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ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém 65. zasedání dne 1. února
naši radní schválili nájemní smlouvu
na obecní pozemky pod mobilními
prodejními stánky při ulici Švermova
a ukončení nájmu jednoho proda-
ného obecního pozemku. Dohodou
byly ukončeny nájemní smlouvy na
obecní pozemky pod dvěma proda-
nými garážemi a schváleny nájemní
smlouvy s jejich novými majiteli. Ra-
da vzala na vědomí zprávu Českého
statistického úřadu o míře inflace za
rok 2005 a protože ta činí jen 1,9 %,
nebude tento koeficient letos uplat-
něn na výše nájmů obecních po-
zemků a nebytových prostor pro
podnikatelské účely. Stejná zůstane
i výše nájmů zahrádek, přestože po-
dle cenového výměru Ministerstva
financí z loňského prosince byla re-
gulovaná cena těchto pronájmů
zvýšena pro Brno na 7 Kč/m2 za rok.
K soudní dohře zřejmě směřuje spor
se zpracovatelem projektu druhé
etapy regenerace zeleně. Jak jsme
informovali v minulém čísle, rada
rozhodla o odstoupení od smlouvy.
Právní názory zadavatele a zpraco-
vatele na předmět i postup plnění
zakázky jsou značně odlišná, exis-
tuje ještě i možnost dohody a rada
stanovila dodatečný termín na od-
stranění závad díla. 
Dalším sporným bodem jednání byl
protest obyvatel domu na Švermo-

vě ulici, který nemá vlastní kontej-
nerové stání a odbor TS rozhodl
o umístění jeho kontejnerů ve stá-
ních sousedních domů. V tomto
případě rada stížnosti nevyhověla,
o místě ukládání odpadů má obec
právo rozhodnout a k umístění
kontejnerů na veřejné komunikaci
není žádný vlastník objektu opráv-
něn. Bytové družstvo vlastnící zmí-
něný dům má samozřejmě mož-
nost vybudovat si kontejnerové
stání vlastní.
Dále rada schválila návrh na vyřa-
zení a likvidaci majetku dle návrhu
a vyřazovacích protokolů předlo-
žených škodní a likvidační komisí.
Souhlasné stanovisko získala žá-
dost CVČ Lužánky o povolení spor-
tovního a kulturního setkání dětí
a mládeže v bohunickém skate
parku koncem května. Žádosti TJ
Tatran o zvláštní dotaci na turnaj
v házené minižáků radní nevyho-
věli, dotace bohunickým organiza-
cím se přidělují při schvalování
rozpočtu a TJ Tatran na své akce
v letošním roce již dotaci dostala.
V závěru jednání rada schválila fi-
nanční příspěvek na konání vý-
tvarné výstavy na radnici a rozhod-
la o pořízení a instalaci hodin na
sloupech veřejného osvětlení na
třech dalších místech, kde dosud
chybí.

Lidová moudra
Únor bílý, pole sílí. Kdo by ne-
znal tuto lidovou pranostiku?
Asi každému se v letošních úno-
rových dnech připomenula díky
více než bohaté nadílce sněhu.
V době vyspělých statistických
metod a počítačových simulací
již pranostiky nehrají téměř žád-
nou roli. Vznikaly v dobách, kdy
se lidé museli spoléhat na vlastní
pozorování a na úrodě mnohdy
záviselo jejich přežití. V pranos-
tikách se ukrývá lidová poezie,
obavy z nevyzpytatelného poča-
sí, ale také naděje na bohatou
úrodu. Nedivím se proto našim
předkům, že se v utváření bu-
doucnosti snažili hledat co nej-
více zákonitostí, které vyjadřo-
vali pomocí pranostik.
Díky stále se zdokonalujícím
technologiím a fungujícím trhům
jsme v našich časech dobře chrá-
něni před rozmary přírody. Vy-
spělé léčebné a preventivní
metody, hygienické návyky, pit-
ná voda, sucho a teplo v každé
domácnosti nám poskytují v
dlouhodobé historii nevídaný
standard. Je-li špatný rok a sýp-
ky nejsou zcela plné, obchodníci
z krajů, kterým se dařilo lépe,
s námi svou úrodu rádi smění.
Přestože vývoj počasí dnes
umíme předvídat a poradíme si
s lecčíms, cítíme pevné pouto se
zemí a přírodou. Možná je to
neuvědomované dědictví po
předcích. Možná je to dáno tím,
že i v 21. století nás přírodní živ-
ly dovedou pořádně potrápit. V
tom je zřejmě příčina, že jsme
ani dva tisíce let po Kristu pra-
nostiky zcela neopustili. Proto
mi na závěr dovolte jednu dáva-
jící naději: Březen suchý, duben
mokrý a květen větrný pytle
obilím a sudy vínem naplní.

Robert Kotzian
zastupitel
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V dnešním čísle přinášíme informace ze dvou zasedání RMČ,
která se konala v průběhu měsíce února.

Nájemné z obecního majetku se nezvyšuje

Finanční plány jsou závazné

radnice. Schválen byl dodatek ná-
jemní smlouvy na pozemky pro
výstavbu při ulici Čeňka Růžičky,
kterým se prodloužil termín pro za-
hájení stavby.
Pro jednání ZMČ rada doporučila
ke schválení závěrečný účet za rok
2005, návrh rozpočtových opatření
a návrh změny územního plánu při
ulici Kamenice. Dále vzala na vě-
domí zprávu o hospodaření bohu-
nického střediska Naděje a schvá-
lila rozdělení hospodářského vý-
sledku bohunických příspěvkových
organizací za rok 2005. Nevyčer-
pané prostředky půjdou do rezerv-
ních fondů jednotlivých ZŠ a MŠ
a rada současně uložila sankční od-
vody v celkové výši téměř 41 tisíc Kč
čtyřem bohunickým MŠ, které
prostředky v této výši použily v roz-
poru se schváleným finančním
plánem. Na tomto zasedání byly
rovněž schváleny finanční plány na
letošní rok.
Protože došlo ke změnám ve škol-
ském zákoně, byla schválena i kri-
téria pro přijímání dětí do MŠ
v souladu s touto novelou.
Na návrh OTS rada schválila i pod-
mínky  pro zvláštní užívání veřejné
zeleně k výkopovým pracím a k
umístění stavebních zařízení. K žá-
dosti o výměnu jednoho obecního
bytu za družstevní rada souhlas
odmítla pro podezření, že se jedná
o pokus o spekulaci s obecním
bytem. V závěru jednání radní vy-
dali souhlasné stanovisko k žádosti
o odprodej obecních pozemků v
proluce na ulici Elišky Přemyslovny
pro výstavbu.

- red -Na 66. zasedání RMČ dne 15. února
bylo k projednání 14 bodů. Schvá-
lena byla smlouva o dílo na projekt
parkovacích stání při ulici Rolnická
a kupní smlouva na troje pouliční
hodiny s reklamními plochami, kte-

ré budou umístěny před středis-
kem Kavkaz, před ZŠ Vedlejší a na
ulici Čeňka Růžičky.
Rada odmítla návrh firmy ASA na
pětiprocentní zvýšení poplatků za
svoz odpadků pro objekty CVČ a
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Životní podmínky 2006
Český statistický úřad organizuje v roce 2006 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů,
v˝bÏrovÈ öet¯enÌ o ûivotnÌch podmÌnk·ch dom·cnostÌ v »eskÈ re-
publice – SILC 2006. Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní
údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o
různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních pod-
mínkách.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 10 000 náhodně vybraných
bytech.
Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 23. dubna 2006 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat
údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách neza-
městnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení do-
padu přijatých opatření vlády na životní úroveň.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu
funkce, které jim vydá ČSÚ, Krajská správa Brno. Ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuál-
ních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní sta-
tistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů
jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16
uvedeného zákona.

Mgr. Jana Moravcová
ředitelka ČSÚ, KS Brno

BOHUNICKÁ SOKOLOVNA

Sokolská jednota byla založena
17. března 1912 v dnes již neexistují-
cím hostinci u Bílé kočky na Rolnické
ulici. První pohnutky k zakoupení
pozemku na výstavbu sokolovny se
objevily až za 10 let poté. Podnět
k tomu dal nevědomky hostinský
Kotík  v roce 1922, který zakázal
sokolům rozvíjet svoji činnost
v prostorách jeho pohostinství, jež
dosud využívali (dnešní restaurace
u Švejka). Spor se sice podařilo
urovnat, protože hostinský Kotík
prodal v roce 1923 hospodu a nový
majitel p. Fic byl k sokolům vstříc-
nější, ale myšlenka vlastní soko-
lovny se již v srdcích sokolů pevně
usadila. Na valné hromadě v prosin-
ci 1923 byl založen stavební fond a
začaly se shromažďovat prostředky
pro zakoupení pozemku. V prů-
běhu roku 1924 se znovu objevují
problémy s možností cvičit v hos-
tinci. Hostinský vyřešil spor po svém
a ze sokolské místnosti v červnu
1924 udělal kuželnu. Tím byla čin-
nost Sokola značně omezena. 
V témže roce se ale objevila mož-
nost zakoupit při ulici Lány pozemek
o velikosti 4,5 měřic. Obchod se však
neuskutečnil, protože cena byla
nad možnosti Sokolské jednoty.
Avšak stavební fond v roce 1925
čítal již 19 tisíc Kč. Záhy se objevila
nová nabídka od manželů Melouno-
vých a paní Amálie Černé. Sokolové
zakoupili 3600 m2 pozemku v ulici
Na pískové cestě za cenu 22 tisíc Kč.
(3 tisíce Kč jim půjčil hostinský 
Vrška). Myšlenka postavit vlastní so-
kolovnu se mohla naplno rozvinout.
Již v roce 1928 byl zvolen Stavební
odbor pod vedením Josefa Havrán-
ka a založen Kroužek úsporný pod
vedením předsedy Josefa Krupičky
a byly vyhotoveny plány budovy.
Předběžný rozpočet sokolovny činil
200 tisíc Kč. V roce 1929 byl vy-
brán stavitel – firma J. Münster ze
Židenic.  8. června  městský stavební

úřad vydal stavební povolení. 21. čer-
vence 1929 při slavnosti položení
základního kamene se již  tyčily k ob-
loze okenní pilíře sálu. Vzápětí přišla
těžká rána.  Vlivem nepřízně počasí

a jiných okolností se zřítilo asi 80 m2

čerstvého betonového stropu.
Přesto již v lednu 1930 zahájili soko-
lové v novém sále svoji činnost.
Slavnostní otevření sokolovny pro-
běhlo 15. června 1930. Ze zprávy
pokladníka vyplývá, že stavba přišla
na 246 tisíc Kč a zadlužení činí 160
tisíc. Velké dílo bylo u konce. 
Zajímavý, ale poněkud smutný osud
sokolovny tím však teprve začíná.
Činnost sokola se mohla rozjet
naplno a trvala s krátkou pauzou
během druhé světové války až do
roku 1948, kdy po únorovém pře-
vratu docházelo postupně k ukon-
čování činnosti všech bohunických
spolků. Sokolovna přešla pod sprá-
vu nově vzniklé Tělovýchovné jed-
noty Tatran Brno-Bohunice, která
vznikla po násilném spojení Sokola,
Orla a SK Slavoj. 
Dne 20. 4. 1955 bylo vydáno sta-
vební povolení na přístavbu přísálí
a šatny  bývalé sokolovny. V té době

Největším kulturním a sportovním stánkem v historii
„starých“ Bohunic byla  bezesporu  bohunická sokolovna.  Po-
jďme si tedy o ní něco povědět.

se sokolovna oficiálně nazývala
Kulturní dům. Projekt přístavby
vypracoval soukromě ing. Ráž. Roz-
počet činil 352.654,85 Kč. Tyto
náklady byly významně překročeny
a dosáhly částky 410.151 Kč. Přes-
tavba se prováděla převážně
v „Akci Z“ (pro později narozené:
dobrovolně-povinné neplacené bri-

gády). V letech 1957 a 1958 bylo
odpracováno místními občany
9 748 brigádnických hodin. Od
roku 1968 do roku 1972 probíhala
postupná adaptace celé sokolovny,
jak jinak než opět v „Akci Z“. Hod-
nota díla byla okolo 3 milionů Kč.
Členové TJ Tatran Bohunice při
adaptaci odpracovali tisíce brigád-
nických hodin. 
Nejsmutnější část života bohunické
sokolovny ale začíná právě touto
dobou. Bylo totiž rozhodnuto o vý-
stavbě nového sídliště „Českosloven-
sko-sovětského přátelství“ v Bohu-
nicích a nově adaptovaná sokolovna
stála v cestě silnici a tramvajovému
tělesu. 1. května 1976 byla defini-
tivně uzavřena. Tělovýchově sloužila
téměř půl století. Počátkem listopa-
du 1976 bylo přikročeno k asanaci.
Osud pracně vybudované a oprave-
né sokolovny se naplnil.

Antonín Crha
místostarosta

Pohled na sokolovnu v průběhu stavby v roce 1929

Jedna z posledních fotografií bohunické sokolovny těsně před zbouráním
v roce 1976
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BUDEME MÍT DŮSTOJNÝ DŮCHOD?

V kolika letech budeme moci odejít
do důchodu a s jakým důchodem?
To jsou otázky, kterými se zabývají
naši politici už dlouho. Populace stár-
ne a v současné době nastavený
důchodový systém nezabezpečuje
dlouhodobě přiměřený důchod
všem, kteří na něj mají nárok. Pro-
blém je v tom, že politici se roky
nemohou na změnách důchodové-
ho systému shodnout. Zatím žádná
z navrhovaných změn důchodového

Nejprve správné odpovědi z minulého čísla: 1A – 50 m od-
denků, 2B – čmelák musí máchnout přibližně 6600 krát,
aby uletěl 99 metrů, 3C – kovařík, 4A – Hromnice se původ-
ně slavily 12. února.

A nyní už další otázky. Poznáte tyto rostliny a živočichy, na které můžete
narazit na našich polích a mezích?

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

systému není optimální. Také se
blíží volby a důchodová reforma je
v nedohlednu.
I když se mluví o jednotném evrop-
ském sociálním modelu, Evropská
unie nenařizuje členským státům,
jak mají provádět důchodovou re-
formu. Jaký je a jaký bude penzijní
systém v České republice, záleží pou-
ze na naší vládě. Evropská komise
dává jen obecná doporučení, která
jsou nezávazná. Každá členská země
má svůj systém a ten se může od
jiného i značně lišit. Téměř všechny
evropské země mají však jeden pro-
blém společný, a to stárnutí populace. 
Prvním pilířem našeho důchodové-
ho systému je takzvaný průběžný
systém. Je to průběžné financování
založené na mezigenerační solidari-
tě. To znamená, že lidé v aktivním
věku odvádějí ze svých příjmů
finance do důchodového systému
a ty jsou okamžitě přerozdělovány
těm, kteří jsou ve starobním dů-
chodu. Potřeba peněz na důchody
se neustále zvyšuje se zvyšující se
průměrnou délkou života. Proti to-
mu se stále snižuje procento lidí
v aktivním věku vlivem snižující se
porodnosti i zvyšující se průměrné
délky života. Takže důchody mohou
být jen ve výši odpovídající částce
právě vybraných daní k tomuto úče-
lu. Používám úmyslně název daně,
přestože se dovedně maskují pod
názvem sociální pojištění. Průběžný
systém má s pojištěním pramálo
společného. Výše důchodu jen velmi
málo souvisí s množstvím peněz,
který člověk do systému odvedl po
dobu svého aktivního věku. 

Druhým pilířem je dobrovolné da-
ňově zvýhodněné penzijní připo-
jištění, které tvoří zatím jen malou
část důchodového zabezpečení.
Podle různých analýz je současný
penzijní systém u nás nevyhovující
a je potřeba ho změnit. Dnes vydě-
lává na jednoho důchodce v průmě-
ru šest lidí v aktivním věku. V roce
2050 budou na jednoho důchodce
vydělávat v průměru jen dva lidé.
Odborníci tvrdí, že současný systém
by mohl být zachován za podmín-
ky, že by se odchod do důchodu
posunul k věku 70 let, snížil by se
poměr průměrného důchodu k prů-
měrné mzdě ze 40 % na asi 20 %
a zvýšil by se podíl odvodu na důcho-
dy z příjmů. Už nyní je tento odvod
28 %. Takový stav by nejspíš vedl
k velké nespokojenosti lidí, protože

1. Poznáte ptáčka na fotografii,
který musí „na Hromnice vrznout,
i kdyby měl zmrznout“?

2. Řekneme-li o tomto broukovi,
že poslouchá kolenem, není to
nic hanlivého, neboť sluchové
bubínky má podobně jako
kobylky na holeních předního
páru nohou. O jakého brouka se
jedná?

3. Poznáte blízkého příbuzného
bezu černého a bezu červeného.
Jeho plody voní po hořkých man-
dlích a jsou jedovaté.

4. Tato houba se často schovává v
trávě a když na ni šlápnete, tak
doslova "vybuchne". Její největší
druh dokáže narůst až do metro-
vého průměru a hmotnosti 20 kg. 

Toto je část textu jedné z jeho písní:

...Podstatný je v pití vína sled,
nejlepší víno se dává hned,
a jak času přibejvá,
to horší se nalejvá,
v Káni maj nejlepší naposled.

V žití tvém přibejvá dalších let,
nečekej nejhorší naposled.
Bůh na sklonku tvého dne  
dá ti víno výborné,
výborné víno až naposled.

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena
Lány 3 nabízí občanům setkání,
které pořádá společně s úřadem
zmocněnce pro lidská práva. Ten-
tokrát zveme na K¡Z¡NÕ A
ZPÕV¡NÕ s poslancem Svatoplu-
kem Kar·skem.
Evangelický duchovní, undergroun-
dový písničkář, signatář Charty 77
a dnes vládní zmocněnec pro lidská
práva, navštíví naši knihovnu ve
středu 5.4. v 17 hodin a nabízí ne-
jen povídání a odpovědi na vaše
otázky, ale přijede i s kytarou a
ochotou zazpívat. 

Radka Müllerová

Další zajímavý host v KJM

Hledáme hráče
pétanque

Nechce se mi uvěřit, že by v Bo-
hunicích nebyli hráči této krásné
a zajímavé hry. Po zveřejnění
v minulém čísle Našich Bohunic se
ozval pouze jeden muž. Copak se
nás nenajde více?
V neděli 18. června 2006 se
uskuteční  mistrovství města Brna
v pétanque. Každou městskou
část mohou reprezentovat tří-
členné týmy v kategoriích: muži,
ženy, junioři a zástupci MČ.
Hledáme proto hráče z řad veřej-
nosti, kteří by byli ochotni
reprezentovat naši městskou část
a zúčastnit se připravovaného
mistrovství města Brna. Soutěž
proběhne na hřištích na Lesné.
Zájemci se mou hlásit na tel. 
547 246 539, mob. 724 150 608
nebo crha@bohunice.brno.cz.

Antonín Crha 
místostarosta

lidé by museli odvádět velkou
částku na důchody a přitom by byl
jejich důchod nízký.
To jsou hlavní důvody, proč je nutné
co nejdříve u nás provést důchodo-
vou reformu. Znamená to zajímat se
o tuto problematiku, sledovat naše
politiky jak k tomuto problému při-
stupují a podporovat optimální
řešení. Lidé by měli začít myslet na
svoje zajištění ve stáří. Do budoucna
zřejmě nemůžeme spoléhat jen na
státní důchody, ale spořit si sami,
například v penzijním připojištění.
Doufejme, že nám naši politici
v rámci důchodové reformy brzy
umožní i jiný, přijatelnější způsob
zabezpečit se ve stáří.  

Ing. Rita Zábojová
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Poplatek za komunální odpad

V roce 2006 zůstává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna
zaveden místní poplatek, přičemž v˝öe poplatku činí 500,ñ KË na poplat-
níka a splatnost poplatku je opět k 31. 5. 2006. Poplatková povinnost se
vztahuje jen na ty fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu
na území města Brna. Správcem poplatku je pro všechny osoby hlášené
k trvalému pobytu v Brně Odbor životního prostředí MMB, oddělení po-
platku za komunální odpad.

Osvobozeny od místního poplatku jsou:
– fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to

od poplatku vztahujícímu se k této stavbě, 
– fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Huso-

va 5 a Dominikánská 2. 
– třetí a další nezaopatřený sourozenec do 15 let, za splnění těchto kri-

terií:
a) nejméně tři sourozenci jsou nezaopatření a žijí ve společné domác-

nosti, 
b) zákonný zástupce doloží česné prohlášení o nezaopatřenosti dětí.

Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek. Při
vymáhání nutno připočíst k celé částce také náklady exekuce. Platit
poplatek můžete i nadále pokladnou, bezhotovostním převodem nebo
poštovní poukázkou.

Úhrada poplatku pokladnou – Šumavská 33 – v místě pracoviště
správce poplatku jsou v provozu celoročně dvě pokladní místa. V době od
března do května se počet pokladen zvedá na čtyři. Při úhradě v hotovosti
na pokladně je dobré znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození
všech poplatníků, za které je odváděn poplatek. V dobÏ od b¯ezna do
kvÏtna je také v provozu až pět pokladních míst na MalinovskÈho
n·mÏstÌ 3, v přízemí budovy Magistrátu města Brna.

Pokladní hodiny:
Po: 8.00–12.00 13.00–17.00
Út: 8.00–12.00 13.00–14.30
St: 8.00–12.00 13.00–17.00
Čt: 8.00–12.00 13.00–14.00
Pá: 8.00–12.00 

Úhrada poplatku bezhotovostním převodem: 
Účet správce poplatku je 156304/5400.
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka. Konstantní symbol 1318
(v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308). 
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám
jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze
použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu,
na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě. Adresa je nepo-
vinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.

Úhrada poplatku poštovní poukázkou
Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři ozná-
mení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magi-
strátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce
poplatku.
Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeÚte uv·dÏt ze-
jmÈna variabilnÌ symbol (rodnÈ ËÌslo poplatnÌka).

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám
jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu
správce poplatku : 
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku,
Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na
www.brno.cz/odpady.

Další informace získáte 
– osobně na oddělení správy poplatku za komunální odpad odboru život-

ního prostředí v 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, v úřed-
ních dnech 
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hod a pátek: 8.00 – 12.00 hod,

– telefonicky 542 174 300, 542 174 303, 542 174 304,
– písemně na adrese odboru životního prostředí Magistrátu města Brna,

Kounicova 67, 601 67 Brno, 
– e-mailem na odpady@brno.cz 

ZOO v březnu
V březnu 2006 pořádá ZOO pouze jednu akci:

JOSEFSK¡ STEZKA ñ S JOSEFEM PO ZOO
specifikace: přírodovědná stezka v areálu ZOO, zájemci o stezku nechť

si vezmou s sebou tužku na vyplnění soutěžního listu
datum: 19. 3. 2006, 10.00 – 14.00 hod
místo konání: areál ZOO
kontakt: Bc. Jana Hadová, 546 432 328, hadova@zoobrno.cz

Pozor: v březnu je ZOO otevřena od 9.00 do 17.00 hod. Pokladny se za-
vírají v 16.00 hod.

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

Program na březen
■ 14. března ve 14.00 hod. –  FIMFÁRUM J. WERICHA
Filmové odpoledne s originální českou pohádkou pro dospělé. 

■ 16. března  ve 14.00 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA
Přijďte si s námi vytvořit originální užitkové nádoby.

■ 21. března  ve 14.00 hod. – HUDEBNÍ PROGRAM

■ 23. března  ve 14.00 hod. – TRADIČNÍ VÝROBA SVÍČEK
V naší tvůrčí dílně se potěšíme vůní a prací se včelím voskem.

■ 28. března  ve 14.00 hod. – W. A. Mozart II.
Další setkání s hudbou tohoto génia. 

■ 30. března ve 14.00 hod. – POVÍDÁNÍ O ČAJI
Přijďte si poslechnout povídání o netradičních čajích a čajové kultuře,
spojenou s ochutnávkami vybraných delikates.

Program na duben
■ 4. dubna ve 14.00 hod. – JARNÍ PROZPĚVOVÁNÍ
Společně se potěšíme poslechem i zpěvem písní. 

■ 6. dubna  v 10.00 hod. – VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ 
MŠ ŠVERMOVA

Přijďte se potěšit zpěvem a oslavit blížící se velikonoce s našimi nej-
menšími.

■ ve 14.00 hod. – ANDĚLÉ A MY 
V tvůrčí dílně se budeme pokoušet zhmotnit své představy o těchto by-
tostech do keramické hlíny.

Změna programu vyhrazena. Všechny akce jsou zdarma.
O dalších aktuálních programech se můžete informovat  na nástěnkách
Denního stacionáře nebo na tel. čísle 547 240 909. Omlouváme se
všem zájemcům, že se dne  7. 2. a 7. 3. 2006 nekonají  právní porad-
ny. Nový termín nemůžeme zatím nabídnout. Děkujeme za přízeň.

Harmonogram mobilního sběru 
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
na území MČ Bohunice – rok 2006.
Ve dnech 4. 4. a 22. 8. proběhne mobilní sběr na následujících zastávkách
a v daném čase:

15.50 – 16.05 Pod Nemocnicí 7 (obratiště)
16.15 – 16.30 Arménská (vrchní parkoviště)
16.40 – 16.55 Vedlejší (parkoviště u školy)
17.05 – 17.20 Spodní mezi č. 12 – 16
17.30 – 17.45 Souhrady u č. 2
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především připomínkou letošního
300 letého výročí úmrtí význam-
ného brněnského rodáka – botani-
ka, lékárníka a cestovatele Georga
Josefa Kamela, který v této oblasti
působil a po němž je rostlina
kamélie pojmenována.
Proto také souběžně s tímto pro-
jektem bude zahájena i samostat-
ná výstava o Kamelově životě a díle
v Galerii Sklepení v Domě Národní-
ho památkového ústavu na náměs-
tí Svobody v Brně, s jejímž konáním
se počítá až do 11. června 2006.
Protože jde o vskutku unikátní
akce, lze jejich návštěvu vřele do-
poručit.

Ing. Jiří Ptáček

Kamélie bohunických zahradníků

Zajímavý projekt pod názvem „Ka-
mélie exotická“ připravují na dny
9.–12. března 2006 do prostor
Etnografického muzea na ulici Ko-
bližná v Brně studenti a pracovníci
Střední zahradnické školy z ulice
Lány v součinnosti s Národním
památkovým ústavem, územně
odborným pracovištěm Brno.
Tvůrci chtějí svým dílem podat ne-
jen obraz pozoruhodných aranžmá
velmi oblíbené květiny kamélie
v symbióze s exotickými a tropický-
mi květy a plody, ale i navodit 
atmosféru etnografického pohledu
na jihovýchodní Asii včetně ces-
tování po této destinaci.
Je tomu tak z důvodů, že výstava je

Maškarní karneval v hasičce

veselou atmosféru nedělního od-
poledne. Nejmladší tanečnicí byla
dvanáctiměsíční Karkulka Monička.
Děkujeme MČ Bohunice za sponzor-
ský dar čokolád, školních pomůcek
do tomboly a cukrovinek v hodnotě
tří tisíc Kč.
Akce  se zúčastnilo celkem 120 dětí
a 60 rodičů a rodinných příslušníků.
Každé dítě si odnášelo několik dárků
jak z tomboly, tak i ze soutěží.

B. Podolská
vedoucí CVČ Lány

V sobotu odpoledne 28. 1. 2006
uspořádalo Centrum volného času
Lány pro bohunické děti a jejich
rodiče maškarní karneval v prona-
jatém sále bohunických hasičů.
Program byl velmi rozmanitý – rej
masek, soutěže, pohybové hry,
občerstvení, tombola. K tanci hrála
reprodukovaná hudba šitá na míru
přímo pro děti. Radostná nálada,
rej masek, skotačení nejmenších
dvouletých i ostatních až dvanácti-
letých dětí i rodičů, odměny do
soutěží a bohatá tombola vytvořily

Plavecké závody na ZŠ Arménská

Budík, Michal Tomaníček, Veronika
Burianová a Barbora Frišaufová.
Znovu se potvrdilo, že v konkuren-
ci jiných škol se ani naši nejmladší
žáci neztratí a že pravidelný plavec-
ký výcvik na zdejší škole přináší své
ovoce.
Všem žákům ze ZŠ Arménská k je-
jich umístění blahopřejeme.
Poděkovat se pak sluší učitelům,
kteří se na náročné organizaci této
akce podíleli.

Yvona Vráblíková
učitelka ZŠ Arménská

V úterý 24. ledna se na ZŠ Armén-
ská konalo městské kolo závodů
v plavání. Své síly tentokrát přišli
změřit žáci třetích až pátých roč-
níků. Naši žáci si jako vždy vedli
výborně a z pěkného umístění se
mohli těšit zástupci všech tří ročníků.
Za třetí třídy to byli Lukáš Hrabal,
Nikolas Burčík, Monika Štěpánová
a Kristina Havelková. Ze čtvrtých
ročníků nám udělali radost Martin
Nehyba, Vojtěch Meluzín, Miroslav
Jaroš a Barbora Gricová a z pátých
ročníků uspěli Jakub Foukal, Adam

vyhledává motivy k nádherným
fotografiím, z nichž některé před-
stavila na této výstavě. Při jejich
prohlížení každý trochu vnímavý 
divák propadne atmosféře, která
z nich vyzařuje, neubrání se poci-
tům souznění s přírodou a tím i po-
chopení autorčina záměru umoc-
něného dokonalým profesionálním
zpracováním. Je prostě vtažen do
děje. Obyvatelé Bohunic měli pří-
ležitost obohatit svůj často uspě-
chaný život alespoň krátkým zasta-
vením, zamyšlením a možná i za-
sněním.

Svatava Králová
kronikářka MČ

Vernisáž výstavy fotografií Stáni
Bártové s názvem „Uhranutá havra-
ny“ v sálku KJM Lány se celá nesla
v havraním duchu.
Atmosféru podbarvovala jak výzdo-
ba, tak kostýmní nápaditost účinku-
jících i autorky. Přispěl k ní i vhodně
zvolený program, který obsahoval
verše, hudební doprovod „zakráka-
ný“ dětským pěveckým souborem
Carmina ze ZŠ Arménská a zajímavé
povídání o havranech. Je zvláštní,
že tito ptáci kolem nás žijí, poletují
a my o nich vlastně ani nepřemýšlí-
me. Ornitolog Doc. RNDr. Hudec
nám velmi poutavě přiblížil jejich
život, původ, hnízdění na Moravě
a další zvláštnosti, které asi málokdo
z přítomných znal. Autorka výstavy
se vyznala ze svého vztahu k havra-
nům a svém zájmu o ně, pramenícím
již v dětství a trvajícím dodnes. Zažila
s nimi situace, které na ni emocio-
nálně zapůsobily, takže jim věnuje
mnoho času a pozornosti. Trpělivě

„Uhranutá“ Stáňa Bártová

Ping-pongový turnaj se uskutečnil v sobotu 21. ledna 2006 v prostorách
Centra volného času Lány. Účast oproti minulému roku nebyla hojná, asi
tuhé mrazy odradily bohunické děti od sportovního zápolení. Přesto se tur-
naj  odehrál ve dvou kategoriích: mladší chlapci do 10 let, starší chlapci do
15 let .
Celkem se turnaje zúčastnilo 10 hráčů a jejich výkony byly překvapivě
oslňující. Zvláště pak kategorie mladších se jen hemžila budoucími talenty.
Každý hráč si nejdříve vylosoval svoje výchozí postavení a mohl si dovolit
v celém turnaji prohrát pouze jednou.
Díky sponzorskému finančnímu daru MČ Bohunice jsme mohli soutěžícím
zakoupit odměny a občerstvení v hodnotě 1.000,- Kč. 
Na závěr jména těch opravdu nejlepších, přestože všichni sportovci podali
vynikající výkony:

Nejlepší: mladší (do 10 let) starší (11–15 let)
1. Tom·ö TEJKAL 1. Jakub HURNÕ
2. Marek TEJKAL 2. Petr G¡L

B. Podolská, vedoucí CVČ-LÁNY

Jak jsme hráli ping-pong

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

Mobil: 602 561 263

Vážení zákazníci
otevřeli jsme pro Vás

- sběrnu chemického čištění
- žehlírnu oděvů
- mandlovnu
- opravnu oděvů

Neužilova 4

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–18.00
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POZVÁNÍ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM NA ZUŠ

Základní umělecká škola Františka
Jílka, jejíž kořeny sahají až do roku
1950, patří mezi největší v Brně. Je-
jí hlavní budovy jsou na Vídeňské
52 (hudební, výtvarný a literárně-

dramatický obor) a Vídeňské 85
(hudební, výtvarný a taneční obor).
Další detašovaná pracoviště jsou v
městských částech Brno-Nový Lís-
kovec: Čtvrtě 5 (hudební a taneční

obor), ZŠ Svážná (výtvarný obor),
Brno-Bohunice: Bohuňova 27
(hudební obor), Amerlingova 2
(hudební, taneční a výtvarný obor),
Brno-Žebětín: ZŠ Kohoutovická 33
(hudební obor).
Zkušení pedagogové nabízejí
v hudebním oboru výuku hry na
klavír, varhany, keyboard, housle,
violu, violoncello, zobcovou flétnu,
příčnou flétnu, pikolu, hoboj, kla-
rinet, saxofon, trubku, pozoun,
baskřídlovku, akordeon, kytaru, bicí
a sólový zpěv. Od letošního roku se
také vyučuje aranžování pomocí
počítače. Žáci mají možnost účin-
kování v komorních souborech –
barokním, folkovém, akordeono-
vém, smyčcovém či v dětském
sboru.
Taneční obor zahrnuje taneční
průpravu, klasický, současný i lidový
tanec. Výtvarný obor nabízí ve
svých kvalitně vybavených učeb-
nách (grafický lis, hrnčířský kruh,
2 keramické pece či počítač s gra-

fickým programem) výuku kresby,
malby, grafiky, modelování, kera-
mické tvorby, dekorativní činnosti
a studium dějin umění. Nejmladší
obor literárně-dramatický vede
žáky k dramatické průpravě, umě-
leckému přednesu, pohybové vý-
chově a nabízí také praxi v souboru
či černé divadlo.
Přijímací talentové zkoušky pro
školní rok 2006/2007 se konají
v termínech 4. a 5. dubna,
3. a 4. května 2006 od 15.00 hodin
do 18.00 hodin.
Obor hudební, výtvarný a literárně-
dramatický – Vídeňská 52. 
Obor taneční – Vídeňská 85.
Podrobnější informace o zkouškách
je možné získat na internetových
stránkách: www.volweb.cz/zusjilka
nebo na telefonních číslech:
543 213 764 (středa 15.00–17.00
hodin, obor hudební) nebo 
543 212 956 (čtvrtek 15.00–17.00
hodin (obor taneční, výtvarný a li-
terárně-dramatický).

LÝSKŮV NADAČNÍ FOND 

HUDEBNÍ TALENTY ZNÁMÉ A DOSUD MÉNĚ ZNÁMÉ
Cyklus hudebně vzdělávacích besed 2006–2007 

Dětské hudební talenty, vzory a rodinná tradice. O rozvoji dětské zpěvnosti

a hudebnosti, o talentech kolem sbormistra F. Lýska a o zrodu nových  talentů

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HARMONOGRAM 2006

Kdy: 1. týden měsíce (pondělí nebo úterý)

Kde: Dům pánů z Kunštátu 

Projekt je ukončen knihou „Hudební talenty známé a dosud méně známé“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Březen: 6. 3. Folklorní žánr. Cimbál a sólový zpěv, duo, trio 
1) ANDREJ ESTEFÁNYI, cymbál (hud. tř. 9.B, ZŠ Kotlářská)

2) Mgr. M. MATĚJOVÁ a mladí sólisté Lašského souboru písní a tanců

ONDŘEJNICA (člena programové rady Festivalu „Poodří Františka

Lýska“) 

Květen: 2. 5. Dirigent-hudební režisér, klavírní trio a sólisté  
1) KLAVÍRNÍ TRIO KONZERVATOŘE V BRNĚ  

2) ALŽBĚTA HNILOVÁ, mezzosoprán, JAN ŠŤÁVA, bas 

(studenti Gymnázia P. J. Křížkovského, uměl. ved. F. Pospíšil, abs.BDS) 

3) ALEŠ PODAŘIL a jeho CD. Dirigent a hudební režisér (abs. BDS) 

Říjen: 2. 10. Tenor, soprán a nástrojová hra
1) žáci ZŠ KOTLÁŘSKÁ: MARKÉTA TICHÁ 8.B - zpěv (8.B), ONDŘEJ

VALENTA – sopránová a altová flétna (hud. tř. 7B), JAN DYTRYCH –

klarinet (7B), DANIEL DOBŠÍK – violoncello (6B)  

2) Ing JAN MARKVART (opera ND v Praze, abs. BDS)

Listopad: 6.11. Žánr operety a  muzikálu (alternativy hudebních žánrů)
1) ŠKOLKA KAPELKA a muzitronika (sborm. Mgr Y. Dvořáková, předs.

LNF)

2) JANIKA KOLÁŘOVÁ – finalistka TV Superstar (abs. DS Školka Kapelka)

3) MgA. HANA HORKÁ  (opera ND v Brně, abs. BDS)

Prosinec: 4. 12. Vánoční koncert, žánr duchovní hudby
1) MICHAL BARTEK, stud. JAMU, varhany (abs. ZŠ Kotlářská)

2) MLADÍ MADRIGALISTÉ (sborm. Mgr. JIŘINA PLESKÁ, abs. BDS)

3) SCHOLASTICI MUSICI (sborm. F. POSPÍŠIL, abs. BDS)

Kontakt: ZŠ Kotlářská 4, 602 00 Brno

723 623 340, 737 606 784  lepilova@seznam.cz

www.mujweb.cz/www/lyseklnf/

Multimediální centrum
LÁVKA se představuje

Studio Lávka působí na Kraví hoře nad Gymnáziem Matyáše Lercha již od
roku 2000 a je otevřeno pro všechny, kteří hledají smyslupnou náplň pro
volný čas. Poskytujeme zkušebny začínajícím kapelám, které si zde také
mohou natočit vlastní CD. Studio je vybaveno zařízením pro digitální 
záznam a zpracování nahrávky. Pravidelně se u nás schází fotografický 
a filmový kroužek a nyní nově otevíráme i výtvarný kroužek. V budově fun-
guje minigalerie, kde se střídají výstavy obrazů a fotografií. K vytváření ně-
jakého díla patří i jeho zveřejnění a k tomu je studio Lávka ideálním místem.
Kreativní lidé se tu mohou scházet a nad šálkem dobrého čaje nebo kávy si
vyměňovat zkušenosti a navazovat vzájemnou spolupráci. 
V dopoledních hodinách probíhají ve studiu výukové programy pro žáky
2. stupně základních škol a pro středoškoláky. Volena jsou aktuální téma-
ta. Žáci společně řeší zadanou modelovou situaci a na základě získaných
zážitků formulují vlastní názor na danou problematiku. Lekce pomáhají
učitelům ozvláštnit probíranou látku a mladým lidem dávají další příležitost
pro chápání spojitosti mezi teorií a praxí. 
V dalším čase jsou prostory využívány pro nahrávání hudby, pořádání akcí
pro veřejnost, přednášky, vernisáže, koncerty, autorská čtení apod. Studio
Lávka je určeno pro všechny, kteří chtějí něco zajímavého dělat.

Výtvarný kroužek. Kresba, malba, dějiny umění – nejen jako příprava na
talentové zkoušky.
Pondělí 16.00–18.00 a úterý 15.00–17.00
Filmový kroužek. Jak se dělá film – od napsání scénáře až po projekci
natočeného filmu.
Středa 15.30–17.30 a 18.00–20.00
Fotografický kroužek. Focení klasickou technikou a práce ve fotokomoře.
Pátek 16.00–18.00

Výukové programy (každý program trvá asi 2 hodiny):
Public relation – výběrové řízení
Rádio – mluvené slovo
Noviny – informace a co s nimi?
Nahrávací studio – spolupráce techniků i umělců
Malování hudby – estetické vnímání
Retrospektivní nahrávka – určeno pro poslední ročníky jako vzpomínka na
studium
Cestování – zeměpis v praxi
Pomocné vědy historické – zkoumání historickách pramenů pomocí heuris-
tických metod

Těšíme se na vaši návštěvu. Najdete nás na adrese Kraví hora 1,
www.luzanky.cz/lavka, tel. 541 213 993

VÁŠ DODAVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
A TELEKOMUNIKAČNÍCH ŘEŠENÍ

SMART Comp. a.s.
 provozuje služby NETBOX

ISO 9001:2001, ISO 14001:2005
www.sc.czwww.netbox.cz
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VSTUP ZDARMA
(po předložení kupónu, platí pro jeden vstup na veškeré sportovní aktivity) 

Dornych 27, Brno (naproti Vaňkovce)
www.big1fitness.cz

rezervace na tel. 543 254 616
Provozní doba:

Po – Pá  6.30 – 22.00
So – Ne  9.00 – 21.00

POSILOVNA
KARDIO
ZÓNA 

AEROBIK
INDOOR
CYCLING

ROWING
FIGHT PRO

BOX
TANEČNÍ
ŠKOLA

DANCE ART

✄

ARKONA Okno 
– fa. Dana Lengalová

• výroba plastových oken a dveří 
ze tří nebo pětikomorového profilu

• jejich odborná montáž, demontáž 

a likvidace starých oken

• parapety, sítě proti hmyzu, žaluzie

• projektová, poradenská činnost 

a zaměření zdarma

• zednické práce

Využijte toho:
– že je poslední rok DPH jen 5 %
– že máme zimní slevu
– že firma bezchybně pracuje v oboru 

již 14 roků
– že ji máte v místě bydliště

Obchodní a vzorková kancelář:
Okrouhlá 13, 625 00 Brno−Bohunice
TEL./FAX: 547 353 256
Mobil: 602 789 637, 777 277 452

Srdečně Vás zveme do nově otevřených prostor

prodejny rybářských potřeb v pasáži 

MEDIAHALL (vedle M-Paláce, Hornbachu).

Možnost parkování, zastávka autobusu č. 60.

Otevřeno i v sobotu s neděli.

■■ Hledám pronájem garáže
na ul. Ukrajinská. Krátkodobě, dlou-
hodobě, případně koupě. Děkuji.
Tel.: 603 400 324.

■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní 20,
Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■ Masáže lymfatické – léčba
celulitidy, relaxační. Cejl 107. Tel.
721 262 673.

■■ McDonald’s M-Palác přijme
zaměstnance na plný, zkrácený
úvazek i na brigádu. Vhodné i pro
matky s dětmi. Kontakt na tel. č.
543 214 708.

■■ Firma Janecký. Provádíme
malířské a nateračské práce. Spe-
ciální úpravy stěn. Tel.: 731 182 887.

■■ Sádrokartony. 776 023 221.

■■ EUROPEAN FINANCE nabízí
zpracování daňové evidence a účet-
nictví, zajištění hypoték a úvěrů
(i podnikatelských), poradenství
a zprostředkování investování 
volných finančních prostředků.
Tel.: 603 727 864.

■■ Stříhání psů. Cejl 107. Tel.
721 308 702.


