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ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém 19. zasedání v tomto vo-
lebním období se naši zastupitelé
sešli hned 1. března. Hlavním bo-
dem jednání byl závěrečný účet MČ
Bohunice za rok 2005, jehož schvá-
lení je stejně jako u rozpočtu jednou
z výlučných pravomocí obecních za-
stupitelstev. Celkový objem příjmů
MČ za rok 2005 byl téměř 89 mili-
onů Kč, po vypořádání všech nákla-
dů, závazků a pohledávek zůstává
MČ za rok 2005 3,5 milionu Kč a 18
milionů po finančním vypořádání s
městem. Zastupitelé závěrečný účet
schválili jednomyslně. Poté projed-
nali a schválili navržená rozpočtová
opatření v celkovém objemu 200 tisíc
Kč, o něž se snížila dotace na škol-
ství vzhledem k nižšímu počtu žáků.
O ně se musely snížit provozní výda-
je škol a návrh obsahoval i některé
další dílčí přesuny mezi jednotlivými
položkami rozpočtu roku 2006. 

Dále byly na pořadu jednání zprávy
o činnosti rady, výborů a komisí za
rok 2005. Všechny zprávy obdrželi
zastupitelé písemně předem a vza-
li je na vědomí bez připomínek.
Návrh dílčí změny územního plánu
byl schválen 16 hlasy. Jde o dílčí
změnu v části našeho území vý-
chodně od dálničního přivaděče
mezi výjezdem z pisáreckého tu-
nelu a ulicí Kamenice. Toto dnes
nevyužité území se stane součástí
městského rozvojového záměru
Rekreační zóna Svratecké údolí a
zastupitelé tuto změnu územního
plánu doporučili ke schválení v
ZMB. V závěru jednání zastupitelé
schválili změnu výše odměn pro
neuvolněné členy ZMČ za výkon
funkce v orgánech MČ, které se
v souladu s příslušnou vládní vy-
hláškou zvyšují o cca 5 %.

Poklady pod sněhem

Jednoho březnového dne jsem
rozhrnul ráno závěsy, očekávajíc
krásné jarní sluníčko, ale on
padal hustě sníh. „Že by ho ještě
nebylo dost?“, posteskl jsem si.
A bylo ho dost, vlastně správněji
řečeno bylo ho hodně.. 
Cestou na radnici, brodíce se
sněhem jsem si uvědomil, že
sníh není zase tak špatný. Ono
vám bylo najednou všude tak
čisto a doslova bělostně uklize-
no. Auta vypadala pod sně-
hovou dekou všechna úplně 
stejně a ani pejsci neměli tolik
chuti běhat venku. Zkontrolovali
nejbližší patníky a honem šup
zpátky do tepla předsíně.
Nicméně nepsané zákony přírody
praví, že i po nejkrutější zimě
přijde jednou jaro. A ono skuteč-
ně přišlo. Slunce sníh rozpustilo
a jdouc tou stejnou cestou jsem
začal zjišťovat, jaké to poklady
nám sněhová pokrývka vlastně
ukrývala. A bylo se skutečně na
co dívat.
Potkával jsem zimní sportovní
vybavení jako zlomenou lyži,
běžeckou hůlku nebo hokejku
bez čepele. Opět se objevilo
několik psích hovínek, které 
jejich majitelé v nestřeženém
okamžiku upustili.  Všiml jsem si
dětského dudlíku, plyšového
medvídka, prasklého balónku...
Zaujala mne krabička od cigaret,
zápalky, navštívenka, dvaceti-
haléř. 
Jaro však nabídlo i poklady,
které potěšily mou duši. Zahlédl
jsem první sněženky. Po nich
jistě brzy přijdou tulipány, pam-
pelišky, petrklíče a svěží tráva,
která zimní poklady zase ukryje
do své zelené náruče.

Antonín Crha
místostarosta
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V měsíci březnu se hned první den sešli bohuničtí zastupitelé
a v průběhu měsíce dvakrát zasedali naši radní.

Rekreační zóna Svratecké údolí i u nás

Na svém 67. zasedání dne 8. břez-
na naši radní neslavili MDŽ jak býva-
lo zvykem kdysi, ale měli k projed-
nání 15 návrhů. Na programu byly
výsledky výběrového řízení na zpra-
cování projektu organizace dopravy
a obnovy a úprav dopravního zna-
čení v Bohunicích, které vyhrály nej-
nižší cenovou nabídkou Brněnské
komunikace a.s. Jak se mezitím zjis-
tilo, toto zajišťují Brněnské komu-
nikace pro MMB na základě man-
dátní smlouvy a radní rozhodli o uza-
vření smlouvy na projekt obnovy vo-
dorovného značení z úrovně MČ se
stejným dodavatelem. Schválili rovněž
mandátní smlouvu na organizaci vý-
běrového řízení na 2. etapu regene-
race ZŠ vedlejší externí poradenskou
firmou a smlouvu na projekt výměny
oken a dveří v CVČ Švermova 11.

Dalších šest předložených návrhů
se týkalo obecních pozemků. Rad-
ní schválili jednu nájemní smlouvu
a souhlasili s odprodejem dvou po-
zemků z úrovně města. Žádosti
akademie Sting o prodej pozemků
na ulici Pod nemocnicí vyhověli
pouze částečně, plochy veřejné ze-
leně okolo někdejší MŠ radnice
prodat nehodlá. Souhlas MČ rovněž
nezískala žádost o prodej pozemků
pod garážemi na Ukrajinské, radní
naopak souhlasili s vynětím po-
zemků pod dílnami Národního di-
vadla na Ukrajinské ze svěření MČ
a převedení do správy této městské
organizace.
Protože se blíží termín parlament-
ních voleb, rada jmenovala pracov-
níky zodpovědné za jejich organi-
zační a technickou přípravu, který-

Radní MDŽ neslavili

Ke smíru nedošlo

mi jsou opět tajemník Ing. Kama-
rád a informatička ÚMČ RNDr. Ne-
chvátalová. V souvislosti se smlou-
vami o dílo schválenými na tomto
zasedání rada provedla dílčí přesun
mezi položkami rozpočtu v celko-
vém objemu 115 tisíc. Schválená
změna povodňového plánu se tý-
kala personálního obsazení a aktu-
alizace tísňových telefonních čísel,
doufejme že ani letos nás stříbro-
pěnná Leskava nepřiměje tato čísla
žhavit. V závěru jednání radní za-
mítli žádost o umístění technických
zábran na vyhrazených parkova-
cích místech a odsouhlasili příspě-
vek 5 tisíc na krytí nákladů účasti
žáků ZŠ Arménská na mistrovství
Evropy ve stolním hokeji.

Na svém 68. zasedání 22. března
bohuničtí radní vypsali výběrové
řízení na 2. etapu regenerace ZŠ
Vedlejší a jmenovali členy výběrové
komise. Ve sporu s dodavatelem
projektu druhé a následujících etap
obnovy veřejné zeleně, o němž
jsme již informovali, nedošlo k do-
hodě a dodavatel neakceptoval
možnost odstranění vad díla v
náhradním termínu. Radní proto
s konečnou platností rozhodli o
odstoupení od smlouvy, schválili
výsledky nového výběrového řízení
a smlouvu na projekt s jiným doda-
vatelem. Pro nedobytnost rozhodla
rada o prominutí šestnáctitisícové
pohledávky za dlužné nájemné z
nebytových prostor z minulých let.
Dlužník se totiž nachází na nezná-
mém místě mimo republiku a vy-
máhání by asi přišlo dráž.

(Pokračování na str. 3)



2 / 4 / 06   N A Š E   B O H U N I C E

ODPOČÍVEJ, BASO

Již čtvrtým rokem se určité bohu-
nické osobnosti obávaly sobotního
masopustního dopoledne. Čekaly
návštěvu, která se hlásila kopáním
klibny do dveří a po jejich otevření
zpěvem téměř 40 pestrých maškar
za doprovodu harmoniky, vozem-
bouchu a žida s houslemi. Ale to je
již adeptovi trestu, na povzbuzení
před odsouzením, podáván poli-
cajtem v nůši jemný bylinný likér
Laďovánek. Zavřených očí při vy-
chutnávání jeho lahodné a neopa-
kovatelné chuti využívá kominík a
maže křečí stažený obličej sazemi.
Prý pro štěstí pro chvíle následující.
Tuto idylu přerušují dva laufři se
svým lakonickým popěvkem o šab-
lách, obušcích a věnování slaniny
jako dvě dlaně. Už jde ale do
tuhého. Do popředí vystupuje
oficír, s přísným výrazem si zjed-
nává klid a přednáší výrok soudu,
zcela pravdivě a objektivně hod-
notící život odsouzeného od po-
sledního výkonu trestu. Na pod-
poření vážnosti situace krouží
výhružně kolem výtečníka několik
smrtek s kosami. Že jde přímo
o duši, dokazuje i zájem jeptišky a
hastrmanů s hrníčky. Závěr proto-
kolu připouští alternativní trest
v podobě složení nebo nalití kauce,
na což čekají střapáci a vozaři
s prostorným vozíkem. Nutno po-
dotknout, a také všem předve-
deným za to poděkovat, že tato
možnost byla ve všech případech
využita. Beze zbytků. Na do-
držování obřadu dohlíží matka ma-
sopustka, která právě teď umisťuje
svůj cep do dveří a povoluje tanec.
Opět zní harmonika a dva hrozivě
vypadající medvědi si v kole předá-
vají vykoupené hříšníky. S přáním
zdraví, brzkého skončení zimy,

božího požehnání, nebo plné
stodoly (dle profesního zařazení
maškary) se průvod loučí a se
zpěvem se vydává na další pouť
Bohunicemi. S povděkem musíme
konstatovat, že žádný účastník, ať
lidského nebo zvířecího plemene,
nemusel při této taškařici využít
připravené pomoci přítomných
zdravotních sester, bratrů a obec-
ního inseminátora. Též nebezpečně
vypadající loupežník se více věno-
val Švejkovi a jeho průvodci, paní
Müllerové, takže nezpůsobil žádné
škody na majetku udivených ko-
lemjdoucích spoluobčanů.
Večerní taneční zábava v orlovně
měla již tradičně tragický konec.
Loučili jsme se s nebožkou basou,
coby zástupkyní hudebních nástro-
jů a CD přehrávačů, které nám
přinášely tolik radosti a zalehlých
uší. Ponurá světla svíček, květinová
výzdoba hřbitovního typu, úpěnlivý
pláč a srdceryvné vzdychání masek
i zarmoucených hostů, vhánělo
slzu do oka také obřadníkům z re-
nomované pohřební firmy Miloš &
Miloš. Odprosné modlitby, přímlu-
vy za zesnulou a za nás, zde osiřelé,
i procítěná recitace pomocného
obřadníka, byly tak emotivní, že i
basa pivní se svým obsahem zčer-
nala...
Ale nezoufejte, již brzo čas půstu
a odříkání skončí a opět se budou
v našem sále ozývat libé tóny. Těs-
ně po velikonocích, v sobotu
22.dubna, přivítáme naši oblíbe-
nou cimbálku Lučina a snad i za
vaší přítomnosti si při její produkci
zazpíváme a zatancujeme.

za pořadatele z orelské jednoty
Ladislav Konečný

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Upozorňujeme všechny majitele silničních vozidel, parkujících v MČ Brno-
Bohunice, že v mÏsÌci dubnu a kvÏtnu 2006 v termínech dle uvedeného
harmonogramu čištění bude prov·dÏno strojnÌ blokovÈ ËiötÏnÌ míst-
ních komunikací, komunikací základního komunikačního systému (dále
ZÁKOS) a přilehlých parkovišť.
Žádáme majitele silničních vozidel o odstranÏnÌ všech vozidel z komu-
nikací nejpozději do 7.00 hod. rannÌ v den ËiötÏnÌ.
Povinností odstranit vozidlo nevzniká v žádném případě výjimka ze zákazu
parkování na chodnících a plochách veřejné zeleně.
Čištěné úseky budou v souladu s § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znění, označeny nejméně týden
před čištěním přenosnými dopravními značkami s přesným vyznačením dne
čištění.
U oznaËenÈho ˙seku se povinnost odstranÏnÌ vozidla vztahuje na
vöechny plochy mÌstnÌch komunikacÌ vËetnÏ p¯ilehl˝ch parkoviöù,
a to na dobu od 7.00 hod. do 17.00 hod. 
Nedodržení povinnosti odstranění vozidla bude postihováno jako přestupek
s možností uložení pokuty do 2.000,– Kč a parkující vozidlo bude, dle § 19
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění,
odtaženo na náklad majitele vozidla.

ÚMČ Brno-Bohunice

Harmonogram blokového čištění
Blok č. 1 – termín čištění: pondÏlÌ 10. 4. 2006
ParkoviötÏ p¯ed OC Kalinka, Moldavsk· a přilehlá parkoviště na těchto
komunikacích. 

Blok č. 2 – termín čištění: st¯eda 12. 4. 2006
BÏlorusk·, Havelkova, BohuÚova, Sobolova, T¯ÌËtvrtnÌ, Amerlin-
gova, Rolnick· a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 3 – termín čištění: ˙ter˝ 18. 4. 2006
Ukrajinsk· ñ mÌstnÌ komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komu-
nikacích

Blok č. 4 –termín čištění: st¯eda 19. 4. 2006
ArmÈnsk·, GruzÌnsk· a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 –termín čištění: pondÏlÌ 24. 4. 2006
Vohnoutova, Neuûilova, HraniËky ñ mÌstnÌ komunikace, »eÚka
R˘ûiËky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 6 – termín čištění: st¯eda 26. 4. 2006
SpodnÌ, Dvo¯iötÏ, Humenn·, LÌskoveck·, élÌbek, ZadnÌ a přilehlá
parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 7 – termín čištění: ˙ter˝ 2. 5. 2006
ävermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 8 –termín čištění: st¯eda 3. 5. 2006
Uzbeck·, Na pÌskovÈ cestÏ a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 –termín čištění: ˙ter˝ 9. 5. 2006
Pod nemocnicÌ, VedlejöÌ a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 10 –termín čištění: st¯eda 10. 5. 2006
Okrouhl· a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 – termín čištění: pondÏlÌ 15. 5. 2006
Ukrajinsk· ñ Z¡KOS + odboËky, L·ny, VyhlÌdalova, Podsedky
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 12 – termín čištění: st¯eda 17. 5. 2006
Kamenice, Netroufalky, Jihlavsk· a přilehlé parkoviště na této komunikaci

Blok č. 13 – termín čištění: Ëtvrtek 18. 5. 2006
Dlouh·, HraniËky ñ Z¡KOS, Eliöky P¯emyslovny, ävermova ökolky
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Nezapomeňte na očkování
ÚMČ Brno-Bohunice upozorňuje chovatele psů na hromadné očkování
proti vzteklině dne 19. dubna 2006 od 16 do 18 hodin pod mostem
na ulici Neužilova. Majitelé psů předvedou své psy starší šesti měsíců na
vodítku s náhubkem a vezmou s sebou očkovací průkaz psa.

Matematika na ZŠ Sirotkova

ZŠ Sirotkova opět otevírá příští rok páté třídy se zaměřením na matema-
tiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 26. dubna 2006 v 8.00 hod.
Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří 19.4. Přihlášky a další
informace jsou k dispozici na www.zssirotkova.cz. Informace podáme
také na tel. čísle 541211945.



4 / 06   N A Š E   B O H U N I C E / 3

Zprávy z radnice

(Dokončení ze str. 1)
Byla schválena smlouva o ukončení
věcného břemene na využití dvou
místností v orlovně pro jiné organi-
zace, dále nájemní smlouva na
pozemky pod garážemi a dílnou na
Ukrajinské. Další z majetkových ná-
vrhů se týkal pozemků pod chod-
níkem ke krematoriu, které má na-
opak pronajata obec a kde došlo
ke změně majitele. Změna majitele
objektu byla rovněž důvodem
ukončení staré a uzavření nové ná-
jemní smlouvy na pozemky pod
garážemi na ulici Pod nemocnicí.
Dohodou byla ukončena nájemní
smlouva na zahrádku u domu před
věznicí a rada rozhodla pro tyto
parcely dále nájemce nehledat. K
žádosti o odprodej spoluvlastnic-
kého podílu pozemku v severní
části starých Bohunic vydali radní
souhlasné stanovisko.
V další části jednání radní schválili
prodloužení splatnosti již dříve pro-
dané měřicí a regulační techniky
privatizovaného domu na Spodní a
vydali souhlas s výměnou jednoho
obecního bytu. K návrhu novely
městské vyhlášky o pravidlech po-
hybu psů neměli připomínky a
podmínky u nás zůstávají v pod-
statě stejné jako dříve. Také k další-
mu návrhu novely městské vy-
hlášky o regulaci veřejné produkce
hudby v restauracích neměli ná-
mitky a nestanovili žádná omezení.
Pro odbor TS MMB vydali souhlas
s likvidací studny na Kejbalech. V
závěru jednání zrušili dřívější roz-
hodnutí o koupi tří veřejných ho-
din, protože umístění na sloupech
veřejného osvětlení se ukázalo
mnohem nákladnější než se pů-
vodně předpokládalo.

-red-

Nejprve správné odpovědi z minulého čísla: 1 – skřivan pol-
ní, 2 – cvrček polní, 3 – bez chebdí , 4 – pýchavka obecná. 
S přicházejícím jarem měníme téma a budeme se vás ptát
na  rostliny a živočichy v lesích a na pasekách.

SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU –  SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU

1. Letokruhy vznikají střídavým růstem jarního
a letního dřeva. Lze podle nich přibližně odhad-
nout nejen věk stromu, ale jsou také jakousi jeho
kronikou. Na šířce přírůstku se odráží množství
živin, suché roky či kruté mrazy, kalamitní žíry
škůdců nebo choroby. Některé stromy (např.
severoamerické sekvoje) dávají možnost ponořit
se až o několik tisíciletí do minulosti. Naše nej-
starší stromy – duby v lužních lesích či na hrázích
rybníků - dovolují výlet maximálně o:
a) 100–200 let zpět
b) 400–500 let zpět
c) 1000–1200 let zpět

4. Někdy najdete na listech dubu nebo pod ním
kulovité útvary nazývané duběnky. Ty vznikají při
kladení vajíček jednoho živočicha. Ten současně
vylučuje látku urychlující bujení rostlinného pleti-
va, a tak pro jeho larvy vznikne brzy „útulná
komůrka“. Víte, o kterém živočichovi je řeč?
a) krásenka lesklá
b) štěrbinatka dubová
c) žlabatka duběnková

2. Zmije je náš jediný jedovatý had.  Víte
však, jak moc jedovatá je? Představíte-li si
500 uštknutých lidí zmijí obecnou, kolika
z nich se podaří bez jakéhokoliv zásahu
přežít?
a) žádnému
b) jednomu
c) 499

3. Muchomůrka je houba jedovatá. Víte ale, k čemu ji
lidé dříve používali?
a) Sypali ji cukrem a hubili s ní mouchy.
b) Sušili ji a přimíchávali do krmení prasatům k odčer-

vování.
c) Sušená a rozdrcená se sypala ke dveřím proti mra-

vencům.

Je prokázáno, že počet žen, které
se obracejí na odborníky s problémy
s alkoholem roste. O úspěšnosti léčby
uvádějí různá zdravotnická zařízení
různé údaje, hovoří se například
o 60 až 70% úspěšnosti. O čem se
již nehovoří je, jak dlouho po léčbě
těmto ženám abstinence vydrží.
Dokonce ani odborníci, kteří se závis-
lými na alkoholu pracuji, si netroufají
odhadnout, jaké procento klientek
abstinuje dlouhodobě. 
Občanské sdružení Lotos Brno, které
se věnuje následné péči o osoby zá-
vislé na alkoholu, zahájilo v roce
2005 přípravy projektu Bytu na půl
cesty pro ženy. Projekt navazuje na již
realizované dva Byty na půl cesty pro
muže, které fungují od roku 2004.
Přestože s sebou tento projekt nesl
množství problémů, spojených se
specifickou problematikou žen závis-

lých na alkoholu, podařilo se provoz
Bytu na půl cesty zahájit již v říjnu
roku 2005. „Jde o první zařízení své-
ho druhu v České republice, které se
věnuje ženám závislým na alkoholu“,
řekla Petra Smékalová, vedoucí bytu
na půl cesty pro ženy.  
Celková kapacita zařízení je 6 klien-
tek, do programu jsou zahrnuta také
pravidelná setkávání s rodinnými pří-
slušníky klientek a besedy pro veře-
jnost. 
I přesto, že program pro ženy fungu-
je jen krátce, již nyní můžeme pouká-
zat na jednoznačný úspěch v oblasti
udržení abstinence našich klientek. 
Další informace: 
Mgr. Petra Smékalová 
(tel: 739 087 588). Více se o projek-
tu i o práci o.s. Lotos Brno dozvíte
na webových stránkách organizace
www.lotos-brno.cz. 

Dne 13. 3. 2006 ve 13.00 hodin
byly  spuštěny webové stránky pro-
jektu Rodinné pasy. Na stránce
www.rodinnepasy.cz je možné 
najít vše podstatné, co se tohoto
projektu týká. Stránky  jsou ve
vývoji a jsou postupně doplňovány
o nové informace a skutečnosti. Na
dobré cestě je případná vzájemná
uznatelnost Rodinných pasů Jiho-
moravského kraje a Dolního Ra-
kouska.

Antonín Crha
místostarosta

BYT NA PŮLI CESTY Rodinné pasy

OdpovÏdi posÌlejte ve tvaru:
1 A, 2 B,… na adresu cucka@severka.org nebo Zuzana Němcová, Spodní 10, Brno, 625 00.
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Odbor prevence MP: PROJEKT BÝT VIDĚN

Pohádkový večer na ZŠ ArménskáTurnaj v házené na TATRANU

Letos již podruhé se sešli žáci
1. stupně ve škole, a to v pátek
31.3.2006 v 18. hodin, v den, kdy
si připomínáme 201. výročí naro-
zení dánského pohádkáře H. Ch.
Andersena. Svou účastí nás pod-
pořila „Královna knih“ –  ředitelka
Mahenovy knihovny Ing. Libuše
Nivnická. Celý večer se nesl v
duchu pohádek. Bylo možné projít
tajemnou pohádkovou cestou. Kdo
chtěl, pracoval v různých dílnách
nebo se zapojil do soutěží. Paní
Müllerová, vedoucí pobočky Ma-
henovy knihovny v Bohunicích, se
ocitla opět v roli vypravěče pohá-
dek o strašidlech.
Prostřednictvím internetu mohly
starší děti chatovat s dětmi z jiných
míst, kde podobná akce probíhala
také. Na slavného spisovatele vzpo-
mínali i v jiných zemích.
Nocování ve škole bylo pro děti

velkým zážitkem. Aby se jim dobře
usínalo, četly jim paní učitelky
krátké pohádky. Ráno po snídani
se rozešli všichni do svých domovů.
Výraz jejich tváří prozrazoval nad-
šení, ale i únavu.
Chtěl bych touto cestou poděko-
vat všem sponzorům, kteří nám
pomohli, samozřejmě nesmíme za-
pomenout na všechny dospělé
osoby – pedagogy, rodiče a v ne-
poslední řadě i děti, bez kterých
bychom jako škola tuto akci
nemohli uskutečnit. Věříme, že se
v příštím roce opět takto sejdeme.

Mgr. Vladan Urbánek, ředitel školy

Dlouhé zimní měsíce jsou za námi
a letošní neobvykle bohatá sněhová
nadílka konečně splynula přes
strouhy a potůčky s řekami Svratkou
a Svitavou. Většina obyvatel Brna
se už jistě těší, až nastane období
výletů do přírody i procházek večer-
ními ulicemi města. Procházky po
setmění však přinášejí jedno nemalé
riziko, na které nesmíme zapomínat.
Zvláště pokud naše trasa povede
místy, kde přecházíme frekvento-
vané silnice, nebo je jako cyklisté
přímo využíváme pro svoje vyjížďky
na kole. 
Pro snížení nebezpečí případných
nehod již několik let slouží jeden
z preventivních projektů Městské
policie Brno s příhodným názvem
Být viděn. A protože se mnoho ne-
hod stává často právě za snížené
viditelnosti, v mlze, za soumraku
nebo v noci, je hlavním cílem pro-
jektu zvýšit viditelnost osob na komu-
nikacích a předcházet tak kolizním
situacím, mnohdy bohužel s tragic-
kými následky. Postup je takový, že
zájemcům z řad veřejnosti – a ob-

zvláště ohroženým skupinám,
například dětem, tělesně postiženým
nebo seniorům, jsou rozdávány re-
flexní samolepky. Ty jsou následně
za asistence zkušených strážníků
umísťovány těmto zájemcům na
jízdní kola, cyklistické přílby, koleč-
kové brusle, opěrné hole, kočárky

nebo například invalidní vozíky. Pro
úplnost je potřeba dodat, že za
stejným účelem jako samolepky
jsou k dispozici i reflexní nášivky
nebo nažehlovací proužky, které si
lidé umístí na libovolném místě na
oděvu. Samolepky i nášivky využí-
vají vlastnosti zvané retroreflexe,

která umožní řidičům motorových
vozidel zpozorovat chodce či cyklistu
na mnohem větší vzdálenost a vyh-
nout se střetu. Pro větší účinnost je
dále tento projekt doplněn širokou
nabídkou informačních materiálů,
tématických besed s občany i různý-
mi soutěžemi pro děti a mládež.
Účelem všech těchto aktivit je
předávat důležité informace, jak
například vhodně vybraným
oblečením dále zlepšit svoji viditel-
nost ve tmě, upozornit na rizikové
oblasti v Brně nebo si procvičit
pravidla pohybu na pozemních ko-
munikacích.
Zájemci o reflexní materiály se mo-
hou obrátit každý pracovní den od
7.30 do 15.00 h. na Preventivní in-
formační místnost, Zelný trh 13,
kde získají i mnoho informací
o dalších projektech nebo na tel.
548 210 035.

Mgr. Lenka Šmerdová,
Michal Simandl,

Odbor prevence MP Brno

Ve dnech 4.–5. března 2006 oddíl
mladších žáků házené uspořádal
ve staré hale dvoudenní turnaj.
Přihlásily se nám týmy hráčů a hráček
z celé republiky a tak jsme oprávně-
ně očekávali kvalitní zápasy. A naše
očekávání se také splnilo. I když
mezi pražskými týmy byla opravdu
na tuto kategorii nevídaná rivalita.
A to nejen mezi hráči, někteří do-
spělí je v hledišti snadno předčili.
Nakonec se ale všichni uklidnili,
potřásli si rukama a snad jim došlo,
že se všichni mají hlavně pobavit
hrou. 
Jako vždy jsme měli suverénně nej-
mladší tým, kde hráli 4 mladší žáci,
z toho 2 po nemoci a zbytek doplňo-
vali nejlepší miníci, pomohly nám
i mladší žačky, protože povolena
byla i smíšená družstva. Z tohoto
pohledu jsme byli příjemně překva-
peni dvěma vítězstvími a jednou
remízou. Celkově nám hra přinesla
5. místo a vzhledem k věkovému

průměru i optimismus do budoucna.
A také možnost potrénovat před
boji v divizi, které nás čekají v dub-
nu. A ty budou hodně vyrovnané.
Vítězové obdrželi poháry, medaile,
diplomy a sošky dostali i nejlepší
střelec, hráč a brankář, které zvolili
trenéři a zdá se, že byli všichni
spokojeni. Na řízení turnaje se po-
díleli pánové Úradníček, Novotný,
Palásek a Bavlnka a stejně jako
paní Adamové, Cíznerové, Černé
a Mohelské jim patří dík za pomoc.
A na závěr poděkování sponzorům,
protože turnaj byl ryze soukromá
záležitost a bez jejich podpory by
nevznikl. 
Hlavním sponzorem byla firma
ZIPP Brno, s.r.o., která nám zakoupi-
la poháry a medaile, dále nás pod-
pořil Ing. Aleš Vítek, pan Vladimír
Jantač ml., restaurace U Švejka a
Ing. Havlíček s firmou Starobrno a.s. 

Luděk Černý

■■ Půjčky, úvěry, pravé amer.
hyp., exekuce = 2 šance, nemo-
vitost. Jenom vážně. 
Mobil: 608 684 231, 604 134 954
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DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM

Z přednášky a následné besedy vzešel
návrh vydat a prodávat dvojjazyčný
kalendář s obrázky z Angoly a Brna.
Výtěžek z prodeje kalendáře pak
použít na humanitární účely pro děti
ze sirotčince v Kuito. Byla vyhlášena
výtvarná soutěž, do které jednotlivci
i kolektivy v Brně a v Kuito mohou
zaslat obrázky, které vystihují kalen-
dářní měsíce v Angole a v České
republice. Vítězné obrázky budou
použity v kalendáři. Ale ani ostatní
práce nepřijdou nazmar. Budou
vystaveny na prodejních výstavách
v obou městech. Peníze z prodaných
obrázků budou také využity na hu-
manitární pomoc kuitským sirotkům.
Na besedě bylo dohodnuto, že žáci
všech jmenovaných škol uspořádají
sbírku výtvarných pomůcek, které
budou zaslány do Angoly. Na ZŠ
Arménská se pomůcky shromažďo-
valy ve třídě 5.C. Naši  žáci vybrali
pomůcky v hodnotě asi 7000 Kč.
Na hotovosti bylo vybráno 8000 Kč.
Seznamy dárců budou zveřejněny

V lednu 2006 uspořádali učitelé ZŠ
Arménská, Svážná a Pavlovská ve
spolupráci s doktorandy Vysoké
zemědělské školy v Praze, kteří již
třetí rok učí studenty ve střední země-
dělské škole v angolském Kuito,
přednášku o Angole. Poznatky o této
chudé africké zemi na děti hluboce
zapůsobily. 
Ukázky z prací účastníků besedy:

Děti mají jeden sešit a jedno pero
nebo tužku na psaní. Sešit mají na
kolenou, aby mohly psát. Když ne-
mají svoji vlastní židličku, musejí si
postavit pyramidu z kamenů...

Nikola Slámová 4.A.

Měli tam velkou občanskou válku,
která začala v roce 1962 a skončila
v roce 2002, takže trvala 40 let...

Tomáš Tejkal 4.A.

Většina z nás si možná nedovede
ani představit, jak se v této zemi
dětem žije...

Jeanette Matoušková, 4.A.

na výstavách výtvarných prací. Celá
humanitární sbírka v nejbližší době
poputuje v kontejneru přes oceán
do Afriky.
Tato akce nezůstane osamocena.
V přátelství a spolupráci s dětmi
z Afriky budeme pokračovat. V kera-

mických dílnách naší  školy jsou již
téměř hotovy dárky pro školu v Kuito.
Poděkování patří všem, kteří do
sbírky na naší škole přispěli.

za žáky 5.C.  ZŠ  Arménská 
Sára Tustainová

CVČ – LÁNY – LETNÍ ČINNOST 2006

TÁBORY V PŘÍRODĚ
KOUP¡NÕ A KONÃ
TERMÍN: 8.7. – 15.7.2006
VĚK: 7–13 let, CENA: 2000,– Kč
PROGRAM: Tábor pro holky a kluky, kteří mají rádi aerobik a moderní tance.
Kromě aerobiku je v programu  také táborová hra, soutěže, výlety, koupání
a jízda na koni. Rekreační středisko Mostkovice u Plumlovské přehrady.
KONTAKT: Bohuslava Podolská, tel.: 547 240 937, e-mail: lany@luzanky.cz

BABY T¡BOR
TERMÍN: 1.7. – 8.7.2006
VĚK: 2–6 let s rodiči, CENA: 2500,– Kč dospělý, 2000,– Kč dítě 
PROGRAM: Koupání, výlety, sportovní hry. Ubytování v chatě.
1. turnus – Rekreační středisko Pastviny, Čeložnice u Kyjova.
2. turnus – Suchý u Boskovic 
KONTAKT: Petra Košťálová, Bohuslava Podolská, tel.: 547 240 937

V›TVARN… SOUSTÿEDÃNÍ
TERMÍN: 5.8. – 12.8. 2006
VĚK: 2–6 let s rodiči CENA: 2500,– Kč 
PROGRAM: Výtvarné techniky v přírodě
KONTAKT: Andrea Kamenická, Jolana Slabá, tel.: 547 240 937

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR SE ZAMÃÿENÕM NA TURISTIKU
TERMÍN: 10.7. – 14.7.2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750,- Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Koupání, výlety, v případě špatného počasí, návštěvy muzeí
a výstav. Denně od 9.00 do 16.00 hod.
KONTAKT: Petra Košťálová, tel.: 547 240 937

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR PRO DÃV»ATA
TERMÍN: 10.7. – 14.7.2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750,– Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Šití na stroji, malování na hedvábí, různé zpracování batiky apod.
KONTAKT: Jolana Slabá, tel.: 547 240 937

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR SE ZAMÃÿENÕM NA TURISTIKU
TERMÍN: 17.7. – 21.7. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750,– Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Denně od 9.00 do 16.00 hod.
KONTAKT: Gábina Ježková, tel.: 547 240 937

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR SE ZAMÃÿENÕM NA TURISTIKU ñ HARRY POTTER
TERMÍN: 24.7. – 28.7. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750,– Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Denně od 9.00 do 16.00 hod.
KONTAKT: Petra Košťálová, Barbora Hlávková, tel.: 547 240 937

V›TVARN› PÿÕMÃSTSK› T¡BOR
TERMÍN: 14.8. – 18.8. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750,– Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Grafika, keramika, malování, návštěvy výstav a výlety.
KONTAKT: Andrea Kamenická, tel.: 547 240 937

VELIKONOCE V ZOO 
A JARNÍ OTEVÍRÁNÍ ZOO

Ukázka velikonočních zvířátek ve Velkém Špalíčku
12.–14. dubna
12. 4. 13.00–17.00 hod.
13. 4. 10.00–17.00 hod.
14. 4. 10.00–17.00 hod.

VELIKONOCE V ZOO   
sobota 15. 4.  10.00 – 16.00 hod velikonoční dílna
pondělí 17. 4. 12.00 – 16.00 velikonoční stezka,
hledání velikonočních vajíček a od 14.00 hod vy-
stoupení Brněnkých písničkových Tetin na pódiu
U Velblouda, v 16.00 proběhne vylosování výherců
velikonoční stezky tamtéž.

DEN ZEMĚ A JARNÍ ZOOTROFEJ – 22. 4.
U příležitosti Dne Země bude zahájena kampaň
EAZA – ZACHRAŇTE NOSOROŽCE (SAVE THE RHINOS),
prodej předmětů na podporu kampaně v obchodě
U Tygra a u pódia.
Jarní zootrofej – soutěžní stezka, která prověří
přírodovědné znalosti návštěvníků, vylosování
správných odpovědí v 16.30 hod na pódiu U Vel-
blouda.
Program:
12.00–16.00 hod soutěže v areálu zahrady na
4 stanovištích
12.00–14.00 hod finále soutěže MISS ŽABKA 
Pódium U Velblouda:
15.00 hod – vystoupení country kapely Noví
Kaskadéři
15.20 hod – vyhlášení výsledků soutěže Miss žabka
15.30 hod – vystoupení šermířů
16.15–17.00 hrají Noví Kaskadéři 
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■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní 20,
Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■ Lékař hledá ke koupi byt
2+1 nebo 3+1. Tel.: 549 213 076.

■■ Nabízím pronájem zahrádek
v Brně-Slatině. Tel.: 605 817 692.

■■ Vyměním státní byt 3+1 za
dvě bytové jednotky. Tel.: 607 863 856.

■■ Koupím byt 1+kk nebo
2+kk v Bohunicích. Rychlé jed-
nání. Platím hotově. Stačí zaslat
SMS na tel. 737 612 050.

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

Program na duben
a květen
■ 10. dubna v 10.00 hod. –  MŠE 
Církev katolická.

■ 11. dubna v 10.00 hod. – VELIKONOČNÍ SYMBOLIKA

■ 11. dubna ve 14.00 hod. – VELIKONOČNÍ DUCHOVNÍ
ZAMYŠLENÍ
Kazatel R. Staněk.

■ 12. dubna v 10.00 hod. – BOHOSLUŽBA
Československá církev husitská.

■ 13. dubna v 10.00 hod. – ZELENÝ ČTVRTEK
Videoprojekce filmu Ježíš.

■ 14. dubna v 10.00 hod. – VELKÝ PÁTEK 
Čtení pašijního příběhu o ukřižování Ježíše Krista.

■ 18. dubna ve 14.00 hod. –  FILM PRO PAMĚTNÍKY

■ 25. dubna ve 14.00 hod. – KAVÁRNA S POSLECHEM HUDBY

■ 27. dubna v 10.00–17.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
BAZÁREK TVŮRČÍ DÍLNY

■ 2. května ve 14.00 hod. – JARNÍ VYCHÁZKA DO OKOLÍ
Společně přivítáme jarní sluníčko.

■ 4. května ve 14.00 hod. – ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA I.
Zahájení cyklu vyprávění o lidech a věcech.

■ 9. května ve 14.00 hod. – MOZKOVÝ JOGGING
Hádanky, kvízy, křížovky-procvičování krátkodobé i dlouhodobé
paměti.

Změna programu vyhrazena. O dalších aktuálních programech se
můžete informovat na nástěnkách Denního stacionáře nebo na
tel.547240909.

Oslavy velikonoc a nadcházejícího
jara připomenou zajímavými pro-
jekty studenti a pracovníci Střední
zahradnické školy z ulice Lány pod
vedením Danuše Felklové ve spolu-
práci se správami zámků v Lysicích
a Buchlovicích.
Ve dnech 6.–17. 4. 2006 budou v Ly-
sickém zámeckém areálu v rámci
akce Velikonoce v Lysicích předvede-
na velikonoční aranžmá, sestávající
z květin ke svátečnímu využití včetně
působivých doplňků, která tvůrci
rozčlenili na tři části. V první bude
připomenuto tradiční vítání jara,
v druhé Velikonoce očima dětí a ve
třetí závěrečné části lze uvidět prá-
ce ukazující náboženskou myšlenku
Velikonoc včetně symboliky vzkříšení.
V Buchlovicích se pak o velikonočních
dnech budou bohuničtí zahradníci
spolupodílet na projektu, který podá
obraz Velikonoc v klasické podobě
s aranžmá vytvořenými z jarních
hrnkových a řezaných květin, která
budou doplněna nevšedními tech-
nikami zkrášlenými kraslicemi a veli-
konočním pečivem včetně tradičních

VELIKONOČNÍ VARIACE
jidášů. Je třeba zdůraznit, že půjde
o výtvory pocházející výhradně
z místního regionu.
Obě výstavy díky instalaci v nevšední
atmosféře historických interiérů
svojí osobitostí jistě přilákají nespo-
čet návštěvníků.

Ing. Jiří Ptáček

547240937


