3 let a jejich rodiče. Budeme cvičit a tancovat s čerty,
vyrobíme si malého andílka nebo čertíka a MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ!
Info: www.luzanky.cz 
(kontaktní osoba: Petra Koštálová – petralany@luzanky.cz)

547240937
Knihovna informuje....připravuje....doporučuje

Dne 9. 10. od 13.00 hod. proběhlo v naší knihově, za účasti pana starosty
Ing. R. Kotziana SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKů na rytíře knih.
Slavnost se konala v sálku knihovny, vyzdobeném jako království pohádek.
Pasování se zúčastnila i 1. třída družiny ZŠ Arménská pod vedením p. uč. V.
Valentic.
Nálada byla velmi slavnostní, uvolněná a díky divadelním kostýmům kni-
hovnic a pana starosty, i jaksepatří pohádková. Hodně rodičů si dělaly fotky
na památku a natáčely celé pasování na kameru. Děti si odnesly drobné
dárky a pamlsky.  
Z 90 % pasovaných dětí se staly zároveň nejmladší čtenáři knihovny, kteří
svou průkazku získaly na 1 rok zdarma.
V týdnu knihoven, který se konal od 6. 10.–12. 10. měly možnost se do
naší knihovny ZDARMA přihlásit  i děvčata a chlapci do 15 let věku. Zvýšený
zájem této věkové skupiny nás též mile překvapil.

Na měsíc listopad chystá knihovna následující akce:

11. 11. a 25. 11. (Út) vždy v 16.00 hod. pravidelné odpolední čtení
s pohádkovou bytostí pro děti od 3 do 7 let pod názvem „Pojďte s námi za
pohádkou“.
Doba trvání max. 30 min. Rodiče si v té době mohou v pohodlí a klidu vy-
brat knihy pro sebe .

17. 11.–30. 11. výstava ručních prací „Barevná klubíčka“ spojená s vý -
stavou knih o ručních pracích z fondu naší knihovny. V rámci  této výstavy
proběhne výtvarná dílnička a to: 
20. 11 v 15.00 hod. výtvarná dílnička I – téma: náramky přátelství 
27. 11. v 15.00 hod. výtvarná dílnička II. – téma: bambulky, bambule,
pletené přívěšky.
vhodné pro děti 6–12 let. Doba trvání max. 45 min. pod odborným vede -
ním paní vystavovatelky 

Vaše knihovnice Vám doporučují ke přečtení:
V měsíci říjnu jsme pro Vás nakoupily cca 250 novinek knih z beletrie a na -
učné literatury. Nejpůjčovanějšími knihami se staly:
Boučková, Tereza: Rok kohouta    
Roberts, Nora: V pravou chvíli      
Cameron, Kerstin: Stín afrického slunce
Coulter, Catherine: Síla osudu
Monyová, Simona: Matka v krizi  
Šámal, Zdeněk: Objektiv z Ruska
Knopp, Guido: Holokaust
Marquardt, Trudel: vaříme zdravě, bez lepku
Boehme, Julia: Lukáš ve školce aneb, jak si najít kamarády
Baxter, Nicola: Dobrou noc děti
Harrisson, Lisi: Dívčí parta
Wilson, Jaqueline: Kočičí mumie

Radka Hanušová, vedoucí knihovny


