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ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém 64. zasedání dne 11. led-
na bohuničtí radní schválili smlou-
vu na odprodej měřicí a regulační
techniky dalšímu z bytových druž-
stev v privatizovaných domech.
Dále schválili tři nájemní smlouvy
na pozemky pod stánky u zastávky
Švermova a vydali souhlas se
zřízením věcného břemene pro
DPMB, který v této lokalitě bude
stavět nové sociální zařízení. Pro
neplnění podmínek rada rozhodla
o odstoupení od smlouvy a na
zpracování projektu druhé etapy
regenerace zeleně bude vypsáno
nové výběrové řízení.
Rada vzala na vědomí program a
termín 14. zasedání bohunického
zastupitelstva, které se sejde ve
středu 1. března v 17. hodin a na

programu bude mít závěrečný účet
za rok 2005, rozpočtová opatření,
zprávy o činnosti rady, výborů a
komisí a návrh smlouvy na použití
nevyčerpaných dotací bohunic-
kého střediska Naděje. Schváleny
byly novely organizačního řádu
ÚMČ, pravidel pro přijímání a pro-
jednávání petic a stížností a pořad-
ník žadatelů o obecní byty na rok
2006.
Dále radní projednali a schválili
výsledky inventur v roce 2005 a 
vydali souhlas k jedné žádosti o
výměnu bytů. V závěru jednání vy-
dali souhlasné stanovisko k žádosti
bytového družstva na Uzbecké o
odprodej obecních pozemků pod
nově vystavěnými lodžiemi.

- red -

Vysvědčení

Dostali jste někdy vysvědčení? Já
vzhledem ke svému věku už
řadu let žádné vysvědčení ne-
dostal. Je však možné, že jste vy
nějaké dostali. A jestli jste ani vy
žádné nedostali, tak vám je
určitě přinesly ze školy děti nebo
vnoučata. 
Ono takové vysvědčení je ná-
ramně důležitá věc. Z něj mohu
vyčíst skutečnost, jak jsem
dokázal přesvědčit vyučující o
hodnotě svých vědomostí v jed-
notlivých předmětech. Získal-li
jsem výbornou či chvalitebnou,
mohu být spokojen. Mám-li
dobře, bude dobře, spokojí-li se
s ní rodiče. Stane-li se pak
náhodou, že  učitel nebyl scho-
pen pochopit tok mých geniál-
ních myšlenek a moje skvělé vě-
domosti ohodnotil známkou
dostatečnou, nebo ještě hůře
nedostatečnou, s pochvalou
určitě počítat nemohu. 
Na vysvědčení se dočtu i mnoho
dalších zajímavostí. Například
kolik času jsem strávil mimo
školu (omluveno), nebo za ško-
lou (neomluveno). S posledně
jmenovaným často souvisí 
i hodnocení mravů. Čím více
hodin za školou, tím vyšší stu-
peň z mravů. Řečí matematika
jde o přímou úměru.
Letos už máme nadílku vysvěd-
čení za sebou. Doufám, že jste
nedopadli jako kamarádi z filmu
Bylo nás pět.

Antonín Crha, 
místostarosta

užitečné pro život rodiny. Najdete
v něm i aktuální nabídky organiza-
cí pro volný čas a rekreaci jak pro
rodiče, tak i pro děti. Bude ro-
zesílán bezplatně všem držitelům
rodinného pasu.
Důležitý je i mezinárodní rozměr
projektu. Jedná se o možnosti vzá-
jemné uznatelnosti rodinných pasů
se sousedním Rakouskem, kde
tato aktivita s velkým úspěchem
funguje už řadu let. Například jed-
ním z nám nejbližších míst, kde by
bylo možné slevu uplatňovat, je
aquapark v Laa an der Thaya ne-
daleko našich hranic s Mikulovem.
Lze očekávat, že rodinné pasy se v
brzké době rozšíří i do ostatních
krajů naší republiky. O know-how
Jihomoravského kraje již požádal
kraj královohradecký a olomoucký.

Zájemci o rodinný pas mohou
odeslat vyplněnou žádost přímo na
adresu Jihomoravského kraje, Že-
rotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s
heslem na obálce „Rodinné pasy“.
Přihlášku je možno  odevzdat na
naši radnici p. místostarostovi  (v ne-
přítomnosti na sekretariát) a tam-
též získáte i formulář žádosti. 
Rodinné pasy budou slavnostně pře-
dány a rozesílány 15. května 2006,
v den který stanovilo Valné shro-
máždění OSN Mezinárodním dnem
rodiny. Pasy budou vydávány bez-
platně. 
S projektem rodinného pasu přišel
poprvé brněnský poslanec Parlamen-
tu ČR Ing. Jan Grůza. Garantem
projektu na půdě Jihomoravského
kraje je JUDr. Marie Cacková.
S přáním mnoha krásných zážitků
prostřednictvím rodinných pasů
vám a vašim dětem přeje

Antonín Crha

Rodinný pas, v médiích poslední
dobou hodně zmiňované téma, se
stalo realitou. Ve středu 4. ledna
2006 odstartoval Jihomoravský
kraj jako první v republice jeden
z vůbec největších projektů v naší
zemi, určený rodinám s dětmi.
Tento pas v prvé řadě umožňuje
získání slev v oblasti využití vol-
ného času, kultury, sportu, ces-
tování, gastronomie, ale lze jej
využít i při nákupu spotřebního
zboží atd. Firmy, které se přihlásí
do projektu, budou nabízet slevy
5 až 20%. 
Každoročně bude sestavován kata-
log s nabídkou organizací zapo-
jených do projektu. Pro firmy to
představuje zajímavou formu re-
klamy jejich výrobků a služeb, dále
pak očekávaný zisk díky zvýšené
návštěvnosti. Několikrát ročně
bude vydáván speciální časopis,
který obsahuje nejrůznější články

RODINNÝ PAS
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V lednu se konalo jen jedno zasedání RMČ a tak i naše zprávy
jsou poněkud kratší než obvykle.

Zastupitelé se sejdou 1. března

Hledáme hráče 
pétanque

V neděli 18. června 2006 se
uskuteční  mistrovství města 
Brna v pétanque. Soutěž orga-
nizuje Spolek rozvoje pétanque
v Brně.
Každou městskou část mohou
reprezentovat čtyři tříčlenné
týmy v kategoriích muži, ženy,
junioři a zástupci MČ.
Hledáme proto hráče této krás-
né hry z řad veřejnosti, kteří by
byli ochotni reprezentovat naši
městskou část a zúčastnit se
připravovaného mistrovství měs-
ta Brna. Soutěž proběhne na
hřištích v Lesné.
Zájemci se mou hlásit na tele-
fonních číslech 547 246 539,
724 150 608 nebo emailem
crha@bohunice.brno.cz.

Antonín Crha
místostarosta
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V Z·kladnÌ ökole a mate¯skÈ ökole pro zrakovÏ postiûenÈ v BrnÏ
se bude dne 22. 3. 2006 od 8 do 16 hodin konat z·pis. 
Ve třídách je snížený počet dětí, školní vzdělávací program doplňují 
aktivity zaměřené na posilování smyslového vnímání, rozvíjení prosto-
rové orientace a samostatného pohybu.
Dále dětem nabízíme:
- individuální logopedickou péči - zrakovou stimulaci
- muzikoterapii - rehabilitaci
- hrátky s hlínou v keramické dílně - relaxační techniky

Současně zveme všechny zájemce na 

Den otevřených dveří
3. 3. 2006.

Adresa školy: Kamenomlýnská 1a, Brno-Pisárky
Telefon:  543 321 303/ 211

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice pořádá

H A S I Č S K Ý   P L E S
Srdečně Vás zveme v sobotu 18. 2. 2006 v 19.00 hodin 

do hasičské zbrojnice v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b 

na tradiční hasičský ples.

Prodej lístků od 1. 2 – 17. 2. 2006 na ÚMČ Bohunice,

sekretariát starostky p. Soukupová, tel.: 547 218 211.

Cena lístku s místenkou 100 Kč.

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.

Je zde pro Vás připravena bohatá tombola, taneční vystoupení

a kvalitní živá hudba.

Těší se na Vás bohuničtí hasiči

Stanoviště přistavení odvoz VOK/ks

Neužilova – parkoviště 11. 1. 2006 11. 1. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Souhrady x Dvořiště 15. 2. 2006 15. 2. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čeňka Růžičky – parkoviště 15. 3. 2006 15. 3. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Neužilova – parkoviště 5. 4. 2006 5. 4. 2006 4
Lány 56 19. 4. 2006 19. 4. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Souhrady x Dvořiště 10. 5. 2006 10. 5. 2006 3
Neužilova – parkoviště  24. 5. 2006 24. 5. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čeňka Růžičky – parkoviště 14. 6. 2006 14. 6. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Švermova 12–14 – parkoviště 12. 7. 2006 12. 7. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čeňka Růžičky – parkoviště 16. 8. 2006 16. 8. 2006 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Neužilova – parkoviště 6. 9. 2006 6. 9. 2006 3
Lány 56 20. 9. 2006 20. 9. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Souhrady x Dvořiště 11. 10. 2006 11. 10. 2006 3
Čeňka Růžičky – parkoviště 25. 10. 2006 25. 10. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Neužilova – parkoviště 22. 11. 2006 22. 11. 2006 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čeňka Růžičky – parkoviště 13. 12. 2006 13. 12. 2006 3

Harmonogram sběrových dnů
v MČ Brno-Bohunice v roce 2006

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Od 1. března 2006 bude Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, a to: 
- vedoucí odboru
- oddělení ekonomiky a poradenství 
- oddělení spolupráce a rozvoje
- oddělení odborné pomoci a kontroly
- oddělení péče o rodinu a děti
- oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené 
působit na adrese KoliötÏ19.

Z důvodu stěhování budou ve dnech 22., 24. a 27. února zrušeny úřední
hodiny pro veřejnost:
- oddělení ekonomiky a poradenství 
- oddělení péče o rodinu a děti
- oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené
v budově Malinovského nám. 3.
Děkujeme občanům města Brna za pochopení.

Ing. Miroslav Foltýn
vedoucí odboru sociální péče MMB
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85 LET VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Veřejná městská knihovna byla v
Brně založena dne 1. února 1921.
Prvním městským knihovníkem
jmenovala knihovní rada na brněn-
ské radnici básníka a dramatika
Jiřího Mahena. Po roce a půl, v
listopadu roku 1922, se knihovna
otevřela prvním čtenářům. Sídlila
tehdy ve dvou místnostech obecní
školy Veveří 26 a měla 13 228
svazků, čtrnáct poboček a veřej-
nou čítárnu v budově měšťanské
školy na ulici Křenová. V současné
době je Knihovna Jiřího Mahena v
Brně největší veřejnou městskou
knihovnou na Moravě, druhou nej-
větší v České republice. Knihovní
fond dosahuje cca 800 tisíc kni-
hovních jednotek. Za rok se v KJM
- dílem v ústřední knihovně, dílem
na 35 pobočkách na území města
- zaregistruje 40 tisíc čtenářů
(čtvrtinu tvoří dětští čtenáři), kteří
uskuteční více než 2,5 milionů
výpůjček. Kromě besed, exkurzí a
soutěží pro školní třídy pořádá KJM
stovky oblíbených pořadů pro ve-
řejnost v ústřední knihovně, v Ma-
henově památníku, v čítárně, v
Malém divadle hudby a na četných
pobočkách. Výroční den prožívá
knihovna v zrekonstruovaných
podmínkách Schrattenbachova pa-
láce, který se v listopadu 2001 po
celkové rekonstrukci otevřel veřej-

Správné odpovědi z minulého čísla: 1 – ježek východní, 
2 – hnojník obecný, 3 – babočka paví oko, 4 – mochna husí. 

A nyní se již přesuňme k dalšímu tématu, kterým jsou rostliny a živoči-
chové na polích a mezích.

1. Tato léčivá rostlina urychluje hojení ran, listy
působí mírně močopudně, zejména je ale jednou
z nejdůležitějších bylin užívaných na léčbu astma-
tu, neboť tlumí kašel a podporuje vykašlávání.
Z deseticentimetrového kousku kořínku podbělu
lékařského vyroste za rok:

a) 50 m oddenků
b) 9 m oddenků
c) 3 m oddenků

2. Tento brouk se běžně vyskytuje na polích,
mezích a cestách. Položíte-li si ho zády na dlaň,
nejprve na chvíli ztuhne, a pak se pomocí zvlášt-
ních výrůstků na hrudi pružně vymršťuje, dokud
nedopadne na nohy. Proto se mu také dříve ří-
kalo pružník. Jde o:

a) střevlíka
b) tesaříka
c) kovaříka

3. Pozorovali jste někdy čmeláka? Všimli jste si
nepoměru jeho maličkých křídel k zavalitému
tělu? Přesto dokáže bez problému vzlétnout,
měnit směr i se ve vzduchu na chvíli zastavit.
Čmelák při letu křídla různě ohýbá a kroutí jimi.
Tím vzniká vztlaková síla, která dokáže udržet ve
vzduchu i jeho mohutné tělíčko. Za pouhou
vteřinu tak mávne křidélky až dvěstěkrát, při-
čemž uletí až tři metry. Kolikrát musí čmelák
máchnout křidélky, aby uletěl 99 metrů?

a) přibližně 1000 krát
b) více než 5000 krát
c) více než 10 000 krát

4. Skřivani polní se vracejí ze zimovišť od
poloviny února. Neohlásí se hned rozjásaným
trylkem, ale zprvu potichu poletují v hejnech po
krajině, jako by  vyhlíželi místa, kde zjara založí
rodinu. Co však s příslovím, že „Na Hromnice
musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout“,
když v té době (2. února) jsou skřivani ještě na
cestě k nám? Spletli se naši předkové, nebo se
změnila doba jejich tahu? Jedno vysvětlení se nabízí. V roce 1583 došlo
při výměně juliánského kalendáře za gregoriánský. Kdy se tedy původně
slavily Hromnice?

a) 12. února
b) 22. února
c) 2. března

SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU –  SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU

nosti jako kulturně – společenské
a informační centrum. Podařilo se
tak vytvořit skutečnou knihovnu
pro město a nové století.  

V rámci výročí připravila knihovna
pro svoje čtenáře řadu zajímavých
aktivit:

Dárkem pro čtenáře KJM k
únorovému jubileu bude „čte-
nářská amnestie“ – zapomnětlivým
čtenářům, kteří od 13. do 28. úno-
ra 2006 vrátí knihy, časopisy nebo
kompaktní disky ze starších vý-
půjček, promine KJM veškeré
poplatky z prodlení. Tato vstřícná
nabídka platí pro všechny provozy
ústřední knihovny i poboček na
celém území města Brna.

Dárkem pro všechny čtenáře,
kteří v roce výročí činnosti knihov-
ny, tj. od 1. ledna do 31. prosince
2006, dovrší 85 let, bude registrace
na rok zdarma.

V rámci výročí chce knihovna
rovněž oslovit ty, kteří doposud ne-
jsou našimi čtenáři. Znamená to, že
každý rodič, který se během února
2006 stane novým čtenářem, získá
pro svoje děti do 15ti let průkazku
na rok zdarma (při registraci nutná
společná návštěva rodiče a dětí).

Na každého nově zapsaného čte-
náře v únoru 2006 čeká dárek. 

Od 1. do 28. února 2006 bude
možné v ústřední knihovně a poz-
ději během roku i na některých
pobočkách shlédnout výstavu o
historii knihovny pod názvem „85
let veřejné městské knihovny“. 

Pro všechny soutěživé návštěv-
níky KJM je připravena znalostní
soutěž pod názvem „Po stopách

Mahenovy knihovny“, která bude
probíhat od 1. do 28. února 2006.
Soutěžní letáčky budou k dispozici
na všech provozech KJM. Soutěžit
se bude o zajímavé ceny.

Pro výtvarně a literárně nadané
návštěvníky budou připraveny další
soutěže pod společným názvem
„S knihovnou nás baví svět již 85
let“.

Bc. Jana Kuncová, 
tisková mluvčí KJM

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

Již celé generace Brňanů vyslovují důvěrné „jdeme do Ma-
henky“. V očích nezasvěcených by mohlo toto označení znít
poněkud nedůstojně a obyčejně. Pro samotnou Knihovnu
Jiřího Mahena v Brně a její pracovníky je to však cenná znám-
ka, kterou si knihovna vysloužila za 85 let své existence od
svých uživatelů a čtenářů. 

Zajímavé pořady v KJM

Pobočka KJM na Lánech 3 zve občany na zajímavé pořady, kterými pravidel-
ně obohacuje kulturní a společenský život v Bohunicích.

St¯eda 15. 2. ñ 17. hod.: vernisáž výstavy fotografií Stáni Bártové
UHRANUTÁ  HAVRANY.
Výstavu uvede povídáním o havranech Doc. RNDr. Hudec, zakráká dětský
pěvecký sbor Carmina ze ZŠ Arménská.
Výstava potrvá do 3.3.2006.

St¯eda 1. 3. ñ 17. hod.: beseda z cyklu „Lidé, povolání, osudy“
Přivítáme tentokrát PETRA DUCHONĚ.
Zajímat nás bude nejen jeho život politika, ale i jeho názory na občanskou
společnost, ekologii i na stav  kultury.

Upozorňujeme občany, že se mohou během března – měsíce internetu
domluvit s knihovnicemi na minikurzu práce s on line katalogem. Zájemcům
vysvětlíme, jak si mohou najít či rezervovat žádanou knihu a dostanou lístek
s přehlednou informací.

Tel.: 547 211 746, e-mail: lany@kjm.cz
Těšíme se na Váš zájem.

Vaše knihovnice 



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

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

Program na únor
■ 14. února ve 14.00 hod. – FILM PRO PAMĚTNÍKY
Promítání filmu,který potěší každého dříve narozeného.

■ 16. února  ve 15. hod. – VALENTÝNSKÝ BÁL
Přijďte se s námi pobavit a okořenit své obvyklé čtvrteční odpoledne
oslavou svátku zamilovaných.Na tento ples prosíme jako již  tradičně
něco červeného na sebe.

■ 21. února ve 14.00hod. – JÁ A KAKTUSY
Poslechneme si povídání p. Štiky o jeho celoživotní lásce ke kaktusům
doplněné úžasnými fotografiemi.

■ 23. února ve 14.00 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA
Tvůrčí dílna pro všechny, kteří se chtějí potěšit prací s keramickou hlí-
nou.

■ 28.února ve 14.00 hod. – W. A. MOZART
Připomeneme si 250. výročí narození tohoto významného hudebního
skladatele.

■ 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 březen
■ 2.března 14.00h. – POVÍDKOVÉ ODPOLEDNE 
S R. FULGHUMEM
Přijďte strávit odpoledne poslechem a přemýšlením nad neobyčejnými
příběhy o obyčejných lidských věcech se známým mistrem slova a jeho
knihami.

■ 7. února ve 14.00 hod. – PRÁVNÍ PORADNA
Navštivte posezení s právničkou Mgr. Piknovou nad problémy, které Vás
trápí.

■ 9.března ve 14.00. hod. – ORIGINÁLNÍ KRABIČKY
Přijďte si s námi jednoduchým způsobem vytvořit vlastní originální kra-
bičky. 

Každou středu ve 14.00 hod. OZDRAVNÁ A RELAXAČNÍ
CVIČENÍ pod vedením p. Herbergové.

Všechny akce jsou volně přístupné, přednášky i programy
jsou zdarma.

Bohunická nemocnice se může
pyšnit tím, že za pacienty jednoho
z jejích nejvážnějších oddělení
pravidelně docházejí dobrovolníci.
Jedná se o Interní hematoonkolo-
gickou kliniku – její lůžkovou a am-
bulantní část. Dobrovolníci nejrůz-
nějšího věku i vzdělání mají jedno
společné – mají dobrou vůli a
touhu být někomu prospěšní.
Onkologicky nemocní pacienti čelí
velkému stresu a zátěži. Dobrovol-
ník je pacientovi společníkem pro
rozhovor, ve kterém se často vy-
povídá ze svých starostí a obav,
partnerem při stolní hře, která
ukrátí  čas, asistentem při procház-
kách nebo výtvarných činnostech.
Smyslem přítomnosti dobrovolníků
je psychická podpora hospitalizo-

vaných pacientů a snaha o to, aby
trávili čas v nemocnici pokud
možno aktivně. Soustředí-li se totiž
pacient na výrobu skleněné vitráže
nebo na další tah ve hře v šachy,
má možnost uvolnit svůj stres a to
jistě přispívá k lepšímu efektu léčby.
Činnost dobrovolníků koordinuje
Dobrovolnické centrum Motýlek,
o.s., které své dobrovolníky vysílá
také za dětmi v dětské nemocnici a
za seniory v Léčebně pro dlouho-
době nemocné. Každý z dobrovol-
níků si bezesporu zaslouží velkou
poklonu a uznání, kterou jim chci
touto cestou projevit.

Bc. J. Konečná
koordinátorka dobrovolníků 

DC Motýlek

Dobrovolníci v nemocnici

Zveme Vás na netradiční výstavu
sukulentních kytiček v kamenných
miskách a v keramických objektech
roztodivných tvarů. Tato výstava
bude zaměřena na sukulentní bon-
saje. Samozřejmostí bude několik
bonsají z tlustic (Crassula portu-
lacea), včetně monstrózních a mi-
niaturních forem. Také další kra-
sulky „umí dělat“ bonsaje. Ale nej-
zvláštnější je exponát „Dračí
strom“, což jest sice obyčejná
léčivá aloe (Aloe arborescens), ale
neobyčejně vytvarovaná do podo-
by prastarého velikána, čili bonsaje.
Věk pouhých 14 let, výška 3 m,
ovšem průměr kmene 10 cm.
Mnohé sukulenty včetně velezná-
mé tlustice mají rychle tloustnoucí
kmeny. Díky tomu lze z mnoha
sukulentů vytvářet nádherné bon-
saje, a to nikoliv za mnoho desítek

let, ale již za pár roků. Na výstavě
se návštěvníci přesvědčí že to jde a
pokud se do pěstování sukulent-
ních bonsají budou chtít pustit,
seženou tu vše potřebné: rostliny
na bonsaje vhodné, keramické ná-
doby přímo pro sukulenty dělané a
literaturu jak na to. Sukulenty jsou
nenáročné a krásně bizardní ky-
tičky z pouští, proto dobře snášejí
suchý vzduch našich bytů.
Další informace o sukulentech
a mnoho obrázků získáte na
www.sukulent.cz

Výstavu Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin najdete v Zá-
kladní škole na Náměstí 28. října
č. 22. Otevřeno bude od 14. do
25. b¯ezna 2006 od 10.00 do
18.00 hodin.

Jaroslav Honc

POHÁDKOVÉ KRAJINKY

Preventivně informační 
místnost na novém místě!

ta, zdraví a majetku. Pro informace
si tak za rok a půl provozu přišly
stovky obyvatel města i jeho ná-
vštěvníků, hledajících v jihomora-
vské metropoli například sídla stát-
ních úřadů, soudů nebo příslušné
služebny městské i státní policie.
Po změně majitele objektu proto
bylo nutné přestěhovat preventivně
informační místnost městské policie
do nových prostor, kde by byly na
vhodném a přístupném místě – nej-
lépe v centru města – zajištěny
všechny dosavadní služby pro ve-
řejnost. K tomuto účelu se jako nej-
vhodnější nakonec ukázalo přízemí
budovy na Zelném trhu č. 13, kde
jsou zájemcům opět veškeré rady
i tiskové materiály k dispozici.
Případní zájemci o informace se
mohou strážníků dotazovat i tele-
fonicky na čísle 544 252 617.

Odbor prevence MP Brno

Většina obyvatel města Brna zřejmě
už v médiích zaznamenala informa-
ci o nedávném prodeji historického
objektu na Šilingrově náměstí na-
zvaného Městský dvůr. Tuto léta
chátrající budovu koupila v loň-
ském roce od města španělská fir-
ma specializující se na rekonstrukce
historických objektů, převážně za
účelem provozování luxusních ho-
telů. Změna majitele budovy Měst-
ský dvůr však ovlivnila ještě jednu
důležitou skutečnost, a to nutnost
přestěhování preventivně infor-
mační místnosti městské policie
Brno, která zde dosud působila. Na
tomto pracovišti poskytují pro-
školení strážníci široké veřejnosti
nejen mnoho užitečných informací
ze všech oblastí kriminality, ale se-
znamují zájemce s podrobnostmi
jednotlivých preventivních projektů,
novými vyhláškami a taktéž zajišťují
poradenské služby k ochraně živo-
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NOVOROČNÍ VEŘEJNÉ CVIČENÍ
V sobotu 7. ledna uspořádal Jiho-
moravský svaz karate v hale Ta-
tranu Bohunice již XIV. ročník
mezinárodního turnaje v karate –
„Novoroční veřejné cvičení“. 
Turnaj byl organizačně velmi dobře
připraven (ředitelem soutěže byl
Mgr. J. Dočkal) a za přítomnosti
starostky městské části Bohunic,
paní Ivany Toufarové, se jej zúčast-
nila více než stovka závodníků z 18
klubů (tři kluby byly ze Slovenska). 
Sportovní úroveň turnaje byla již
tradičně velmi vysoká a k hladké-
mu průběhu přispěli i dva mezi-
národní rozhodčí (M. Cisár z Brati-
slavy a J. Musil z Brna). Nejúspěš-
nějšími účastníky  byli závodníci
z Rapidu Bratislava před karatisty
z lískoveckého „Domečku“. Oproti
předcházejícím ročníkům bylo pro-
vedeno rozšíření v kategoriích, takže

se závod otevřel i pro kumite všech
věkových kategorií. Významného
úspěchu dosáhl Marek Aberl (z SVČ
Domeček), který k vítězství v kata
týmech z roku 2003 nyní přidal
výhru v kategorii kumite a byl dru-
hý v kata. Ale asi největším překva-
pením turnaje bylo vítězství kata
týmu z Domečku (M. Nekuda, M.
Slávik, M. Grebík), který si poradil
se všemi svými soupeři.
Závěrečného ceremoniálu se také
zúčastnil pan Vlastimil Ješina (místo-
starosta ze Starého Lískovce).
Kromě sportovních klání vzbudilo
velkou pozornost diváků i cvičení
začátečníků.
Zúčastněným oddílům děkujeme
za účast a přejeme další sportovní
úspěchy.

Ing. Petr Vrbík
SVČ Domeček Starý Lískovec

KOUZELNÝ DŮM NA LÁNECH
Centrum volného času Lány připra-
vilo pro bohunické děti, rodiče
a rodinné příslušníky v sobotu
17. prosince 2005 Kouzelný dům
a vánoční jarmark.
Letos si děti dopoledne zkusily
v Kouzelném domě lidové zvyky
a obyčeje – pekly figurky z perníku,
které si pak snědly, ve výtvarném
ateliéru lily olovo a vystřihovaly
z papíru Betlém, v Klubíčku krou-
žlily nejdelší jablečnou slupku,
vyráběly z ořechových skořápek
lodičky, které pouštěly po vodě,
starší dívky házely bačkorou a na
závěr je čekala Pohádková cesta
s úkolem na zahradě.
Po obědě od 13 hodin začal Vá-
noční jarmark plný tvořivých dílen.
V kuchyni se peklo linecké cukroví,
v papírové dílně se vyráběly lucer-
ničky, ozdoby ze slámy, jinde zase
ubrouskovou technikou tvořily pro-
stírky pro nejbližší, vánoční svíčky,
v ateliéru pomalovávaly keramické
mističky. Na chodbě si děti mohly
koupit další dárečky pro všechny
rodinné příslušníky.
V celém centru panovala vánoční
atmosféra. Na závěr se všechny

děti přesunuly na zasněženou za-
hradu, kde hledaly poklad – sladké
dobrůtky. Všichni odcházeli spoko-
jeni a těšili se na Štědrý den a na-
stávající vánoční prázdniny.
Díky sponzorskému finančnímu
daru MČ Bohunice jsme mohli

všem dětem zakoupit ovoce a slad-
kosti v hodnotě 2.000,- Kč.
Obou akcí se celkem zúčastnilo
80 dětí a 50 rodinných příslušníků.

B. Podolská, 
vedoucí CVČ-LÁNY

Největší profesní organizace prů-
vodců v oblasti cestovního ruchu
u nás, Asociace průvodců ČR, zve
zájemce na bezplatnou prohlídku
Brna s odborným výkladem. Tato
akce pro širokou veřejnost se koná
již pátým rokem v rámci oslav Me-
zinárodního dne průvodců v Praze,
Brně a dalších městech České re-
publiky. Letošní prohlídka histo-
rické části Brna se uskuteční v so-
botu 18. února 2006 a sraz
účastníků je ve 14 hodin na Ná-
městí svobody u morového sloupu.
Jsou připraveny speciální prohlídky
i některých historických objektů

jako katedrály sv. Petra a Pavla,
kostela sv. Michala a nově zrekon-
struované budovy divadla Reduta.
Pro zájemce o prohlídku areálu
kláštera na Starém Brně začíná
prohlídka ve 14.30 přímo před
vchodem do baziliky na Mendlově
náměstí.    
Školní a jiné skupiny žádáme o
předchozí telefonickou domluvu
na tel. č.: 602 536 104 (ing. M.
Sedláková), a to nejpozději do
10. února 2006.
Informace o prohlídkách naleznete
také na internetové adrese
www.asociacepruvodcu.cz. 

Mezinárodní den průvodců

Organizace  A Kluby ČR, o.p.s. si
Vám dovoluje nabídnout novou
službu – Agenturu podporovaného
zaměstnávání. Tato služba je urče-
na všem, kteří si hledají zaměstnání
a přitom opakovaně naráží na různé
překážky. Jejím cílem je poskytnout
lidem znevýhodněným na trhu
práce takovou podporu, kterou
potřebují pro získání zaměstnání
podle jejich vlastních představ a mož-
ností, v běžném pracovním prostředí
a za odpovídajících platových pod-

mínek. V rámci služeb agentury
V·m nabÌzÌme tyto aktivity: 
– individuální pomoc a podpora

při hledání zaměstnání
– skupinové aktivity v Job A Klubu 
– pracovně právní poradenství
– počítačové kurzy 
Vedle tÏchto aktivit nabÌzÌme:
– poradenství pro závislosti
– sociální poradenství
A Kluby ČR, o.p.s., Křenová 62a,
602 00 Brno    
tel.: 541 247 233,  www.akluby.cz  

Podpora zaměstnání

Floristika na
pomoc dětem

19. listopadu 2005 uskutečnila
střední zahradnická škola z ulice
Lány v součinnosti se Svazem květi-
nářů a floristů České republiky a
zahradnickými firmami z Brna Vo-
nekl a Park v Konventu Milosrd-
ných bratří na Polní ulici v Brně pro
odbornou veřejnost nevšední flo-
ristický projekt. Jeho náplní byla
rekapitulace průběhu uplynulých
deseti ročníků tradiční soutěže
v aranžování a vázání květin Brněn-
ské růže.
Nesoutěžní formou tu byla znovu
předvedena praxí nejžádanější té-
mata obohacena o nové trendy
potvrzující, že aranžérské umění
nestagnuje, ale dále se vyvíjí.
Za zmínku však stojí také to, že
tento projekt byl obohacen o no-
vou dimenzi – humanitární účely.
Aranžéři, kteří byli z různých míst
naší vlasti, se tu shodli, že vzniklé
práce prodají na následné výstavě
v dražbě. Její výtěžek pak věnovali
k Vánocům SOS dětské vesničce
Brno-Medlánky.

Ing. Jiří Ptáček

Kata v podání Marka Aberla (foto archiv)



6 / 2 / 06   N A Š E   B O H U N I C E

NAŠE BOHUNICE – informační bulletin pro občany Bohunic • vydává Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13,
fax: 547 352 946 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 6. 2. 2006 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části 
Brno-Bohunice • Vydavatelský servis zajišťuje Tomáš Psota, www.oranzovareklama.cz • Inzerci přijímá EPONA RELATIONS s.r.o., Mezírka 1, 602 00 Brno, tel.: 549 255 691, mobil: 777 845 822,
e-mail: objednavka@erelations.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů!

547240937

Program v ZOO únor 2006

25. 2. 2006  14.00–16.30 hod 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
v prostorách přednáškového sálu správní budovy Zoo.

Vstupné na maškarní bál je vstupenka do ZOO v hodnotě 60,- Kč
dospělý a 30,- Kč dítě. Součástí programu bude soutěž o nejoriginálnější
zvířecí masku.
Pozor: v březnu je ZOO otevřena od 9.00 do 17.00 hod. Pokladny se za-
vírají v 16.00 hod.

Ing. Jiřina Kubínová, 546 43 23 61 


