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VÁŽENÍ OBČANÉ BOHUNIC,

dovolte mi, abych Vás přivítala na
prahu Nového roku. Věřím, že jste
všichni ve zdraví přežili vánoční
svátky a slavnostně přivítali rok
2006. I městskou část čeká v letoš-
ním roce řada povinností. 
Mnozí z Vás už jistě vědí, že letošní
rok bude pro Českou republiku vo-
lební, a to nejen, že se bude obsa-
zovat dolní komora a část horní
komory parlamentu, ale na podzim
nás čekají i volby do zastupitelstev
obcí. To vše bude ovlivňovat jak ži-
vot v obci, tak i práci na radnici.
Přesto se radnice vynasnaží splnit
vše co si pro letošní rok předsevza-
la tak, aby odstupující zastupi-
telstvo mohlo odejít od čistého
stolu. 
Co nás tedy čeká? MČ chce do-
končit zateplení ZŠ Vedlejší a do-
stavět lokalitu Spodní – Rolnická.
Chce pokračovat v obnově zeleně
a zahájit regeneraci sídliště. Zda se
jí tyto stavby podaří, záleží hlavně

na získání dotací z jiných finanč-
ních zdrojů.
Přeji Vám všem, aby ten letošní rok
byl pro Vás úspěšný a splnil Vaše
očekávání.

Ivana Toufarová
starostka MČ Brno - Bohunice
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RozpoËet, vÏc
ve¯ejn·

Je konec roku a my si dáváme
nová předsevzetí. Takové „před-
sevzetí“ je i obecní rozpočet.
Doba schvalování rozpočtu je
velmi zajímavým obdobím v živo-
tě státu, kraje, města i naší měst-
ské části. Každý úředník a politik
je hrdý na to, když právě v jeho
obci je dobrý rozpočet. 
Každý rozpočet je přesný součet
pravděpodobných částek. Něco
vyděláme z pronájmů majetku
a nemovitostí, něco nám přiteče
z podílu na daních, část jsou
i dotace do sociální oblasti.
Poměrně dost nám odevzdají
hazardní hráči prostřednictvím
poplatků z výherních automatů.
Naopak doufáme, že bude
sněžit jen tolik, aby nám stačily
prostředky které jsme napláno-
vali na posyp chodníků. Počítáme
s tím, že nebudeme muset vypla-
tit více sociálních dávek než v jiné
roky. Snad k nám budou letos
milosrdnější i naši vandalové
a podaří se něco ušetřit z pro-
středků na opravy. Velmi ne-
pravděpodobná se naopak jeví
úspora za likvidaci černých
skládek. Někteří naši spoluob-
čané totiž odkládají  svoje staré
bytové vybavení (skříně, postele,
pneumatiky, WC mísy, kuchyň-
ské linky apod.) místo do sběr-
ného střediska do okolí kontej-
nerových stání.  
Náš rozpočet je schválen, škoda
jen že se jeho projednávání
setkalo s tak malým zájmem
těch, kterých se týká nejvíce –
našich občanů.

Antonín Crha
místostarosta

řízení dříve neuplatněné nároky na
oplocení sousedících zahrad. 
V další části jednání radní souhlasili
s návrhem studie parku Nivky – Zel-
ská a uložili OTS zajistit jeho dopra-
cování. Pro jednání ZMČ doporučili
zprávu o hospodaření do konce
listopadu. Na žádost ZŠ Arménská
schválili změnu jejího finančního
plánu na rok 2006, kterou se pře-
vádí úspory za teplo a částečně
i vodu v celkové výši 200 tisíc Kč do
položky oprav a budou použity na
opravu podlahy v tělocvičně. Dále
vzali na vědomí postoupení pohle-
dávky za dosud neuhrazenou část
prací na regeneraci obvodového
pláště ZŠ Vedlejší. Na tuto akci byl
ve smlouvě sjednán dodavatelský
úvěr a dodavatel zbývající část
pohledávky ve výši 2,8 mil. Kč po-
stoupil Komerční bance. V závěru
jednání radní dodatkem smlouvy
schválili prodloužení termínu opra-
vy kříže na Kejbalech do května
příštího roku.

Rozpočet schválen
Na svém posledním zasedání
v roce 2005 se bohuničtí zastu-
pitelé sešli 7. prosince a bylo to
v tomto volebním období jejich 18.
zasedání. Na pořadu jednání byla
jako vždy zpráva o hospodaření,
kterou zastupitelé vzali na vědomí
bez připomínek. Do konce listo-
padu byl upravený rozpočet roku
2005 ve výši 87 mil. Kč splněn
v příjmech na 96 %, ve výdajích na
82 %. Dále zastupitelé schválili vy-
placení odměn za práci ve výboru
pro národnostní menšiny třem jeho
členům, kteří nejsou členy ZMČ.
V těchto případech udělení schva-
luje zastupitelstvo formou peněži-
tého daru, zatímco členům ZMČ
náleží ze zákona.  

(Pokračování na str. 2)

sazené stromy v případech, kdy do-
davatel použil k výsadbě stromy
menší než bylo uvedeno v projektu
a za něž bude ručit až do doby, kdy
dorostou do sjednané velikosti.
Dalším schváleným dodatkem smlou-
vy byl navýšen objem stavebních
prací na akci Klidová zóna Spodní –
Rolnická o 206 tisíc Kč. Důvodem
byl především nesouhlas tras a na-
pojení vodovodu a kanalizace pro
MŠ Amerlingova s dokumentací,
nutnost přeložek a ve stavebním

Na svém 62. zasedání dne 30. lis-
topadu naši radní schválili smlouvu
s Jihomoravským krajem o poskyt-
nutí provozní dotace na výzbroj
a výstroj bohunické hasičské jed-
notky ve výši 30 tisíc Kč. Zastupitel-
stvo JMK tak částečně vyhovělo žá-
dosti MČ Bohunice o poskytnutí
dotace na tento účel ve výši 141
tisíc Kč. Schválen byl rovněž do-
datek ke smlouvě o dílo na obnovu
zeleně v oblasti Uzbecké, kterým
se prodlužuje garance za nově vy-

ZPRÁVY Z RADNICE
Měsíc prosinec je vždy již zcela ve znamení Vánoc, rozsvícený
strom zdobí okolí radnice již 15 let a za ta léta nám pěkně
povyrostl. Naši radní se v předvánočním období sešli dvakrát
a začátkem prosince proběhlo poslední zasedání ZMČ, na
němž byl schválen i rozpočet na rok 2006.

Úspory za teplo na Arménské půjdou do oprav
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Po naší obci chodím zásadně pěšky.
V prvé řadě je to zdravé, za druhé
mám možnost se více setkat s lidmi
a za třetí vidím zblízka  věci, které
z auta vidět nejsou.
Někdy jsou mé cesty radostné. To
tehdy, když se setkám s lidmi, kteří
se zajímají o to, co je u nás nového,
co se chystá a co se buduje. Často
jsou to však cesty smutné. Je to
tehdy, když vidím bezohlednost lidí
k společnému majetku a věcem,
které slouží nám všem.
Za opravu veřejného vybavení obce
které slouží nám všem – v úřední
řeči nazývaného mobiliář – jsme
letos zaplatili více než 1 milion ko-
run. Jen velmi malá část toho co se
opravovalo, bylo opotřebováno
přirozenou cestou. Většina nákladů
šla spíše na vrub oprav po úmysl-
ném poškození neboli vandalismu.
Někdy mám pocit, že náš mobiliář
může úplně za všechno. Vyhrajeme
MS v hokeji – druhý den jsou roz-
kopané koše. Prohrajeme ve fotba-
le s Nizozemskem – druhý den jsou
rozkopané koše a rozbité lampy.
Má svátek Anežka, Denisa nebo
Terezka, Josef, Karel nebo Tomáš,

odskáčou to naše lavičky na za-
stávkách. Ve VyVolených vypadne
Regina, Velkého Bratra vyhraje
Shrek – určitě za to mohou lavičky
v parku...
Jsem vandal a jsem na to hrdý.
Jsem „king“. Dokáži vytrhnout  ze
země celý stojan na odpadkový
koš, jedním kopem zlomím dře-
věné žebro na lavičce, napoprvé
trefím kamenem sklo lampy veřej-
ného osvětlení, autobusové za-
stávky, nebo telefonní budky. Ano
umím to skutečně nejlépe, lépe
než většina obyvatel Bohunic.
Až příště půjdu kolem dětského
hřiště s polámanými „nerozbitný-
mi“ prvky, budu vědět, že začalo
MS ve fotbale, nebo máme medaili
od Jakuba Jandy ve skoku na
lyžích. Je však taky možné, že
Kateřina Neumannová doběhla
v první trojce, nebo že by  Jaromír
Jágr dal zase hattrick? Ale pozor,
vliv na to může mít i to, že je dnes
Filipa! 
Vandale vydrž, chystáme pevnější
koše...

Antonín Crha
místostarosta

Jsem vandal a jsem na to hrdýZPRÁVY Z RADNICE

NeprodejnÌ v˝stavy, sch˘ze politick˝ch stran,
kulturnÌ akce pro dÏti a ml·deû  bez poplatku

OstatnÌ nekomerËnÌ akce
-  do jedné hodiny                              bez poplatku
-  druhá započatá hodina                        150,– Kč
-  každá další započatá hodina                  500,– Kč

KomerËnÌ akce 
-  každá započatá hodina                        500,– Kč

K uvedeným sazbám bude připočítávána sazba DPH v zákonné výši.

Podrobná pravidla na pronájem sálu jsou vyvěšena na úřední desce ÚMČ
Bohunice.

Ceny za pronájem sálu radnice

Zpráva pro rodiče
Z·pis do mate¯sk˝ch ökol v obci Bohunice

se kon· dne 24. a 25. ledna 2006 (výdej přihlášek).

P¯Ìjem vyplnÏn˝ch p¯ihl·öek je 7. a 8. ˙nora 2006.

Bližší informace na jednotlivých MŠ.

Mgr. Jarmila Krásová za školskou komisi ÚMČ

ZÁPIS ZŠ VEDLEJŠÍ
Z·pis do 1. t¯Ìd na Z·kladnÌ ökole 
VedlejöÌ 10, 625 00 Brno-Bohunice

probÏhne
ve Ëtvrtek 19.1. a v p·tek 20.1. 2006 

vûdy od 14 do 18 hodin

Na Vaše děti od září 2006 čeká:
– tým nadšených pedagogů
– pěkné školní prostředí
– výuka angličtiny od 1. třídy (hravou formou)
– pestrá nabídka zájmových kroužků
– jedna z prvních tříd bude mít navíc hodiny pohybové 

a taneční výchovy (kdo nestihl prosincový nábor, může 
vše domluvit u zápisu)

Den otev¯en˝ch dve¯Ì pro dÏti ñ budoucÌ prvÚ·Ëky 
a jejich rodiËe: ˙ter˝ 10.1. 2006 od 8 do 12 hodin

Dokončení ze str. 1
Jedná se spíše o symbolické oce-
nění práce ve výši 2 tisíce Kč.
Dále byl na pořadu návrh výše do-
tací na činnost bohunických orga-
nizací. Pro rok 2006 to je celkem
419 tisíc Kč, především na mimo-
školní činnost dětí a mládeže a ná-
vrh byl schválen jednomyslně.
Hlavním bodem jednání byl rozpo-
čet MČ na rok 2006, který byl po
krátké rozpravě schválen 16 hlasy
z přítomných 19 členů ZMČ. Z cel-
kového objemu výdajů 60,25 mil.
Kč je pouze 3,07 mil. určeno na
investice. Dalších 8 milionů je k dis-
pozici ve fondu vedlejší hospodář-
ské činnosti z minulých let a 13 mi-
lionů náleží MČ jako podíl z prode-

je bytových domů a zastupitelé
schválili jejich použití na financo-
vání prioritních investic v roce 2006.
K tomu ovšem je třeba souhlasu
městského zastupitelstva a do roz-
počtu MČ budou tyto prostředky
zapojeny po jeho udělení, pokud
jej MČ získá.
V dalším jednání zastupitelé jedno-
myslně schválili návrh novely pra-
videl pro udělování dotací z roz-
počtu MČ, kterým se do pravidel
promítly některé změny v legislati-
vě a zkušenosti z vyúčtování dotací
pro bohunické organizace z minu-
lých let.
V závěru jednání ZMČ schválilo smlou-
vy o poskytnutí dotací na rok 2006
pro bohunický Orel a TJ Tatran.

Kontejner na Neužilově bude přistaven 11. ledna

Bohuničtí radní zasedali v roce
2005 naposled 14. prosince a bylo
to jejich 63. zasedání v tomto vo-
lebním období. Na pořadu jednání
bylo schválení smluv o poskytnutí
dotací bohunickým organizacím na
rok 2006, jejichž výše nepřesahuje
zákonem stanovenou mez 50 tisíc
korun, od níž schvalování přísluší
ZMČ. Dále schválili ukončení náj-
mu u dvou pozemků kde majite-
lem již není obec a dodatky smluv
na odběr plynu, které obsahují
nové právní úpravy v souvislosti se
změnou legislativy. Dodatkem smlou-
vy byl určen harmonogram přista-
vování velkoobjemových kontej-
nerů pro rok 2006. Ten se nám již
do dnešního čísla celý nevejde a
otiskneme jej příště.

Kontejner na Neužilově ulici bude
přistaven 11. ledna a na křižovatce
Souhrady – Dvořiště 15. února,
vždy v 9.00 hodin do naplnění.
Dále radní schválili poslední roz-
počtové opatření – zapojení dota-
ce na sociální dávky a provozní
dotace pro hasiče, poslední úpravy
finančních plánů MŠ, rozhodli
o prodloužení umístění stávajících
mobilních stánků v Bohunicích
o další rok a udělili souhlas k jedné
žádosti o výměnu bytu. V závěru
jednání vzali na vědomí dodatečné
náklady, vzniklé prodloužením doby
užívání družstevního bytu, zapůjče-
ného obci pro dočasné ubytování
do doby vyklizení uvolněného obec-
ního bytu.

-red-
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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU: BUĎME ZDRAVÍ!

V poslední době se často píše
a mluví o situaci v našem zdravot-
nictví. Přiznám se, že těmto pro-
blémům nerozumím a přesto, že se
o nich mluví často, netroufnu si
dělat žádné závěry, kde a v čem
jsou problémy, kdo a proč za ně
může. Je mi jasné, že problém tu je
a pokud se nezačne brzy rozumně
řešit, doplatíme na to všichni. Nej-
více ti, kteří zdravotní péči nejvíce
čerpají a potřebují. Slyším jen do-
hady, osočování, napadání, urážky
a tak se mi zdá, že zatím se neřeší
problémy ve zdravotnictví, že jde
spíše o hodně podivnou předvoleb-
ní kampaň. 
Když nad tím přemýšlím, napadají
mě myšlenky o tom, co dělat, aby
zdravotnictví potřebovali lidé co
nejméně, aby lidé byli co nejméně
nemocní. Myslím si, že zdravotnic-
tví by měli především využívat lidé
vážně nemocní, například děti
narozené s vývojovými vadami, lidé
po úrazech,... Když se rozhlédnu
kolem sebe a vidím například silné
kuřáky, množství a kvalitu konzu-
movaného jídla, současný životní
styl, zlobu, závist, neslušnost a
další negativní projevy a chování
lidí, nedivím se, že je tu plno ne-
mocí, zdravotních problémů, čím
dál víc alergií, ekzémů a přibývají
další nové vážné nemoci. 
Co je to vlastně zdraví? Jedna defi-
nice zní: Zdraví je stav tělesné, du-
ševní, duchovní a sociální pohody.
To znamená, že jak člověk žije, jak
myslí, jak se chová, jaký má vztah
především k sobě a k druhým, co jí,
ale i jaký má pocit sociální zabezpe-

Nejprve správné odpovědi z minulého čísla: 1B, 2C, 3B, 4C.
Hlemýžď se pohybuje maximální rychlostí 15 cm za minutu. Kdyby tedy
lezl nepřetržitě dva dny, zdolal by celých 432 metrů. Rostlinka, která
odolává mrazům a otáčí se za sluncem se jmenuje sedmikráska chudob-
ka, nejvíce vody obsahuje salát hlávkový a mladí chrousti se vyvíjejí po
čtyři roky

A nyní už další otázky. Poznáte tyto rostliny a živočichy, na které můžete
narazit v našich sadech a zahradách?

1. U nás žijí dva druhy ježků. Dají se
spolehlivě rozeznat podle několika zna-
mení. Všimněte si např. kresby brýlí
kolem očí nebo jejich uspořádání bodlin.
Který ježek je na obrázku? Západní nebo
východní?

2. VAJEČNÝ BOCHNÍČEK S ??? A SÝREM
Do mléka přidáme 8 rozšlehaných vajec
a povaříme. Když se vejce srazí, přidáme
houby nasekané nadrobno, nastrouhaný
sýr, sůl, pepř a citrónovou kůru. Maso
dobře promícháme, zabalíme do ubrous-
ku, zatížíme a necháme vychladnout.
Z vytvořeného bochníku nakrájíme plát-
ky, které po obalení v mouce a vejcích
po obou stranách osmažíme. Podáváme

s hlávkovým salátem. Tak takovýto pokrm byste si mohli připravit z hou-
by, kterou najdete od dubna do listopadu obyčejně ve velkých houfech
u lesních cest, na pasekách, ale také na zahradách či kompostech.
Znáte název této jedlé houby?

3. Často se usazuje na květech bodláků,
ale není výjimkou jej vidět i na jiných ro-
stlinách, kde konzumuje nektar. Samička
snáší vajíčka na kopřivu. Vylíhlé housen-
ky jsou černé s jemnými trny, zpočátku
žijí společně v „hroznovitém“ seskupení,
později se rozlézají. O jakého motýla se
jedná?

4. Pokud byste si připravili odvar z 1 až 2
čajových lžiček této byliny, povařili ho
3 minuty a pili jej, může vám pomoci
proti průjmu (zejména je-li doprovázen
křečemi), žaludečním či střevním záně-
tům, při kolikách nebo bolestivé men-
struaci. Zevně se užívá v koupelích na
špatně se hojící či mokvající rány. Jaký je
správný název této rostliny?

OdpovÏdi posÌlejte ve tvaru:
1 - smetanka lékařská, 2 - holub domácí,…  na adresu 
cucka@severka.org nebo Zuzana Němcová, Spodní 10, Brno, 625 00.  

SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU –  SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU

čenosti, tak funguje. Myslím, že
lidé mohou udělat mnoho pro to,
aby byli zdravější. Ale někteří lidé
raději kritizují všechno kolem sebe
a zapomínají sami sebe hýčkat
a starat se o to, aby co nejdéle vy-
drželi zdraví a v pohodě. Je jedno-
duché říkat, že to nejde a vymýšlet
důvody proč to nejde. Možná, že
jsme trošku líní nebo se bojíme
udělat změnu a řešíme to kritikou
a zlobou, kterou přenášíme na 
ostatní a vychováváme k tomu naše
děti. Ta změna může být v tom, že
změníme náš jídelníček, přestane-
me se cpát zbytečnými jedy, léky
a chemií pořízenou v lékárnách
a obchodech. Ne s každým pích-
nutím utíkat k lékaři a chtít další
léky, ale řádně si odpočinout,
vhodně relaxovat, dopřát si dietu,
abychom odlehčili tělu. Nenamlou-
vat si, jak špatní jsou všichni kolem
nás, jak nám ubližují, popřemýšlet
o svých problémech a uvědomit si,
do jaké míry si za ně můžeme sa-
mi, začít se na svět dívat radostněji
a vysílat na všechny kolem lásku
a pohodu.  
Máme se špatně? V Česku je zřej-
mě módou říkat, že ano. Když si
vzpomenu na vánoční nákupy
a uvědomím si, kolik peněz lidé
koncem roku utratili, nemáme se
špatně. Jenom špatně myslíme. Je
v nás nahromaděný vztek, závist,
zloba, faleš. Když se zbavíme těch-
to negativních pocitů, bude nám
lépe na duši, ozdraví se tělo, bu-
deme zdravější, peníze, které se
ušetří, budou moci lépe využít ti,
kteří je opravdu potřebují, a možná

ubudou důvody, proč se naši zá-
stupci dohadují o problémech ve
zdravotnictví. 
Všem svým spoluobčanům přeji

mnoho lásky, radosti, pohody, klidu,
štěstí a zdraví.

Ing. Rita Zábojová

Děti, které se zúčastnily soutěže Moje knihovna, měly velkou radost z dárků
a diplomů, které jim slavnostně předala  za KJM vedoucí poboček knihovny
PhDr. Rybářová.

Soutěž Moje knihovna
KJM i školy na Vedlejší. Texty byly
tak hezké, dokonce i výtvarně
zpracované, že z nich nakonec
v knihovně na Lánech vznikla výs-
tava a na slavnostní vernisáži bylo
37 dětí odměněno. 
Rozdělíme se dnes se čtenáři Na-
šich Bohunic o radost, kterou  jsme
prožívali nad texty bohunických
dětí.

Radka Müllerová, knihovnice

Snad si ještě vzpomenete, že po-
bočka KJM na Lánech  vyhlásila
k výročí 10 let působení literární
soutěž na téma Moje knihovna.
Až na jednu soutěžící gymnazistku,
byly všichni účastníci soutěže ze
ZŠ Vedlejší. 
Porotu vedla PhDr. Milena Fucima-
nová, která také z prací dětí vybrala
nejzajímavější části. Ty byly uveřej-
něny na internetových stránkách
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„Znamená to tedy konec vynikajících
autorů, ilustrátorů a nakladatelství?
Ne, moje odpověď je ne, je to jen jiný
druh fantazie, psané dobrodružství
asi už vždy bude soupeřit s počí-
tačovou hrou, protože každá z obou
možností něco nabízí, bude to na
vkusu každého z nás, co si vybere.“

Martin Toufar, 9.A

„V encyklopedii můžu najít snad
všecičko, co chci. Ani paní učitelce
nevadí, že si hledáme věci do školy
v encyklopediích. Ta je naopak ráda,
protože i s encyklopedií si procvičím
čtení.“

Vendula Strnadová, 3.A

„Když si představím, kolik knih bych
ani neznala! V naší knihovně si
půjčím v průměru šest sedm knížek
a doma si pak pěkně v klidu vyberu,
která mě bude bavit a která ne. Často
se tak dostanu ke knihám, které bych
si v životě nekoupila, protože by mě
na první pohled nikterak nezaujaly...“

Marcela Lukášová, 9.A

„Když se zavřou dveře za posledním
návštěvníkem naší knihovny, je
i přesto plná. Plná lidí, co sepsali svo-
je příběhy, zážitky a pocity. V jedné
dřevěné polici se sejdou stovky pří-
běhů. Každá kniha poutavě vypráví
tak krásně to, nad čím si spisovatel
možná dlouho lámal hlavu. Naše 
knihovna si váží každé knihy, jako by
to byla vzácná perla. Starají se o ni
s láskou a úctou, snad proto, aby si
jí příští generace mohly znovu zalis-
tovat.“

Helena Borková, 9.B

UKÁZKY Z TVORBY DĚTÍ

„Harry Potter, encyklopedie, Pipi,
pobaví mě také vtipy.
Tygří partu přečíst všichni chceme,
někdy se o ní popereme.“

Dominika Prchalová, 6.C

„Vybavím si, jak vracím knihy kni-
hovnicím a ihned potom vyjdu tři
schůdky a už jsem v dětském oddě-
lení, kde si vypůjčím vždy něčím 
zajímavou knížku, a jdu si sednout
ke tryskající fontáně.“

Ludvík Bobek, 8.B

„Jsou tam moc hodné paní knihov-
nice, které nám vždy ukážou nějaké
novinky. Někdy, když nemůžu něco
najít, tak jim řeknu a ony mi to vy-
hledají.“

Erika Zbořilová, 6.C

„Knihy mi často připomínají tu moji
zeď. Za těch pár let, co do ní mluvím,
by se dalo říct, že je to jedna velká
kniha o mně.“

Sylvie Novotná, 9.A

„Výběr je tu dosti velký,
pro děti i dospělé.
Internet tu mají taky,
každý si zde vybere.“

Jana Vašáková, 7.C

„Do knihovny si nechodím jen ty
knížky půjčovat, ale moc ráda se jimi
probírám, Ať už jsou hodně staré
nebo právě vydané a objevuji pro mě
nové žánry a spisovatele. Na to, že si
ji nakonec půjčím, mě většinou na-
vnadí popisek vzadu, ale občas i za-
jímavá obálka nebo náhodně přečte-
ná první stránka.“

Pavlína Gillová, 9.A

„Já se hned po vrácení přečtených
knížek vydávám na lov do dětského
oddělení. Za chvíli mám plnou náruč
knih a přemýšlím, kterou z nich si
vybrat, protože všechny mi připadají
ty pravé, a to jsem ještě ani nena-
koukl do místnosti, kde jsou encyklo-
pedie a odborné knihy.“

Jakub Čech, 7.C

„Jak bez toho vůbec může člověk
žít? Bez tolika krás, co mi knížky
přináší. Někdo by mohl oponovat, že
mu to vynahradí internet a počítač,
ale podle mě to tak nikdy nemůže
být.“

Blanka Hanzlová, 9.A

„V knihovně je zvláštní klid. Klid,
pohoda a vůně knih. Vždycky si
představuji, kolik lidí je asi četlo.
Když jsem byla menší, myslela jsem
si, že nejlepší knížka bude ta nejvíce
ohmataná.“

Kateřina Pešlová, 6.B

„Kam se kouknu,
tam jsou knížky,
je v nich také legrace,
někdy se zas ocitáme
díky knížce v pohádce.“

Jitka Vařílková, 6.B

„... Podobné je to i s knihami. Nikam
nespěchají, máte jistotu, že kam si ji
položíte, tam je pak také ve většině
případů najdete. A to mě uklidňuje.“

Sylvie Novotná, 9.A

„Kniha je pro někoho nepostrada-
telná součást života, pro jiného je to
věc, bez které se obejde. Alespoň si
člověk myslí, že ji nepotřebuje.
Samozřejmě bychom bez knih pře-
žili, ale na jaké úrovni by dnes lid-
stvo bylo? Mnoho literárních hrdinů
přece mělo podobné nebo stejné
problémy jako my, proto má čtenář
pocit, že s ním někdo soucítí a není
sám na své strasti. Člověku se hned
zlepší nálada.“

Tomáš Taver, 9.A

„Do očí mi padla stará, tlustá knížka:
Jana Eyrová. Zezadu na obálce jsem
četla: „Klasický román anglické lite-
ratury, oblíbený především mezi
mladými čtenářkami...“ Pomyslela
jsem si, že by to mohlo být zajímavé.
Pohodlně jsem se uvelebila do křesíl-
ka a přímo slavnostně jsem knížku
otevřela. už po pár řádcích se ze mě
stala Jana a okolí jsem úplně přestala
vnímat.“

Lenka Zavadilová, 9.A

„... vymýšlím vlastní pohádky a básnič-
ky, které také nesmí v mé knihovně
chybět. Dohromady s mojí sestrou
vymýšlíme Kadlu Madlu a Venuši
Blbuši. Na knížkách, ať jsou od ko-
hokoliv, se mi moc líbí ilustrace.“

Karolina Strnadová, 5.B

„I tak ale vzpomínám, jak jsem se
v knihovně seznámila s nejednou 
kamarádkou. Toto místo spojí lidi
v jeden zájmový okruh.“

Lucie Svržková, 9.A

„Moc ráda si čtu dobrodružné a na-
pínavé knížky, ale mám ráda i encyk-
lopedie, bajky, strašidelné příběhy,
pohádky a poezii (básničky). Mám
doma i několik pohádek ve verších.“

Karolina Strnadová, 5.B„

„Pod hromadou starých pohlednic se
ukrývala kniha. Jsou to ohmatané
kožené desky formátu A5. Celkem
tlustý svazek zvlněných zohýbaných
a ohmataných listů. V první chvíli
jsem měla tendenci knihu vyhodit,
ale pak jsem jí začala listovat. Ne-
byla to typická kniha. Ani text nebyl
souvislý. Avšak co bylo zarážející,
byla první motlitba. Napsaná v roce
1700.“

Lenka Rybnikářová

„V kostelech se vždy dostávaly různé
modlitby a poutníci si je brali domů
na památku z těchto cest. Když ko-
nečně přišli domů, tak si ty papírky
s modlitbami schovali a pak si vyrá-
běli takovéto modlitební knížky.
Z těch se pak modlili a pokaždé si
vzpomněli na tu určitou pouť, měli
k nim vzpomínky a určité citové
pouto. Ne jak dnešní lidé, kteří si
koupí nebo půjčí knihu a zachází s ní
neopatrně, vždyť je to jen kniha.“

Lenka Rybnikářová

„...Víla řekla: „Špatná kniha.“  Rychle
zaběhla pro jinou a hned byla zpátky.
začala číst a z draka se stal motýl
s černými křídly, který hned uletěl.“

Sára Osmanová, 7.A

„Podlé mého názoru se dá v knihovně
zažít i něco nového, potkat spustu
nových lidí, kteří budou mít třeba po-
dobné zájmy jako vy.“

Lucie Antošová, 9.A

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro

– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 603 395 983 (i formou
SMS), e-mail: krejcikovak@chello.cz,
www.katerinak.cz

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.
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Turnaj veteránů
Dne 3.12.2005 se konal v nové
hale Tatranu Bohunice turnaj sta-
rých pánů o pohár Jihomoravského
svazu házené. Zúčastnili se družst-
va Husovic, Sokolnic, KP Brno,
Laziska Gorne – Polsko a domácí
Tatran Bohunice. Veteráni z Bohu-

nic se na tomto turnaji neztratili
a v konečném hodnocení obsadili
2. místo za vítězem turnaje Laziska
Gorne.Družstvo Bohunic hrálo ve
složení: brankáři – Lorenc Jan,
Širůček Jiří, hráči do pole – Jaša Ivo,
Procházka Jindřich, Pařízek Radek,
Ryšávka Petr, Barteček Sláva, Scho-
vanec Václav, Zahrádka Zbyněk,
Svoboda Tomáš, Kopřiva Tomáš,
Musil Josef a Staněk Martin, který
se stal nejlepším střelcem celého
turnaje.
Pořadatelé děkují všem sponzorům
a organizátorům, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu turnaje.

Ing. Luděk Bavlnka
Tatran Bohunice

Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno - Bohunice

Program na leden
■ 10.ledna ve 14.00 hod. – FILM PRO PAMĚTNÍKY
Promítání filmu,který potěší každého dříve narozeného.

■ 12. ledna ve 14. hod. – KALENDÁŘ
Přijďte si vytvořit osobitý kalendář pro radost.

■ 17. ledna ve 14.00 hod. – LEGENDY MĚSTA BRNA
Pokud Vás zajímá dávná minulost našeho města, určitě přijďte.
Budeme se věnovat brněnským legendám.

■ 19. ledna ve 14.30 hod. – KONCERT DĚTÍ ZUŠ Veveří
Zveme Vás k poslechu hudby v podání žáků hudební školy.

■ 24. ledna ve 14.00 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA
Tvůrčí dílna pro všechny, kteří se chtějí potěšit prací s keramickou hlínou.

■ 26. ledna ve 14.00 hod. – MANDALY
Objevte s námi nové kombinace barev a tvarů prostřednictvím obrazů
v kruhu. Mandaly podporují fantazii i kreativitu.

■ 31. ledna ve 14.00 hod. – HUDEBNÍ KVÍZ 
Přijďte si ověřit rozsah Vašich hudebních znalostí v oblasti klasické hudby.

Program na únor
■ 2. února ve 14.00 hod. – HRY S PAPÍREM
V naší tvůrčí dílně můžeme jednoduchým způsobem vytvořit nevídané
struktury a povrchy. 

■ 7. února ve 14.00 hod. – PRÁVNÍ PORADNA
Trápí Vás právní nebo sociální problémy? Navštíví nás právnička
Mgr. Piknová. ZDARMA Vám poradí a pokusí se pomoci.

■ 9. února ve 14.00 hod. – KRESLENÍ
Každá osobnost má svůj osobitý rukopis.Přijďte si vyzkoušet, co dokáže
Vaše ruka. 

Přijďte se pobavit a vytvářet pro radost. Rádi mezi námi
uvítáme nové tváře! Všechny akce jsou ZDARMA.

Dětský národopisný soubor
BRNĚNSKÝ VALÁŠEK

pořádá

dne 14. 1. 2006 od  9.00 hod. do 14.00 hod.    
v bezbarierovém centru volného času – Milénova 13, BRNO-LESNÁ

konkurz
do taneční složky a cimbálové muziky

taneční složka:
9.00–10.30 chlapci a děvčata ve věku  4–6 let 

11.00–12.00 chlapci a děvčata ve věku  7–10 let
12.00–14.00 chlapci a děvčata ve věku  11–13 let (sál)

chlapci a děvčata ve věku  14–16 let (učebna)
s sebou: cvičební obuv a oblečení, děvčata sukni  
zkoušky probíhají v CVČ Lesná, podle věku v pondělí, úterý nebo čtvrtek 

dětská cimblová muzika:
10.00–11.30 chlapci a děvčata ve věku 10–18 let 
podle věku a schopností budou přijatí zájemci zařazeni do stávající nebo
nově zakládané CM
nástroje: housle, viola, klarinet, cimbál, zobcová flétna, kontrabas, violoncello
s sebou: vlastní nástroj (kromě cimbálu a kontrabasu), přezůvky
zkoušky probíhají 1 x týdně v klubovně – Cejl 70

podmínky konkurzu:
podle zvoleného zaměření – samostatná hra na nástroj, přirozené pohybové
vlohy. Zároveň rodičům i zájemcům podáme informace o činnosti souboru.
!!! Vybraní  účastníci budou vyrozuměni písemně do sedmi dnů !!!
POZOR - přezůvky s sebou včetně doprovodu

co nabízíme:
kromě zdokonalení ve hře na nástroj, tanci či zpěvu, účast na letním
soustředění a dalších soustředěních v průběhu roku, zapůjčení valašského 
lidového kroje, vystoupení v Brně i celé ČR, zahraniční zájezdy, poznávání
lidových tradic a hlavně dobrou partu

kontakt: vedoucí souboru Alena Halašová, mobilní tel.  723 125 785
e-mail: bvalasek@volny.cz, podrobné informace na

www.volny.cz/bvalasek

■■ Sádrokartony. 776 023 221.

■■ Hledám byt 2+kk a větší v Bo-
hunicích OV i DB. Seriózní jednání.
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky.
Tel.: 724 657 674.

■■ Naléhavě hledám ke koupi byt
1+kk nebo 2+kk v Bohunicích. Platím
hotově. Tel.: 737 612 050 (i SMS).

V sobotu 28. 1. 2006 pořádá zoologická zahrada 

již tradiční

6. ZOOBÁL
Zoobál se bude konat v kulturním domě Rubín, Makovského nám. 16 

v Brně-Žabovřeskách od 19.00 hod.

Předprodej vstupenek od 10. prosince 2005 v kulturním domě Rubín

ZOO Brno, Ing. Kubínová, tel.: 546 432 361
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