
OSLAVY 770 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O BOHUNICÍCH
Milí občané, datum oslav 770 let
od první písemné zmínky o Bohu-
nicích se blíží mílovými kroky. Tyto
řádky jsou poslední příležitostí vás
informovat o tom, co všechno se
bude dít.
Hlavní a klíčovou událostí celých
oslav bude bezesporu požehnání
nového slavnostního praporu a
znaku. Tento akt se uskuteční v so-
botu 22. 9. 2007 cca ve 14 hod.
v bývalém historickém centru Bo-
hunic – v prostoru u kapličky. Ale
popořadě!

Ve 12.30 hod. začne hrát před rad-
nicí kapela Rakvická osma.
V 13.00 hod. budou vlajka a znak
přineseny z radnice a předány do
čela průvodu. 
Vzápětí průvod vyrazí směr ul. Bě-
loruská, kde kolem 13.15 hod.
obecní dráb slavnostně vybubnuje
a vyhlásí zřízení symbolického
obecního vinohradu (o vinohradu
více v rozhovoru p. Vrážela  a o his-
torii Bohunického vinohradnictví v
článku p. Konečného Z Araratu na
Loterberg na jiném místě našeho
zpravodaje).
Poté bude průvod spolu s kapelou
Rakvická osma pokračovat směrem
po ul. Havelkova ke kapličce, kam
by měl dorazit kolem 13.45 hod.
Program u kapličky zahrnuje slovo
starosty MČ Brno-Bohunice, před-
stavitelů Jihomoravského kraje,
města Brna a družební obce Koste-
lany. Dále vystoupí studentský pě-
vecký sbor Vox Iuvenalis, ZUŠ Fran-
tiška Jílka a stárci z Kostelan se
svým programem. 
Místostarosta MČ vysvětlí symbo-
liku praporu, který bude požehnán
děkanem Brněnské diecéze ThLic.
Václavem Sloukem. Následovat

Poslední výzva
Vyz˝v·me a prosÌme touto
cestou kaûdÈho, kdo m· coko-
liv z historie Bohunic, nebo
cokoliv vhodnÈho na v˝stavu
ÑStar· ökolaì o zap˘jËenÌ po
dobu v˝stavy!! OdpovÏdn· 
osoba je mÌstostarosta Anto-
nÌn Crha (tel. 547 246 539)
RovnÏû jeötÏ hled·me sbÏra-
tele a majitele kuriozit o po-
skytnutÌ expon·t˘ na v˝stavu
v mÌstnÌ hasiËce. OdpovÏdn·
osoba je p. Miloö Vr·ûel (mob.
775 339 320).

První listina potvrzující existenci Bohunic z 24. 9. 1237

Výstava: Z historie Bohunic
Jednou z významných akcí bude výstava z histo-
rie Bohunic. Na ní budou k vidění věci a doku-
menty, které ještě nikdy nebyly představeny
veřejnosti a byly získány nebo zapůjčeny v po-
slední době. Vystavena bude i největší sbírka
bohunických pohlednic. Výstava bude probíhat
v zasedacím sále bohunické radnice na ul.
Dlouhá 3 a to v termínu od 24. 9. do 10. 10.
vždy v pondělí a ve středu od 13 do 18 hod. 
Školy a zájemci o jiný termín budou moci vý-
stavu navštívit pouze po předchozí domluvě na
tel. čísle 547 246 539 (místostarosta) nebo
emailem: crha@bohunice.brno.cz. 

Výstava: Stará škola
Další akcí bude zajímavá vzpomínková i poučná
výstava v prostorách bývalé bohunické školy
dnes CVČ na ul. Lány 3. Jedná se o výstavu při-
bližující, jak kdysi vypadala školní třída a jaké
bývaly pomůcky. Výstava bude zahájena v pon-
dělí 17. 9. a potrvá do čtvrtka 27. 9. 2007.
Otevřeno bude v době provozu knihovny – tj.
Po a Pá 13–18 hod., Út a Čt 9–12 a 13–18 hod.
Bližší informace na tel čísle 547 211 746 (po-
drobněji na jiném místě našeho zpravodaje)

Výstava: Zajimavostí a kuriozit 
z bohunických domácností
Tato mírně recesistická výstava proběhne ve

dnech 22. 9. 2007 od 10 do 17 hod. a 23. 9. od
10 do 15 hod. v prostorách hasičky na ul.  Ukra-
jinská 2b. Expozice se týká předem nedefino-
vaných věcí a předmětů.

Fotbalové utkání: 
„Stará garda“ proti Bohunickým
V sobotu 22. 9. 2007 v 10.30 hod. se uskuteční
zápas v malé kopané „Staré gardy“ fotbalistů
Tatranu proti mužstvu složenému ze zástupců
radnice, orla, hasičů a dalších zájmových organi-
zací.
Tomuto utkání bude od 9.00 hod. předcházet
utkání starších žákyň v házené. Obě utkání
proběhnou v hale na Tatranu.
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průvod stárků a v 19.30 hod. ho-
dová zábava v bohunické orlovně.
Tolik ke klíčovým událostem sobo-
ty 22. 9. 2007.
Tím jsme však program oslav zda-
leka nevyčerpali. Připravili jsme to-
tiž ještě několik průvodních akcí.

Antonín Crha, místostarosta

bude představení bohunických
krojů radním p. Konečným. 
V cca 14.30 hod. se v průvodu pře-
suneme k orlovně, kde bude po-
kračovat hodové veselí (k tomu po-
zvánka od starosty orla p. Koneč-
ného na jiném místě našeho zpra-
vodaje).
V cca 16.30 hod. bude zahájen
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ZÁPISNÍK STAROSTY

Odhalení pamětní desky

Ulice Běloruská doznala během le-
tošního léta několika změn a jsem
přesvědčen, že to byly změny k
lepšímu. Především přibyla nová
parkovací stání, která jsou dnes,
kdy čtete tyto řádky, již v provozu.
Částečně vznikla podél chodníku
a částečně na dříve asfaltové ploše
před poštou. Kvůli této stavbě sice
několik stání ubylo, ale celkový
výsledek je kladný – počet stání
narostl. Díky městské společnosti
Brněnské komunikace, a. s., byl
rovněž vyspraven chodník na této
ulici a provedeny drobné opravy při
vozovce. Nadto ještě letos proběh-
ne úprava ploch vnitrobloku. Ob-
čané z Běloruské neměli díky těm-
to stavbám zrovna tiché léto, ale
věřím, že to stálo za to.
Městská část získala dotaci na
rekonstrukci dětského hřiště za
domy Okrouhlá 10 až 16. Projekt
je hotov a do konce roku bude ho-
tovo také hřiště. V rámci II. etapy
regenerace sídliště se díky dotaci
Ministerstva pro místní rozvoj v le-
tošním roce rekonstrukce dočkají
také další dětská hřiště (Gruzínská,
Ukrajinská 7 až 9, Ukrajinská 25 až
27, Arménská). Na hřištích Ukrajin-
ská 7 až 9 a Gruzínská navíc měst-
ská část odstraní vyduté boule z as-
faltové plochy pro míčové hry. Za
bloky domů Běloruská 6 až 20 a
Uzbecká 6 až 28 dojde letos v rám-
ci II. etapy regenerace (a díky zmí-
něné dotaci) k celkové úpravě
zpevněných ploch.
Pro letošní rok jsme již zadali v pod-
statě všechny práce, na které měla
městská část prostředky v rozpoč-
tu. To samozřejmě neznamená, že
nebude pokračovat údržba chod-
níků, místních komunikací a další
pravidelné práce. Znamená to, že
nové věci již musíme plánovat až
na příští rok. Kromě každodenních
povinností se tak nyní budeme sou-
středit na provádění letos zada-
ných prací, které jsou naplánovány
na podzimní měsíce.
Možná nečekaně zajímavým téma-
tem jsou lavičky. S trochou nad-
sázky by o lavičkách na sídlišti šlo
říci, že ve dne slouží, v noci někdy
vadí. Proč ve dne slouží, je jasné.
Avšak proč v noci někdy vadí? Mezi
částí bohunické mládeže je oblíbe-
nou večerní zábavou vysedávání na
lavičkách. To určitě samo o sobě
není žádný problém, jenže takové
vysedávání občas někteří mládež-
níci provází nadměrným hlučením
a znečišťováním okolí. Pod někte-
rými lavičkami tak bývá pravidelně
doslova nastláno. Městská část se
tu a tam snaží přemisťováním lavi-
ček tento problém řešit. Ideální
stav nelze nastolit, není to ani
úplné zrušení laviček, ani jejich
stavění na každém kroku. Zkrátka
je třeba se citlivě zabývat každou
lavičkou a doufat, že se podaří
minimalizovat noční problém a zá-

Začal nový školní rok. Prvňáčkům
začíná jejich cesta ke vzdělání.
Starší žáci a studenti cestu do
školy po prázdninách znají, ale
možná právě v této době něko-
ho z nich napadne myšlenka:
proč vlastně chodím do školy?
Co nám má škola do života dát? 
Pro mnoho lidí je odpověď jas-
ná. Ve škole se mají žáci naučit
dávku informací, která je v os-
novách a učebnicích. Je tato
odpověď v dnešní době plné in-
formací, jejichž množství rychle
roste a mění se, správná?
Dříve byl úspěšný žák ten, který
se rád a pilně učil, ve škole dával
pozor, psal domácí úkoly, měl
zájem o vše, co mu bylo povo-
leno, neopisoval, nenapovídal.
Dnes je svět jinde a život  klade
na lidi kvalitativně jiné poža-
davky. Každý žák má úplně jiné
schopnosti, zájmy a v budoucím
životě bude každý žít úplně
jiným způsobem. Proto je nutné
vytvořit dítěti podmínky pro to,
aby mohlo svobodně rozvíjet vše
dobré, co v něm je, a pomáhat
mu k tomu, aby dovedlo žít
šťastný život. 
Hlavním úkolem školy dnes má
být rozvíjení osobnosti žáka.
Důležité je také naučit se učit,
ne jen mechanicky nabírat vědo-
mosti. Učení je dnes hlavně
schopnost přizpůsobovat se mě-
nícím se podmínkám, pracovat
sám na sobě. V dětech je třeba
rozvíjet tvořivou práci, tvůrčí
myšlení a jednání. To je i výcho-
va ke zdravému sebevědomí,
samostatnosti a aktivitě. Pak
máme šanci vychovat člověka
v charakterní bytost. Snažme se
o to a podporujme školy a uči-
tele, kteří si to uvědomují.

Rita Zábojová,
členka Rady

Škola volá

VI. zasedání 
Zastupitelstva 

MČ Brno-Bohunice
se uskuteční ve středu 

26. září 2007 v 17 hodin 
v s·le hasiËky, Ukrajinská 2b.
Progam jednání bude zveřejněn

na úřední desce ÚMČ 
a na webových stránkách 

městské části
www.bohunice.brno.cz

Jednání je přístupné 
veřejnosti.

Na území městské části Brno-Bohunice byl 21. srpna 1968 zavražděn 
vojsky Varšavské smlouvy rodák z obce Omice Josef Žemlička. Byl zastřelen
v pouhých šestnácti letech. Odhalení pamětní desky Josefa Žemličky v ob-
ci Omice se v sobotu 18. srpna 2007 zúčastnil také starosta městské části
Robert Kotzian. 
Na místě tragédie je v Bohunicích umístěn památník. Najdete jej poblíž
vchodu do bohunické nemocnice z ul. Jihlavská. Budiž nám vzpomínka na
Josefa Žemličku připomínkou křehkosti naší svobody a zároveň zdrojem síly
ji bránit. Čest jeho památce.

Starosta městské části Robert Kotzian při projevu v Omicích

roveň nezlikvidovat denní funkci
laviček.
Stále pokračuje stavba tzv. kampu-
su Masarykovy univerzity. Přestože
se tato ohromná stavba většiny
z nás, občanů Bohunic, přímo ne-
dotýká (s výjimkou dočasných
omezení vyplývajících ze stavby),
stojí za to připomenout, že pře-
vážná část kampusu leží na území
Bohunic. Podle informací Masary-
kovy univerzity bude v době plné-
ho provozu v kampusu studovat

okolo 4800 studentů a pracovat
přibližně 800 učitelů a dalších za-
městnanců. K tomu se navíc již
dnes severně od nové budovy Mo-
ravského zemského archivu staví
nový obchodní dům. U budovy
archivu by mělo vyrůst několik bu-
dov s podnikatelskými prostory.
V rámci kampusu do Bohunic při-
budou také dvě nové ulice – Aka-
demická a Studentská. 

Robert Kotzian, starosta

Nová parkovací stání na ul. Běloruská.

UUUUzzzzáááávvvvěěěěrrrrkkkkaaaa    čččč....     11110000////00007777
ččččttttvvvvrrrrtttteeeekkkk    22220000....     zzzzáááářřřříííí
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■ Schválila dodatečnou dohodu
o splátkách pohledávky – poplatků
z prodlení z nesplácených předpisů
nájmu bytu.
■ Schválila rozpočtové opatření
č. 4/RMČ.
■ Vzala na vědomí dopis firmy Moj-
žíšek s.r.o.
■ Nesouhlasila s vypuštěním míst-
ního poplatku ze vstupného na
sportovní akce z novelizace vy-
hlášky statutárního města Brna č.
33/2005 o místních poplatcích.
■ Souhlasila s žádostí Brněnského
svazu malé kopané o použití znaku
MČ Brno-Bohunice na fotbalových
dresech.
■ Schválila písemnou odpověď na
stížnost občanů bydlících na ulici
Lány.

ZEMAKO s.r.o. 
■ Schválila jako zhotovitele akce
„Rekonstrukce dětského hřiště za
domem Okrouhlá 16 v MČ Brno-
Bohunice“ firmu ZEMAKO s.r.o.
■ Schválila nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku v areálu
při ulici Ukrajinská s firmou
EUROMOBIL MOTOR.
■ Schválila dodatek č. 5 k nájemní
smlouvě na pronájem pozemků při
ulici Čeňka Růžičky s firmou Terasy
Bohunice.
■ Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
na zpracování projektové doku-
mentace na akci „Zřízení parko-
vacích stání a chodníků v MČ Brno-
Bohunice“.

■ Nesouhlasila s prodejem pozem-
ků pod garážemi při ulici Dlouhá.
■ Nesouhlasila s prodejem pozem-
ku při ulici Kejbaly.
■ Uložila pokutu ve výši 10 000  Kč
stavebnímu bytovému družstvu
Družba za porušení vyhlášky o ze-
leni v městě Brně při revitalizaci do-
mu Okrouhlá 10.
■ Nesouhlasila se zřízením restau-
rační zahrádky při tramvajové za-
stávce Běloruská.
■ Neměla námitek ke koupi po-
zemků mezi ulicí Jihlavská a tram-
vajovým koridorem z úrovně sta-
tutárního města Brna.

Rada MČ na svém 20. zase-
dání dne 25. 7. 2007:
■ Schválila výpovědi smluv o vý-
půjčce na pozemky jižně od škol-
ního hřiště ZŠ Arménská.
■ Schválila dohodu o ukončení sm-
louvy na pronájem části pozemku
v areálu při ulici Ukrajinská.

Rada MČ na svém 21. zase-
dání dne 22. 8. 2007:
■ Schválila jako zhotovitele akce
„Úprava a doplnění zeleně v MČ
Brno-Bohunice – 2. část II. etapy“
firmu Tůma servis, s.r.o.
■ Schválila jako zhotovitele akce
„Úprava zpevněných ploch za by-
tovými domy Běloruská 6–20 a
Uzbecká 6–28 v MČ Brno-Bohu-
nice“ firmu ZOLP s.r.o.
■ Schválila jako zhotovitele akce
„Rekonstrukce dětských hřišť v MČ
Brno-Bohunice – II. etapa“ firmu

Rada MČ na svém 18. zase-
dání dne 27. 6. 2007:
■ Schválila kupní smlouvu na od-
prodej použitého nábytku ve výši
6.400,- Kč získané v rámci dědic-
kého řízení 

Rada MČ na svém 19. zase-
dání dne 18. 7. 2007:
■ Schválila jako zhotovitele na
zřízení parkovacích stání při ulici
Běloruská firmu Colas CZ.
■ Schválila zadávací podmínky na
akci „Obnova zeleně v MČ Brno-
Bohunice – 2. část II. etapy“.
■ Schválila zadávací podmínky na
akci „Rekonstrukce dětských hřišť
v MČ Brno-Bohunice – II. etapa“.
■ Schválila zadávací podmínky na
akci „Úprava zpevněných ploch za
bytovými domy Běloruská 6–20 a
Uzbecká 6–28 v MČ Brno-Bohunice“.
■ Schválila dodatek ke smlouvě na
akci „Zřízení parkovacích stání na uli-
ci Běloruská v MČ Brno-Bohunice“.
■ Schválila smlouvy o výpůjčce na
užívání částí pozemku při ulici So-
bolova.
■ Schválila smlouvu o přenechání
technologických zařízení informační-
ho systému pomoci v hmotné nouzi
a jeho datové sítě do užívání MČ.
■ Schválila s okamžitou platností
„Pravidla pro výběr investorů na
pozemcích svěřených MČ Brno-Bo-
hunice“.
■ Jmenovala Komisi pro výběr in-
vestora.
■ Schválila záměr investiční výstav-
by sportovního areálu s doplňko-
vou komerční aktivitou na pozemcích
MČ Brno-Bohunice při ulici Osová.

ZPRÁVY Z RADNICE

součástí i dnešních dnů  je nutno
udržovat a vytvářet pojítka mezi ní
a současností. Tyto vazby musí mít
svou vypovídací schopnost, jedno-
duchost, chcete-li symboliku. Jejich
přijetí a vnímání je jedním z krůčků
jak být „bohuničákem“. A doká-
žou-li se obyvatelé identifikovat se
svým bydlištěm, tak to je jeden
z nejzákladnějších pocitů, který
umožňuje odpovědnou správu lid-
ského společenství a třeba i území
obce jako takové. 
Redaktorka NB: Á …můžete být
v těch „pojítkách“ konkrétnější?
RadnÌ MV: Samozřejmě, jen vzpo-
menu, byť na přeskáčku, ty základ-
ní: tradice, báje, zvyky, způsob odí-
vání, obyčeje, řemesla, písně, ro-
dokmeny, hřbitovy, architektura
budov a staveb, způsob obživy,
dokumenty, místopis, kroniky, po-
zemkové knihy, symboly, pečetě,
kalendáře, vlajky, prapory ale
i spolky, kluby, hrdinové a zbabělci,
vítězové nebo i poražení …
Redaktorka NB: Prosím přerušte
svůj výčet a zkuste alespoň jedno
„bohunické pojítko“ konkretizo-
vat.

(Pokračování na str. 4)

Redaktorka NB: Pane radní, do-
volte hned z počátku přímou
otázku – Bohunické sídliště a vino-
hrad, jde to vůbec dohromady?
RadnÌ MV: Na oplátku, slečno
redaktorko, také použiji přímou
odpověď – Mám za to, že to
dohromady jde.
Redaktorka NB: A jak jste k to-
muto závěru prosím dospěl?
RadnÌ MV: Dobře, trochu přece
jen celou problematiku rozveďme.
Obec Bohunice bude za pár dnů
slavit poměrně významné jubi-
leum. Samospráva v čele s Radou
MČ se rozhodla toto výročí při-
pomenout krátkou, ale o to upřím-
nější oslavou. To, že Bohunice jsou
dnes vnímány převážně jako síd-
liště jedné z mnoha brněnských
městských částí, nemůže být příči-
nou toho, že historii budeme vní-
mat jen jako ztracenou minulost.
Kolektivně jsme se v Radě MČ pak
dobrali k nepříliš překvapivému
závěru: obsah téměř osmi set leté
historie obce netvoří jen místo
samé, ale jde především o lidské
osudy na tomto území prožité.
A tak náplní historie nutně budou
i osudy a konání dnešních obyva-
tel. Ale naopak,  aby minulost byla

Bohunice budou mít vinohrad

Organizátoři oslav 770 let Bohunic připravují pro občany zajímavou vzpo-
mínkovou i poučnou výstavu. V prostorách CVČ na Lánech 3, kde bývala
škola, připomenou  starými exponáty, jak kdysi vypadala školní třída, jaké
bývaly pomůcky, co se dříve děti učily a jak se musely ve škole chovat.
Nepřekvapí tedy, že jedním z atraktivních předmětů bude rákoska, jako
běžný a velmi oblíbený výchovný prostředek.
Výstavu připraví výtvarnice z CVČ, na výklad o staré škole, ale i o životě dětí
v minulosti, se chystají knihovnice. Předpokládáme, že zájem bude přede-
vším v bohunických školách, které vždy pohotově využijí možnost obohatit
výuku.
Výstava bude zahájena v pondělí 17. 9. a potrvá do čtvrtka 27. 9. Otevřeno
bude v době provozu knihovny.
Doufáme, že „vzpomínková“ třída bude znamenat zpestření oslav, ale
i možnost srovnání, jak jiný je život dětí i učitelů v dnešní škole. 

Radka Müllerová, Petra Košťálová

Stará škola

Harmonogram sběrových dnů

Přistavení VOK od  9.00 hod. do doby naplnění. 

Stanoviště přistavení Odvoz VOK/KS

Neužilova – parkoviště 
Lány 56 

5.9.2007
19.9.2007

5.9.2007
19.9.2007

3
3

Souhrady x Dvořiště 
Čeňka Růžičky – parkoviště

10.10.2007
24.10.2007

10.10.2007
24.10.2007

3
3

Neužilova – parkoviště 21.11.2007 21.11.2007 3

Čeňka Růžičky - parkoviště 12.12.2007 12.12.2007 3
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Nová vlajka schválena

Hřiště při ul. Moldavská

Při pátém pozorování a procházení Bohunic v rámci naší ankety Šmudlík
měsíce jsme byli poněkud bezradní – jednoznačně v pozitivním slova
smyslu. Nemohli jsme totiž najít žádného skutečně velkého „hříšníka“!
Velký nepořádek jsme prostě nenašli. 
Z těch oblastí, kde věci přeci jen nebyly úplně na svém místě, jsme vy-
brali a neslavným vítězem se tedy stává kontejnerové stání na ulici Rol-
nická u č. 9. 

Antonín Crha, místostarosta

Fotbalové hřiště ve vnitrobloku ul.
Moldavská je dlouhodobě problé-
movou záležitostí. V minulosti se
objevilo velké množství stížností na
jeho prašnost, nebo naopak na je-
ho blátivý stav. 
Před pár lety se nám podařilo
získat z rozpočtu Jihomoravského
kraje velkou část prostředků na je-
ho opravu a rekonstrukci.
Jenže se ukázalo, že problémům
není zdaleka konec. Na hřiště se
nám začaly sjíždět různé skupiny,
které zjistily, že je kvalitní a za-
darmo k využití. Situace se stávala
den ode dne horší. My jsme se sna-
žili najít nějaké smysluplné řešení,
abychom nezabránili našim obča-
nům hřiště využívat a současně
abychom omezili aktivity „přespol-
ních“. Bohužel, není tak jednodu-
ché rozluštit tento složitý hlavolam,

pokud nechceme hřiště oplotit a
uzamknout. Proto se někomu moh-
lo zdát, že situaci nechceme řešit.
Chyběl nám však ten správný ná-
pad, který by uspokojil jak obyva-
tele tak i ty, kteří by si chtěli zahrát.
Rada MČ na svém zasedání 18. 7.
rozhodla, že v zájmu občanů a z
důvodu snížení atraktivity hřiště
pro „přespolní“, odstraní stávající
velké branky a nahradí je malými.
Tím by dle našeho názoru mohlo
dojít k tomu, že se hřiště stane pro
dojíždějící  méně zajímavé, protože
na jejich zápasy je velká branka
důležitá. No a našinec si může „za-
čutat“ na malou branku. 
Věříme, že toto rozhodnutí zásad-
ně zklidní situaci v této lokalitě ku
spokojenosti obou stran – sportov-
ců i obyvatel. 

Antonín Crha, místostarosta

Kontrola veřejného osvětlení 
Pravidelná noční kontrola svítivosti
veřejného osvětlení v Brně-Bohu-
nicích, kterou provádějí pracovníci
Technických sítí Brno, a.s. ve spo-
lupráci se členy Zastupitelstva MČ
Brno-Bohunice, se uskutečnila ve
středu 15. 8. 2007.
Bylo zkontrolováno celkem 1089
kusů světel. Z tohoto počtu nesví-
tilo v době konání kontroly 1 os-
větlení, což je 0,09% nesvítivosti.
Do tohoto počtu však nejsou za-
hrnuta nesvítící světla na ul. Jihlav-
ská a Netroufalky, kde v současné

době probíhají práce na úpravě
veřejného osvětlení v souvislosti se
stavbou Masarykova univerzitního
kampusu.
Tímto bych rád poděkoval našim
občanům za trpělivost a pocho-
pení. Opravu nesvítícího osvětlení
přislíbily Technické sítě Brno, a.s. do
konce měsíce srpna. Záznam z kon-
troly je uložen na Odboru technic-
kých služeb Úřadu MČ Brno-Bohu-
nice.

Josef Juras,
zastupitel

Dne 26. června 2007 se zúčastnili představitelé naší obce slavnostního
udělení nové bohunické vlajky. Akt udělení se odehrál v budově Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v Praze. Dekret předal našemu starostovi Rober-
tu Kotzianovi předseda poslanecké sněmovny Miloslav Vlček.
Vlajka bude představena veřejnosti při slavnostním požehnání 22. září 2007
v cca 13.30 hod. v prostoru bohunické kapličky u příležitosti 770 let od
první písemné zmínky o Bohunicích.

Antonín Crha, místostarosta

BOHUNICE BUDOU MÍT VINOHRAD 
(Dokončení ze str. 3)
RadnÌ MV: Dobře ... Z tvůrčí roz-
pravy jedné ze schůzí Rady měst-
ské části vzešla myšlenka v rámci
výročních oslav založit symbolický
obecní vinohrad, a to přímo pod
radnicí…
Redaktorka NB: …od vás jako
sklepníka bohunických hodů nelze
jinak než očekávat, že jste byl u je-
jího zrodu  …
RadnÌ MV: To že zastávám důleži-
tou a odpovědnou roli v rámci již
tradičních bohunických hodů je
jistě dobrým „oslím můstkem“ ke
zkratkovitému komentáři …
Redaktorka NB: Ale snad se neu-
razíte …
RadnÌ MV: Ale ne, ale opravdu
nyní o něco vážněji. Obec Bohu-
nice má mimo jiné ve svém znaku
révu. Vinný hrozen jako připo-

mínku již skoro zaniklé vinařské
tradice. A odtud již není příliš
daleko k nápadu s vinohradem.
V kontextu již sděleného jsem
v téhle chvíli dokonce přesvědčen,
že je to dobrý počátek i k dalším
spontánním aktivitám. Že společná
péče o toto „pojítko“ vytvoří další
prostor k potkávání  a poznávání
se obyvatel. Že napomůže i k upev-
nění pocitu sounáležitosti s místem
bydlení a života. A dle mého, je to
i vhodná alternativa k nabídkám
dnes široce propagovaných multi-
kulturních aktivit, přičemž obvykle
pak bývá opomíjena kultura místní.
Což dle mého není z mnoha dů-
vodů dobře...
Redaktorka NB: Ale to jsme se
dostali, od mnou tušené tak trochu
recesní akce, velmi někam jinam …
RadnÌ MV: Ano dostali, ale i ko-

munální politika je politikou, to se
holt nedá nic dělat.
Redaktorka NB: Ještě závěrem se
vraťme k oslavám.
RadnÌ MV: Mohu říci, že jako
předseda komise, která přípravu
oslav koordinuje, to budou oslavy
jednoduché a skromné, ale budou
„dle našich schopností“. Tedy
takové, jaké si umíme připravit sa-

mi. Opravdu srdečně zvu občany,
nechť se alespoň divácky zúčastní.
Jejich program jistě najdou na dal-
ších místech tohoto bulletinu …
Redaktorka NB: Děkuji za odpo-
vědi.
RadnÌ MV: Děkuji za otázky.

Poznámka redakce: rozhovor sám
se sebou vedl Miloš Vrážel 



Zprávy z vaší knihovny
email: lany@kjm.cz
tel.: 547 211 746

- Od 4. září do 4. října budou mít všichni  prvňáčci možnost zaregistrovat se
na 12 měsíců do knihovny  zdarma!
- ÑPoprvÈ do ökoly, poprvÈ do  knihovnyì. Rodiče prvňáčků, nezapo-
meňte, že 4. října od 13 do 18 hod. můžete dětem i sobě připravit krásný
zážitek. V sálku naší knihovny bude připraven král a jeho pomocníci, aby
vaše dítě pasovali mečem  na  rytÌ¯e knih. Děti dostanou šerpu, dáreček
a možnost se na celý rok zaregistrovat zdarma a odnesou si první čtenářský
průkaz.
- BudoucÌ spisovatelÈ? tak se nazývá výstava literárních a výtvarných po-
kusů dětí ZŠ Arménská. Výstava bude přístupná od 10. 9. do 21. 9. v době
provozu knihovny. Na vernisáž zveme v pondělí 10. 9. v 18 hod.
- Upozorňujeme občany, že od 1. září máme obvyklou p˘jËovnÌ dobu, tedy:
Pondělí 13–18 hod., úterý 9–12, 13–18 hod., středa – nepůjčuje se, 
čtvrtek 9–12, 13–18 hod., pátek 13–18 hod.
Těší se na vás knihovnice a na čtenáře čeká spousta nových knih a časopisů.
24. října budeme pokračovat v cyklu Babí léto – tentokrát s vedoucí projek-
tu Quo vadis femina? zajímavou paní Marií Haisovou.

Radka Müllerová
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na Krétu, postupně pak na Apeninský
poloostrov, do Španělska a do Čer-
nomoří. Rychle a intenzivně postu-
povalo při rozmachu Říše římské, kdy
vznikala většina nynějších vinařských
oblastí Evropy. Za císaře Proba
(276–282 n. l.) došlo k rozvoji pěs-
tování vinné révy i v Panonii. Římské
legie byly rozloženy na jižním Sloven-
sku i na jižní Moravě. U někdejšího
Mušova pod Pálavou byly nalezeny
zbytky římské stanice X. legie Vin-
dobony, které kromě jiného ukrývaly
i vinařský nůž. K většímu rozšíření
vinařství došlo s příchodem křesťan-
ství v období Velkomoravské říše po
r. 833. V bohoslužbách hraje, jak
známo, významnou roli právě víno, a
tak s rostoucím vlivem církve vzrůsta-
la i spotřeba nápoje. První písemnou
zmínku o vinicích na Moravě nalezne-
me v zakládací listině benediktýn-
ského kláštera v Třebíči. Datuje se do
roku 1101, kdy byl klášter obdarován
několika vinicemi.                             
První písemná zpráva o vinicích
v okolí Brna pochází z roku 1228, ale
mnozí měšťané je vlastnili již před
vznikem města. V roce 1365 vlastnilo
vinice na 314 brněnských měšťanů.
Pro pěstování vína sloužila jižní strana
Špilberku. Malá část vinic byla na
předměstích Brna – Žabovřeskách,
Králově Poli, Obřanech, Židenicích,
Černovicích, na Starém Brně a také
v Bohunicích, které patřily od roku
1376 pod svatopetrskou kapitulu. Ta
zde vinohrady vlastnila, obhospo-
dařovala (sama i její poddaní), nebo
pronajímala za desátek úrody. Vinice
se v našem katastru rozprostíraly na
hoře Vošpihlu a v Loterberku, to je
dnešní území za ulicí Jihlavskou,
směrem k Červenému kopci.
Největší rozmach vinařství moravské-
ho, brněnského a samozřejmě také
bohunického nastává v 16. a na po-
čátku 17. století. V té době je u nás

roční spotřeba vína na osobu okolo
56 litrů, oproti nynějším 17. Třice-
tiletá válka (1618 až 1648) však
provázela velký útlum v pěstování ví-
na. Zpustošení Bohunic Švédy v roce
1645 a následné pozvolné osidlování
znamenalo zmenšení výměry vinic na
třetinu. Bývalé vinohrady se osívaly
obilím na výrobu piva (i v Bohunicích
se vařilo), nebo se pronajímaly k růz-
ným účelům i přespolním, popřípadě
se využívaly na pastviny. Svatopetrská
kapitula též podporuje tento trend,
přesto dává v roce 1729 vystavět
sklep na víno, ke kterému byl v roce
1756 zřízen lis. Ještě se mezi námi
najdou pamětníci, kteří měli možnost
ho navštívit. Samozřejmě již bez chut-
ných zásob. Nacházel se na bývalé
ulici Malé, pod nynějším domem na
Havelkové 2 a částečně pod parko-
vištěm na ulici Amerlingové. Pojmul
150 hl vína.
Na konci 19. století vinařství silně
upadalo, dosud výhradně zemědělský
charakter vsi se měnil ve prospěch
nezemědělského obyvatelstva, za-
městnaného v brněnských továr-
nách. Poslední a významná zmínka
o bohunickém vinohradnictví se na-
chází ve Vinařském obzoru vydaném
ve Velkých Pavlovicích v roce 1912,
kde jsou uváděny Bohunice v sezna-
mu pokusných vzorných vinic. Ty byly
zřízeny zde i v dalších 12 vinařských
oblastí Moravy, jako doplněk státních
a zemských révových školek. Měly
podpořit význam americké šlechtěné
révy, jejíž podnože se začaly používat

po zničení téměř všech vinic révo-
kazem na přelomu 18. a 19. století.
Bohunická révová školka však již ne-
byla vysazena v místech původních
vinohradů, ale jako součást zahrad-
nické školy na ulici Lány.
V současné době najdeme více či
méně upravené keře révy vinné
v nemnoha zahrádkách. Úroda z nich
je převážně zkonzumována v čer-
stvém stavu, avšak najdou se i tací,
kteří pomocí kvasného procesu hroz-
nů pokračují v tradici, nesmazatelně
připomínané podobou obecního zna-
ku.
Samostatnou kapitolou, úzce souvi-
sející s pěstováním vína je horenské
právo, zvláštní právní nařízení obsa-
hující vše, co se týkalo vinohradnictví,
včetně předpisů pořádkového a trest-
ního řádu. Bohunice je obdržely od
probošta svatopetrské kapituly v roce
1536. Se vznikem a podstatou toho-
to důležitého dokumentu vás však
seznámím někdy příště. Do té doby
nám uzraje nové víno. Přicházející
podzim sebou přináší i speciální,
chutný a zdravý nápoj – burčák. Přeji
těm, kteří si ho oblíbili, aby měli štěstí
na dobrý mok, vyrobený z hroznů a
užívali ho s chutí, přiměřeností a do-
brou náladou. 
Na zdraví!!!

Ladislav Konečný

Nejvíce použité prameny: 
Kronika Bohunic sestavená p. Aloisem
Tošnarem
RNDr. Vladimír Kotík: Z historie vino-
hradnictví na Ždánicku 4/2007
Petr Doležel: Lexikon moravského vi-
nařství II. díl 2004

V posledních letech se i pro nás
otevřel nádherný svět vína. Nikdy
dříve nemělo možnost tolik lidí
ochutnat to nejlepší z celého světa.
Nejušlechtilejší nápoj, který člověk
dokáže pomocí přírody vyrobit,
královský mok, provázející lidstvo po
celé jeho kulturní dějiny. Symbolizuje
pohodu, veselí, dává jiskru a inspiraci.
Není mnoho obcí a městských částí,
v jejichž znaku by byl vinný motiv
nepřehlédnutelný. Ta naše ho má.
Buďme na něho pyšní a z úctou si při-
pomínejme ty, kteří tu žili před námi
a pro které byl vinný keř zdrojem ob-
živy, ale i radosti a předávání dědictví.
Za nedlouho nás čekají oslavy vzniku
Bohunic. Víno se při nich bude perlit
často. Také při založení nového,
obecního vinohradu. Ne, není to re-
cese, populismus, těch několik hlav
sem patří. Chtěl bych Vás poprosit,
abychom si je chránili. Jako symbol,
jako pomník. Živý a plodný, využíva-
jící stejných životodárných paprsků
jako za dob dávných...
Vinná réva a nápoj z ní doprovázela
lidstvo již v době kamenné, o čemž
svědčí vykopávky kolových staveb ve
Švýcarsku, kde byla nalezena její se-
mena. Podle Bible bylo vysázení vinice
jedním z prvních úkonů, které  vyko-
nal Noe po přežití potopy a přistání
na kavkazském Araratu. Z této oblas-
ti vinná réva nejspíše skutečně po-
chází a není jistě bez zajímavosti, že
pojmenování lahodného moku po-
chází z gruzínského „gvino“. O půvo-
du svědčí i nejstarší archeologický
nález usazenin vína v džbánu z území
dnešního Íránu, jehož stáří se odha-
duje na 7000 až 7400 let. Před šesti
tisíci lety se pěstovala vinná réva ne-
jenom v oblasti Íránu, Iráku a Afga-
nistanu, ale například i ve východní
Číně. Další záznamy pocházející ze
starověkého Egypta, Babylónie a Asý-
rie z let okolo 3500  před naším leto-
počtem dokazují, že vinařství bylo již
na vysoké úrovni. Pěstování vína se
pak dále rozšířilo do starého Řecka a

Z Araratu na Loterberk 

Všem občanům Bohunic oznamuje smutnou zprávu. V pondělí
20. srpna zemřela dlouholetá bohunická zastupitelka MUDr. Marie
Dočkalová.
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la na pořadu kondiční příprava
proložená pěti přípravnými zápasy. 
Vstup do nové sezóny v JmKP
2007/2008 se fotbalistům „A“
mužstva TATRANU příliš nevydařil.
Do uzávěrky Našich Bohunic č. 9 v
1. kole pouze remizovali na domá-
cím hřišti s nováčkem soutěže FC
Kuřim 2:2.
Stejně jako mužům „A“, započala
11. a 12. srpna 2007 pravidelná
soutěž „B“ mužstvu i starším
a mladším dorostencům a žákům.
I v letošním ročníku jim budeme
držet palce a pokud budete mít
chvilku, zajděte je osobně povzbu-
dit a zafandit si „Tatran do toho!“.
Podrobné informace o odehraných
zápasech, výsledky a pozvánky na
další utkání naleznete vždy ve vit-
ríně „A“ mužstva TATRANu Bohu-
nice na Neužilově ul.35 u fotba-
lového stadionu a dále si můžete
další informace vyhledat na inter-
netových stránkách www.efotbal.cz,
kde se pravidelně objevují komen-
táře a tabulky z nižších regionál-
ních fotbalových soutěží.                

Ing. Jaromír Krejčí

„A“ mužstvo Tatranu šesté 
Muži „A“ mužstva TATRANU Bo-
hunice obsadili v konečném účto-
vání, po 30 odehraných zápasech
Jihomoravského krajského přeboru
ročníku 2006/07, pátou příčku se
46 nasbíranými body. Oproti loň-
ské sezóně si opět o jedno místo
polepšili. 
Prvenství v tabulce a postup do Di-
vize si zajistil celek Blanska, odkud
sestupují do JmKP Šardice, soutěž
opustily Hlohovec a Doubravník.
Z „A“ tříd do JmKP postupují Ku-
řim a Velká nad Veličkou. 
Ze třiceti zápasů TATRAN 12x
vyhrál, 10x remizoval a 8x prohrál.
Na 51 vstřelených brankách se
podílelo 10 hráčů, nejvíce branek
nastříleli:  Beneš 11, Bombicz 10,
Horký 8, Krejčí 6 a Kroupa s Novot-
ným po 5 zásazích. Co do počtu
vstřelených branek byla podzimní
část pro TATRAN „úrodnější“, po-
dařilo se vstřelit soupeřům 30 bra-
nek oproti 21 brankám na jaře.
V rámci letní přípravy odehráli hráči
„A“ mužstva TATRANU i předkolo
Poháru ČMFS, los jim však přidělil
divizní Vyškov s ambicemi na po-
stup do MSFL a na domácím hřišti
s ním TATRAN prohrál 1:5. Dále by-

podalo vynikající výkon a zvítězilo.
V celkovém hodnocení naši spor-
tovci získali 1. místo mezi městský-
mi školami ČR a zároveň obsadili
krásné 3. místo mezi všemi školami
ČR (včetně sportovně zaměře-
ných).
26. června byli zástupci naší školy
pozváni k primátorovi města Brna,
který jim poděkoval za velmi pě-
knou reprezentaci jihomoravské
metropole.

F. Juráš, V. Čapková

Úspěch našich sportovců

Družstvo mladších žáků ZŠ Armén-
ská v sestavě: Jakub Ševčík, Miloš
Buchtík, David Mařík, Adam Havel,
Jakub Kočař, Daniel Klečka a Jakub
Bulín se zúčastnilo soutěže v atle-
tice POHÁR ROZHLASU. Po dosa-
ženém vítězství v oblastním kole
konaném 17. května na ZŠ Labská
postoupilo do městského kola, kte-
ré proběhlo 22. května v Brně. Zde
chlapci obsadili pěkné 2. místo.
Tento úspěch jim zajistil účast v kraj-
ském kole v Břeclavi, kde 5. června

Dne 30. 6. 2007 proběhl v Mout-
nicích již III. ročník Memoriálu o
putovní pohár poručíka Jaroslava
Garguly. Ten jako profesionální
hasič zahynul v roce 2002 při
zásahu v objektu herny a kasina
CARE na ul. Nádražní. Na tyto
závody se vypravilo z Bohunic ne-
jen družstvo mužů, ale nyní již
tradičně i družstvo žen, které v loni
tuto soutěž vyhrálo. Pro ženy to by-
la obrovská výzva a chtěly dokázat,
že v loni nezvítězily náhodou. No
a jaké bylo překvapení, když ze

šesti soutěžních družstev ženy
z Bohunic opět vyhrály. Všechny
měly obrovskou radost a přesto, že
muži nedopadli tak dobře (ze šest-
nácti družstev byli pátí), určitě
úspěch ženám přáli a mohutně jim
fandili. Takže ženám ve složení
Tereza Emmertová, Julie Benyóová,
Kateřina Šuterová, Hana Sestrien-
ková, Zuzana Soukupová, Anna
Putnová a Kristýna Šindelková moc
gratulujeme a přejeme další takové
úspěchy.

Hasiči Bohunice

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V MOUTNICÍCH

Juniorští reprezentanti vybojovali
ve švédském Södertälje čtyři me-
daile. Družstvo juniorek získalo titul
mistryň Evropy, hoši přivezli bronz.
Jana Nakládalová prohrála až ve
finále a bronzovou medaili si při-
vezla Simona Handlová, hráčka bo-
hunického oddílu MGC 90 Brno.
Vrcholný minigolf v podání nejen
těchto medailistů, ale celé české
minigolfové elity, bude k vidění ve
dnech 15.–16. září na minigolfo-
vém hřišti v Bohunicích. Uskuteční
se tu letošní poslední turnaj seriálu
Grand Prix.

MINIGOLFOVÁ ELITA V BOHUNICÍCH
Součástí turnaje je i 1. kolo extrali-
gy družstev ročníku 2007/8. Hráči
bohunického oddílu MGC 90 Brno
obhajují třetí místo a na domácím
hřišti by rádi vykročili do nového
ročníku vítězstvím.
Turnaj začíná tréninkem od čtvrtku
13. 9., samotný turnaj se koná
v sobotu a v neděli vždy od 8.00
hod. Finále jednotlivců je na po-
řadu v neděli od cca 15.00 hod.
Přijďte povzbudit domácí hráče a
podívat se na minigolf tak, jak jste
jej ještě asi neviděli.

Jiří Bednář



Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2, Brno-Bohunice

ZÁŘÍ 2007
■ úterý  11. září  14.00 hod. – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
zábavné odpoledne plné netradičních sportovních disciplín s občerstve-
ním pro vysílené sportovce

■ čtvrtek 13. září 14.00 hod. – SCRABBLE   
tvůrčí hra se slovní zásobou

■ úterý  18. září 14.00 hod. – Záhady pro detektivy
vyzkoušejte si svůj postřeh a představivost při řešení detektivních pří-
běhů s otevřeným koncem

■ čtvrtek 20. září 14.00 hod. – Jaký strom,taková povaha
lidské charaktery v keltské mytologii

■ úterý 25. září 14.00 hod. – Tradice sv. Václava
s tradičním pečením posvícenských koláčků

ŘÍJEN 2007
■ úterý 2. října 14.00 hod. – OSTROV SVOBODY KUBA
cestopisná přednáška s diapozitivy v podání p. Ing. Chupíka

■ čtvrtek 4. října 14.00 hod. – A-Z  KVÍZ
odpoledne otázek a odpovědí pro všechny zvídavé

■ úterý 9. října 14.00 hod. – Tvůrčí dílna
kouzlení s tradičními bramborovými razítky

Změna programu vyhrazena. Aktuálně se můžete informovat na tele-
fonu č. 547240909.
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Klub důchodců Brno-Bohunice
Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, který se koná 

dne 10. října 2007
Trasa: Brno, termální lázně „Čalová“ Slovensko, Brno

Odjezd: 8.00 hod.     Návrat cca: 20.00 hod.     Cena zájezdu 250,- Kč

Vstup do lázní: důchodci 140,- Sk, dospělí 170,- Sk

Záloha na šatnu v lázních: 100,- Sk (vrací se)

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie

Sraz na obvyklém místě: ulice Čeňka Růžičky

Předprodej místenek 1. října 2007 

na radnici Brno-Bohunice, 14.00–15.00 hod.

Národního památkového ústavu
Brno pozoruhodný projekt Plody
pozdního léta pod křídly motýlů.
V architektonicky nevšedním památ-
kovém objektu tu budou předve-
dena květinová aranžmá vytvořená
ze záplavy velmi oblíbené květiny
jiřiny v řadě druhů v současnosti na
trhu nejžádanějších spolu s nesčet-
ným množstvím plodů podzimního
ovoce a zeleniny v kombinaci se
vzácnými exempláři tuzemských
i exotických motýlů ze sbírek na-
šich předních entomologů.
Vytvořené práce umístěné mezi ob-
divuhodnými historickými exponáty
mohou zájemci zhlédnout v ná-
vštěvnické trase v rámci prohlídky
zámku vždy od 9.00 do 16.30 hod.

Ing. Jiří Ptáček

Podzim bohunických zahradníků
Také letos přiblíží studenti a pra-
covníci střední zahradnické školy
z ulice Lány pod vedením Danuše
Felklové svým umem široké veřej-
nosti atmosféru nadcházejícího
podzimu. Ve dnech 8.–16. září
uskuteční v prostorách státního
zámku Rájec nad Svitavou v sou-
činnosti se správou zdejšího zámku
a územně odborným pracovištěm

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme bohunickým hasičům,
kteří nám ve svém volném čase
odvezli staré hračky do sběrného
střediska a pomohli s převozem
a stěhováním nábytku.

Kolektiv MŠ Uzbecká 30
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SAMOSBĚR JABLEK
Využijte možnost natrhat si jablka 

za výhodnou cenu.

Kdy: od pátku 7. září  
pondělí – sobota 8oo – 17oo,   
neděle  8oo – 13oo

Kde: v sadech Ovocnářského družstva,
v Brně−Starém Lískovci, na konci 
ulice Čermákova, za železničním 
přejezdem.                                        

Nabízíme i možnost brigády při sklizni jablek.
Případné dotazy na tel. čísle: 547 222 333,  

mobil : 602 779 781

■■ Správa zabezpečení počí-
tačů a počítačových sítí, odvirování
počítačů, PC sestavy, zálohování
dat. Tel.: 728 041 247. 
www.ICTservis.eu
o
■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní 20,
Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■ Koupím garáž kdekoliv v
Brně i v hor. stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 776 809 213.

■■ Koupím pozemek v Brně
pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. 
Tel.: 776 637 839.

■■ Koupím rodinný dům v Brně
k bydlení (i menší ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem pří-
mý zájemce. Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj.

■■ Vyměním OB 3+1 v Jeseníku
1. patro z 5ti, panelového domu
na malém klidném sídlišti za OB
2+1 příp. 1+1. Tel.: 731 338 103. 
e-mail: stepan.ok@centrum.cz

■■ Chcete prodat či koupit
nemovitost v hodnotě do milionu
korun? Využijte služeb naší special-
izované realitní kanceláře – více na
www.domelounu.cz
E-mail: domelounu@seznam.cz,
tel.: 777 757 313.

■■ Vyměním nový OB 1+kk v
přízemí, 40 m2, poblíž centra měs-
ta za jakýkoliv OB těsně před priva-
tizací nebo DB 1+1. Tel.: 737 368 037.

■ Opravy aut. praËek. 
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263

■■ Zápis do kurzů plavání,
cvičení a miniškolky pro děti od
narození. Rezervace a bližší infor-
mace na tel.: 736 520 603. Dětský
klub Kenny.

■■ Krejčovství – opravy oděvů.
Tel.: 728 231 973

■■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.

■■ Hledáme RD v Brně, nejlépe
v Bohunicích a blízkém okolí. BEZ
ÚČASTI RK! Nabízíme výměnou
byty 3+1 OV v Bohunicích a 2+kk
NB v Obřanech, možný doplatek.
Tel.: 731 222 136.

■■ Koupím 3+1 DB, OV v Brně.
Nejsme RK. Seriózní jednání.
Tel.: 737 852 243.

■■ Účetnictví, DPH, mzdy, včet-
ně daňového přiznání i zpětně.
Tel.: 602 966 545.

Poradenské centrum MP nabízí:
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• Informace o možnostech zajištění vlastního bezpečí dostupnými forma-
mi a prostředky.

• Informace o možnostech zabezpečení majetku (bytů, automobilů, jízd-
ních kol apod.).

• Ukázky mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů.
• Informace o projektech prevence kriminality brněnské městské policie,

které mohu přispět ke zvýšení bezpečnosti osob i majetku.
• Informace k právní úpravě o prodeji nebo podávání alkoholu, tabáko-

vých výrobků a jiných návykových látek (organická rozpouštědla) oso-
bám mladším 18 let.

• Informace o zdravotních důsledcích zneužívání tabáku, alkoholu a or-
ganických rozpouštědel (trojrozměrné modely poškozených orgánů,
funkční modely pro demonstraci škodlivosti zneužívání těchto látek).

• Ukázky alkotestů pro širokou veřejnost s možností praktického vyzkou-
šení jejich funkcí.

• Informace o možnostech zvýšení své bezpečnosti v silničním provozu.
• ZDARMA pro SENIORY reflexní fólie k polepení francouzských holí,

nákupních kolečkových tašek, invalidních vozíků apod., které zvýší jejich
viditelnost v silničním provozu.

• ZDARMA pro SENIORY informační brožované vydání „PRŮVODCE PRO
SENIORY“ se spoustou důležitých rad a zábavných křížovek s bezpeč-
nostní tématikou.

• ZDARMA pro SENIORY informační leták (skládačka) s přehledem všech
preventivních projektů určených pro tuto cílovou skupinu.

• ZDARMA pro SENIORY možnost objednat, dodat a namontovat
bezpečnostní řetízek na dveře bytu nebo domu.

• ZDARMA pro SENIORY možnost získání informací, zápisu a na podzim
roku 2006 i absolvování "SENIOR - AKADEMIE" po  jejímž ukončení se
ze studentů stanou "SENIOR-ASISTENTI prevence kriminality".

• ZDARMA pro UČITELE a VÝCHOVNÉ PRACOVNÍKY knížka poučných
příběhů lišáka Foxlíka určených pro děti do 10 let.

• Informační materiály pro OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ (doporučený postup,
kontaktní čísla a adresy pro týrané osoby).

• Projekci informačních videopořadů se zaměřením na prevenci šikany a
sociálně patologických jevů obecně.

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice
– dámské zakázkové šití
– opravy všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
– děstské oděvy, svatební šaty

www.krejcovstvikk.eu
info@krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646




