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ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém 71. zasedání dne 17. květ-
na naši radní vypsali výběrové řízení
na úpravu vzduchotechniky ve stra-
vovacích provozech bohunických
mateřských škol Amerlingova, Bělo-
ruská a Uzbecká. Dále byla schvále-
na nájemní smlouva na uvolněnou
zahrádku u Leskavy, ukončen nájem
pozemku pod jednou garáží na
Neužilově ulici a uzavřena nájemní
smlouva s novým majitelem. Rada
též schválila zánik věcného bře-
mene na využití dvou místností v
orlovně na Hraničkách. To bylo sjed-
náno v roce 2001 pro potřeby jiných
organizací dětí a mládeže a dnes již
obec tuto potřebu nemá. Na žádost
bohunického střediska Naděje rada
schválila dodatek ke smlouvě o spo-
lupráci. Letošní příspěvek obce ve
výši 400 tisíc nebude určen na pro-
voz, ale na částečné krytí nákladů
na nové vozidlo pro rozvoz stravy a

přepravu klientů, protože to dosa-
vadní z roku 1998 již dosluhuje.
K žádosti o prodej pozemku na ga-
ráž u křižovatky Jihlavská – Osová
rada souhlas nedala, protože v této
lokalitě jsou dosud nedořešené res-
tituční nároky rodiny Kohnových.
Dále rada projednala a doporučila
ke schválení návrhy pro jednání
ZMČ dne 31. května. Podle před-
ložené zprávy o hospodaření jsou
do konce dubna příjmy plněny na
34,7 % a výdaje na 30,6 %. V ná-
vrhu rozpočtových opatření je za-
pojení prostředků v vedlejší hos-
podářské činnosti, z finančního
vypořádání s městem Brnem, hos-
podářského výsledku roku 2005
a dalších dodatečných příjmů do
rozpočtu roku 2006. Rozpočet se
tím z původních 60,5 milionů zvyšu-
je na 89 milionů a většina z těch
28,5 milionu navýšení půjde na in-

Květen, červen, ba i část čer-
vence je letos pro sportovní fa-
noušky obdobím velkých spor-
tovních svátků. Dva u nás beze-
sporu nejpopulárnější sporty si
téměř podávají ruce. Sotva
skončilo mistrovství světa v ho-
keji, začíná mistrovství světa ve
fotbale. Chudák divák si ani
neodpočine a nestačí vstřebat
zážitky a už jsou zde nové.
A doma? Sportovní přenosy vy-
tváří velmi kolizní a vztahově ná-
ročnou rodinnou atmosféru, kte-
rá je obzvláště vyhrocená tam,
kde je jen jedna televize v do-
mácnosti a zcela rozdílné zájmy. 
Tak si třeba představme hokej:
Hráli jsme klíčový čtvrtfinálový
zápas proti Rusům zrovna, když
běžel Smallville i Jake a Tlusťoch.
Nedělní finálový zápas proti
Švédům se zase překrýval s Vy-
Volenými a Výměnou manželek
(což vzhledem k úrovni pořadu
tolik nevadí). A to není nic proti
tomu až se bude krýt některý ze
zápasů naší fotbalové reprezen-
tace s Ordinací v růžové za-
hradě. 
Napětí v rodině vrcholí. Někdo
musí zvítězit a někdo bude po-
ražený tak jako ve sportu. Zvítězí
Ordinace? Pánové, to přece ne-
vadí, na góly se podíváme ve
zprávách, nebo v záznamovém
sestřihu. Zvítězí fotbal či hokej,
prosím za prominutí milé dámy,
ale nezbude než si Ulici nahrát
a podívat se na ni v klidu někdy
jindy.
Přátelé vězte, že hokej, fotbal
ani Ordinace v Ulici nestojí za to,
abychom se kvůli nim přeli a do-
hadovali. To neznamená, že
našim hochům v Lotyšsku nebo
Německu nepřejeme úspěch
a vítězství, ale život je přece jen
o něčem jiném.

Antonín Crha
místostarosta
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V měsíci květnu zasedali bohuniční radní jen jednou. Infor-
mace ze zasedání ZMČ posledního května v době zadání to-
hoto čísla do tisku ještě nemáme a přineseme je příště.

Sazby místních poplatků se nemění

BOHUNIČTÍ HASIČI VÁS ZVOU 
DNE 24. ČERVNA OD 14 HODIN NA 

6. ROČNÍK PIVNÍHO FESTIVALU

Ochutnávka různých druhů piv, soutěže 

(pivní štafeta, „Tuplák na ex“ a další)

Výběr nejlepší značky piva, živá hudba, soutěže pro děti

Festival se koná v areálu hasičské zbrojnice 

na ul. Ukrajinská 2b, Brno-Bohunice

Občerstvení zajištěno.

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME 
ZA KAŽDÉHO POČASÍ

vestice. Rada současně schválila roz-
počtové opatření ve své působnosti
– přijetí a použití státní dotace ve
výši 285 tisíc na parlamentní volby.
Pro komunální volby je navržen stej-
ný počet členů ZMČ jako dosud, tj.
21, požadovaný počet podpisů na
peticích pro nezávislé kandidáty 600
a pro sdružení nezávislých kandi-
dátů 1102. Dalším doporučeným
návrhem do ZMČ jsou novely zřizo-
vacích listin bohunických škol, vyvo-
lané stále se měnícími právními
předpisy. Posledním pak pronájem
jednoho bytu mimo pořadí. V tom-
to případě tak radnice řeší nedo-
statek prostor v MŠ zrušením dosa-
vadního školnického bytu.
Dále radní vydali souhlas s výměnou
jednoho obecního bytu a zvýšili limit
pokladní hotovosti radnice na dobu
konání voleb. Městské části mohou
každoročně podávat návrhy na
změnu přílohy vyhlášky o místních
poplatcích, kterou se stanovují míst-
ní sazby. RMČ Bohunice letos sazby
místních poplatků ponechala stej-
né, návrh sociálního odboru na zru-
šení poplatku ze vstupného schvá-
len nebyl. K dotazu z magistrátu
radní doporučili vydat městskou
vyhlášku, regulující konání případné
technoparty na území Brna s tím, že
na území Bohunic žádná vhodná
lokalita není. Desetitisícovou pokutu
uložili stavební firmě za nepovole-
nou skládku. Vyslovili souhlas s ná-
vrhem na pojmenování nových ulic
v univerzitním městečku a v Bohu-
nicích nám přibude ulice Studentská
a Akademická. V závěru jednání po-
volili konání závodů ve skateboar-
dingu na Osové koncem června a
odsouhlasili finanční příspěvky ve
výši 10 tisíc na akce prezentace pri-
vatizace bytového fondu a tenisový
turnaj o pohár starostky.

-red-

Do TOHO!
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Když jsme se před pěti lety přestě-
hovali do našeho současného by-
dliště v Bohunicích, přiznám se, že
jsem tuto čtvrť znala pouze podle
názvů ulic bývalého Sovětského
svazu. Při postupných procházkách
po našem sídlišti mi padl do oka
název ulice Amerlingova. Nepatří
svou velikostí sice mezi ulice hlavní,
avšak sídlí na ní dvě významné insti-
tuce, alespoň pro předškolní a školní
mládež, a to Mateřská školka a po-
bočka Základní umělecké školy.
Nebýt značné rozpínavosti ulice 
Arménské, možná by se dočkala
i veliké školy základní, která do ní
logicky i svou velikostí patří.
Od roku 1924 nesla tato ulice název
U školky (Beim Kindergarten), od
března 1939 v obráceném pořadí
Beim Kindergarten – U školky, od
května 1945 pouze U školky a od
září 1946 podnes nese název
Amerlingova.
Začalo mě tedy zajímat, kdo vlastně
byl ten tajemný pan Amerling?
Karel (Slavoj nebo tÈû Slavomil)
AMERLING (1807 Katovy – 1884
Praha), je podle svého rodiště znám
také jako Slavoj Strnad Klatovsk˝.
On sám používal ve svých pojedná-
ních i jména Dr. Justus Rei – učitel
spravedlivé věci.
Dnes už jeho jméno něco řekne jen
málokomu, ale před sto šedesáti lety
patřil k největším Čechům své doby.
Obdivně o něm psal Jan Neruda,
spolupracoval s Palackým, Tylem,
Šafaříkem a dalšími osobnostmi

v době po obrození.
V roce 1836 získal titul doktora
medicÌny, studoval však též filozofii
a teologii. Byl tajemníkem hraběte
Šternberka, asistentem profesora
Jana S. Pressla na oboru mineralogie
a biologie. Pracoval  jako vychovatel
a nakonec se stal soukromým léka-
řem v Praze.
Od školního roku 1839–40 působil
jako ředitel vzdělávacího ústavu
BudeË v Praze. Dal pro něj postavit
klasicistní nájemní dům (dodnes
stojí v Žitné ulici na Praze 2). Název
převzal od starého přemyslovského
hradiště u Kladna, které se řadí k nej-
starším dochovaným stavbám u nás.
Škola svým pojetím a vybavením na
dlouho předběhla dobu. Na střeše
v patnáct metrů vysoké dřevěné věži
byla umístěna hvězdárna a meteo-
rologická stanice. Pod ní byla sušár-
na rostlin a laboratoř k preparaci
živočichů. Celé třetí patro zabírala
nemocnice, v níž Amerling praktiko-
val vodoléčbu. Ve druhém patře se
nacházela knihovna s tiskárnou, dílna
k broušení drahých kamenů, hodi-
nářství a ještě přírodovědecký sál se
sbírkami i zvláštní učebny pro
výuku hudby a zpěvu a malířský
ateliér. První patro obsadil ústav k
vzdělávání učitelů, a také tu byla
škola pro dívky starší patnácti let.
Přízemí patřilo řemeslným dílnám a
chemické laboratoři. Velká zahrada
sloužila nejen k pěstování užitkových
rostlin, ale byla uspořádána i jako
zahrada botanická. Už neuskuteč-

Bude již 6. ročník bohunických pivních slavností

Dne 24. 6. 2006 pořádají bohuničtí hasiči již šestý
ročník PIVNÕCH SLAVNOSTÕ. Po předchozích
úspěšných ročnících jsme termín přesunuli na
první letní víkend. Přijďte ochutnat piva, která se
ve Vašem okolí netočí a přijďte rozhodnout, které
pivo je nejlepší. Je možné se zapojit do soutěží ve
válení pivních sudů, pití půllitru a tupláku na

rychlost, pivní štafety a dalších radovánek. Pivní
štafeta je pro pětičlenná družstva a na tuto sou-
těž přijedou i hasiči z Brna a okolí, a tak může
váš tým porovnat síly. Soutěže jsou vyhlašovány
i v ženské kategorii. Na své si přijdou i děti, pro
které jsou připraveny různé soutěže. Vstupenky
na Pivní festival jsou slosovatelné a ceny jsou vel-

mi lákavé. K tanci i poslechu hraje živá hudba.
Všechny Vás srdečně zveme za každého počasí ve
14 hodin do hasičské zbrojnice na ulici Ukrajinská
2b v Bohunicích. Jelikož jsou pivní slavnosti velmi
oblíbené, prosím o shovívavost obyvatel přileh-
lých ulic, zkuste to s námi jednou za rok vydržet.

Jiří Soukup

něný záměr počítal s vybudováním
tělocvičny a hřiště. Učilo a bádalo
se tu i v neděli, kdy mohli přijít přes
týden jinak zaměstnaní dělníci a ře-
meslníci. 
Od roku 1848 až do 1868 působil
Amerling jako ředitel tzv. učitelského
ústavu. Po odchodu na odpočinek
v roce 1871, věnoval zbytek svých
sil záchraně vývojově pomalejších
a opožděných dětí. Jeho systém
pomoci, založený na vodoléčbě,
měl tentokrát výsledky, protože až
do té doby se takto postižené děti
„léčily“ pouze pouštěním žilou. Za-
ložil nový ústav s názvem Ernes-
tinum, který byl jako první v ra-
kouské monarchii určen speciálně
pro léčení a výchovu postižených
dětí. Zde působil jako lékař až do
své smrti. 
Amerling proslul zejména jako v˝-
znamn˝ pedagog a uËenec (od-

tud snad odůvodnění pro dvě
vzdělávací instituce našeho sídliště
na ulici nesoucí jeho jméno), ale
i lÈka¯ a p¯ÌrodovÏdec. Význam-
nou součást jeho díla tvoří peda-
gogické spisy. Odmítal škatulkování
vědy na jednostranné obory (velmi
aktuální myšlenka dnešního mo-
derního školství!). Vážil si Komen-
ského, za jehož nástupce se po-
važoval. Podobně jako on snil o
tom, že shromáždí celé vědění své
doby v jedné knize, všeobecné
encyklopedii, jež zároveň ověří, zda
čeština už má pojmenování pro
všechny lidské činnosti. Byl velkým
vlastencem a usiloval o vytvoření
národního školství. 
Dnes už asi nezjistíme, jaké pohnutky
vedly tehdejší bohunické předsta-
vitele k tomu, že pojmenovali jednu
z našich ulic právě po této složité
a nesporně zajímavé osobnosti,
jisté však je, že v celé České repub-
lice, narozdíl od různých Palackých,
Nerudových či Komenského ulic,
existuje pouze jedna jediná ulice
nesoucí Amerlingovo jméno (!), totiž
právě ta naše v Brně-Bohunicích.
Vážený pane Amerlingu, když vidím
děti, jak se ráno těší do školky, a když
míjím hloučky školáků, nedočkavě
čekajících na své kroužky na rohu
naší „ZUŠky,“ myslím, že by byla
naše ulice pro Vás alespoň malým
zadostiučiněním a měl byste z ní
radost.

Dorota Egerlová

PAN AMERLING BY MĚL RADOST

„Pivní mumraj“ loňského ročníku
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HISTORIE BOHUNICKÉ ORLOVNY
Číslo 3/06 Našich Bohunic přineslo
článek o smutném osudu dnes již
neexistující bohunické sokolovny.
V mnohém, až na demolici budovy
v roce 1976, se podobá historii dal-
šího kulturního a sportovního stán-
ku, orlovně. Je zcela zřejmé, že
bohuničtí sokoli i orli spolu soupe-
řili, která stavba bude dříve hotová.
Pro dokreslení tohoto tvrzení uvá-
dím v závorkách data, vážící se ke
stavbě a otevření sokolovny.
Jednota československého Orla v Bo-
hunicích vznikla 21.11.1919. Členo-
vé se scházeli na schůzích, zkouškách
divadelního sboru a na cvičeních
v sálech místních hospod, což stejně
jako sokolům přinášelo problémy
a často docházelo ke změnám pů-
sobiště. První zmínka o přání orlů
vystavět vlastní budovu je datována
v roce 1922. Až v roce 1925 byl usta-
noven první stavební výbor a v roce
1926 byl na ulici Hraničky zakou-
pen pozemek za 25 tis. Kč (sokolové
zakoupili pozemek v roce 1925 za
22 tis.). Začátkem roku 1928 byly už
novým stavebním výborem předlo-
ženy plány na stavbu za 260 tisíc,
což nebylo jednotou schváleno
(předběžný rozpočet sokolovny též
z roku 1928 byl 200 tis.). Navíc byl
v prosinci 1928 opět vyměněn sta-
vební výbor. Ten 28. 7. 1929 předklá-
dá nové plány s rozpočtem 104 tisíc.
Financování je řešeno formou půjčky
ze starobrněnského kláštera a záru-
kou členů jednoty. Stavba katolic-
kého domu – orlovny – začala za-
čátkem srpna 1929 (sokolovny
21. 7.). Již 24. 11., po necelých
čtyřech měsících!!!, se zde pořádaly
kateřinské hody (v sokolovně se za-
hajuje činnost v lednu 1930).
1. 6.1930 byla za účasti prvního sta-
rosty Orla, ministra msgr. Šrámka
a opata starobrněnského kláštera
p. Bařiny, orlovna slavnostně ote-
vřena. Klíče od ní při slavnosti převzal
tehdejší bohunický starosta orelské
jednoty František Šauer a zároveň
bylo požádáno o udělení kinolicence
(slavnostní otevření sokolovny bylo
15. 6.1930). V roce 1934 se přista-
vuje velký sál a jeviště. Ihned po
2. světové válce je orlovna opět

zprovozněna, v roce 1950 po
zákazu Orla přechází, včetně hos-
pody a inventáře, pod obec sokol-
skou. V písemnostech je uváděna
jako „sokolovna II.“. Od roku 1954
je majetkem TJ Tatranu Bohunice,
stává se z ní agitační středisko,
později kulturní dům a sídlo Ob-
vodního národního výboru Brno
VIII. V roce 1958 se pro potřeby
MNV přistavuje 1. poschodí, vysílá
odtud místní rozhlas, konají se růz-
né přednášky, je zde knihovna, ki-
no a hudební škola. Později, po
roce 1963, se zde vítají občánci a
zasedají různé spolky. Na podzim
roku 1974 se dělá nová fasáda.
„Kulturní dům“, jak se nyní budo-
va jmenuje, má sice sál pro 210
míst i obřadní síň, ale nevyhovující
WC a jiné nedostatky, a proto se
plánuje její oprava. Od 1. 1. 1976 ji
má ve správě OKVS Brno I., stává
se z ní centrum politickovýchovné
práce, pořádají se malé taneční
zábavy a estrády k MDŽ. Probíhá
zde schůzová činnost a velmi vzru-
šená shromáždění občanů, posti-
žených výstavbou sídliště a tudíž
nutnou demolicí velké části staré
zástavby. Téměř to zasáhlo i samot-
nou orlovnu. Do roku 1981 je zde
sice v provozu knihovna, ale OKVS
i ONV je už přestěhováno do pros-
torů dnešní radnice. Opuštěná
budova chátrá, je „využívána“ jen
bezdomovci a různými živly. V roce
1989 dokonce ONV Brno-Bohunice
uvažuje o jejím zbourání.
Po listopadových událostech se
velkou aktivitou bývalých členů po-
dařil tento proces zastavit. V roce
1991 přechází budova do bezplat-
ného užívání nově obnovené jednotě
a 18. 10. 1993 se stává, jako první
v Brně, majetkem Orla. Opravuje se
malý sál a sociální zařízení, zbytek
budovy je ale dál devastován. Až
od prosince 2000 začíná generální
oprava, postupně se prodlužuje
velký sál, staví se přísálí a podkroví.
Investice ze státního rozpočtu zajistil
Orel a 1 miliónem přispěla MČ Bo-
hunice.
V současné době je orlovna plně
využita nejen vlastními sportovními

UMĚLÝ TRÁVNÍK NEZAHÁLÍ

Zimní příprava se díky novému
umělému travnatému hřišti vydařila.
Nejen, že všechna mužstva TATRA-
NU nemusela nikam cestovat, ale
díky umělému osvětlení se mohly
přípravné zápasy hrát i ve večerních
hodinách. Zájem ostatních klubů byl
značný a nebylo dne, kdy by nová
umělá plocha zahálela. Potěšující je
i informace, že tento umělý povrch
byl uznán i jako náhradní plocha v
případě nezpůsobilého terénu na
hlavní hrací travnaté ploše. Od ledna
do března letošního roku odehrálo
A mužstvo na umělém trávníku
rekordních 15 přípravných zápasů!
Jarní polovina soutěže byla zahájena
se zpožděním, díky dlouhé a tuhé
zimě a také nezpůsobilým travnatým
hracím plochám na hřištích ostat-
ních účastníků JmKP. První zápas
A mužstvo TATRANU odehrálo až
1. dubna a do 10. května sehrálo osm
zápasů se ziskem 12 bodů. S tímto
bodovým přídělem se drží kolem
šestého místa v tabulce. Do týmu
se postupně zařazují dlouhodobě
zranění hráči a pro fanynky jedna
potěšující zpráva: novou posilou A
mužstva je od května Miroslav Buček,
uchazeč o místo ve vile Vyvolených 2.
Novinkou na fotbalovém stadionu
v bohunickém „dolíčku“ jsou nejen

nové odlehčené brankové konstruk-
ce, ale i světelná výsledková tabule.
Kolem 15. května přijde na řadu
i nový travnatý povrch. Ten současný
již svou kvalitou neodpovídá a dobré-
mu fotbalu nepřispívá. 
Vstupenky návštěvníků jsou při kaž-
dém domácím zápase slosovány a tři
uchazeči soutěží o pěknou sadu osvě-
žujícího pivního moku. Funkcionáři
srdečně zvou všechny fanoušky fot-
balu na domácí zápasy (vždy v sobotu
dle rozpisu ve vývěsce na Neužilově
ulici na stadionu). Přijďte podpořit
naše fotbalisty a zažít uvolněné
odpoledne!

Ing. Jaromír Krejčí

Pamětní stuha vydaná při příležitosti otevření orlovny v roce 1930

více než 80 lety naši předkové.
Údaje k tomuto článku byly čerpány
z kronik obce Bohunice, knih zápisů
orelské jednoty a z článku „bohu-
nická sokolovna“ z Našich Bohunic
3/06. Fotografie pochází z května
roku 2000.

Ladislav Konečný,
starosta Orla jednoty Brno-Bohunice

oddíly. Pořádají se zde i veřejné,
hlavně kulturní akce, cvičí zde
Zahradnická škola a své klubovny
mají skauti. Jsme rádi, že jak budova,
tak organizace, která ji užívá, prošla
za minulá desetiletí těžkými boji
vítězně a může přinášet všem zájem-
cům užitek, o kterém snili již před

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

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

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: krejcikovak@chello.cz,
www.katerinak.cz

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.
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Hasičská soutěž v Bohunicích

VELIKONOČNÍ JARMARK
Každoročně se promění na začátku jara – týden před velikonocemi – CVČ Lány
v DŮM s tradičními velikonočními dílnami – pletení pomlázek, pečení Jidášů,
malování a vyškrabování velikonočních vajíček, pletení ptáčků a Morenek z bře-
zového proutí, pletení košíků a malých ošatek z vrbového proutí nebo pedigu.
Také letos v sobotu 8. 4. 2006 navštívilo CVČ Lány a zúčastnilo se těchto
tradičních velikonočních dílen okolo 95 dětí a rodičů, kteří si vyzkoušeli a zho-
tovili pod vedením zkušených řemeslných umělců krásné velikonoční výrobky.
Tato akce se velmi zdařila, návštěvníci si spokojeně odnášeli domů vlastno-
ruční výrobky, kterými si vyzdobili svoje velikonoční domácnosti.

B. Podolská, vedoucí CVČ Lány

V sobotu 13. května proběhly v ha-
sičské zbrojnici v Bohunicích
soutěže. V 9.00 hod. to byly zá-
vody mladých hasičů v požárním
útoku. Soutěžilo se ve třech kate-
goriích: mladší žáci (do 11 let),
starší žáci (do 14 let) a dorostenci
(15–18 let). Požární útok spočívá
v nasátí vody do čerpadla, dopravě
vody hadicemi na vzdálenost 40m
a sražení terčů. 
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev
dorostenců, 13 družstev starších
a 6 družstev mladších žáků. Soutěž
zahájila paní starostka Bohunic
Ivana Toufarová. Bohunice repre-
zentovalo jedno družstvo doros-
tenců a starších žáků a dvě družst-
va mladších žáků. Mladších žáci
obsadili krásné třetí a čtvrté místo,
starší žáci obsadili místo třetí a
dorostenci místo druhé. Poděko-
vání si jistě zaslouží i jejich vedoucí
Ladislav Soukup a Jiří Soukup, kteří
vedou družstva starších žáků a
dorostenců, o naše nejmladší ha-
siče se stará Tereza Emmertová,

Julie Benyóová, Kateřina Šuterová
a Marcela Švehlová.
Ve 14 hodin zahájila paní starostka
soutěž O putovní pohár starostky
MČ Brno-Bohunice v hasičské vše-
strannosti. Tyto závody jsou vy-
psány v kategorii DA (Avie) a CAS
(Cisterna Škoda 706). Auta s pěti-
člennou posádkou a velitelem vy-
razí na trať, kde plní úkoly: řezání
trámu, výměna kola, překonání
překážky pomocí žebříku a požární
útok. Bohunice postavily tým v ka-
tegorii CAS – ženy a muži a dvě
družstva v kategorii DA – muži. 
Nejlepšího umístění a to první mís-
to v kategorii CAS získaly ženy
(všechny, které vedou mladší žáky
+ Hana Patáková).
Poděkování patří nejen všem zá-
vodníkům, ale též všem rozhodčím
a pomocníkům, kteří se na organi-
zaci této náročné soutěže podíleli.
Hasiči děkuji též bohunické radnici,
zejména paní starostce Toufarové
za podporu a pomoc.

Jiří Soukup

REJ ČARODĚJNIC NA LÁNECH
Ve Ëtvrtek 27. 4. 2006 od 15.00
hodin se konal na zahradÏ a
dvo¯e u Centra volnÈho Ëasu
L·ny v BrnÏ-BohunicÌch REJ
»ARODÃJNIC A »ARODÃJŸ s v˝-
palem keramiky v milÌ¯i.
Na vöechny z˙ËastnÏnÈ dÏti
Ëekalo zhotovenÌ kouzeln˝ch
h˘lek, v˝roba ËarodÏjnickÈho
obleËenÌ, nalÌËenÌ v ËarodÏj-
nickÈ maskÈrnÏ, zkouöka zna-
lostÌ z Ëarov·nÌ, kterÈ p¯ipravili
studenti PdF MU a pedagogiËtÌ
pracovnÌci pod vedenÌm MgA.
Petry Koöù·lovÈ. D·le dÏti ma-
lovaly na plotÏ dvora r˘znÈ
obrazy ze ûivota ËarodÏjnic
a ËarodÏj˘. MalÈ ËarodÏjnice

a ËarodÏjovÈ si za splnÏnÈ
˙koly vytoËili v Ñkole ötÏstÌì
sladkÈ odmÏny.
V keramick˝ch krouûcÌch i v so-
botnÌ nabÌdce pro ve¯ejnost si
dÏti zhotovily r˘znÈ v˝robky
z keramickÈ hlÌny, kterÈ si vy-
p·lily v milÌ¯i na zahradÏ CV»
L¡NY. MilÌ¯ p¯ipravily v dopo-
lednÌch hodin·ch pedagogickÈ
pracovnice Mgr. Andrea Kame-
nick· a Jolana Slab· ze öamo-
tov˝ch cihel a keramickÈ hlÌny.
Nakonec si dÏti na zahradÏ
opekly öpek·Ëky.

B. Podolsk·
vedoucÌ poboËky CV» L¡NY

ZOO V ČERVNU
CO MEDVĚDI NEVĚDÍ
sobota 17. 6.  10.00 – 17.00 hod
den plný hrátek a soutěží v zoo Brno.
Pořadatelé: Zoo Brno, Dobrovolnické centrum
Motýlek, o.s., Nadační fond dětské onkologie Krtek,
Debra ČR, Sdružení na pomoc popáleným dětem.

DIVOKÝ ZÁPAD V ZOO
neděle 18. 6.  11.00 – 17.00 hod
Kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky
a rodiče, připravený ve spolupráci s westernovým
městečkem Wild West Boskovice.

Aktuální info na www.zoobrno.cz, odkaz „Co se
děje v zoo“

Ing. Jiřina Kubínová
Útvar pro styk s veřejností, 546 432 361
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VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

tivních materiálů velikonoční závěs-
né a dekorativní vazby na stůl ozdo-
bené vajíčky, ptáčky a kuřátky. Na
závěr si děti ze svých výrobků us-
pořádaly malou výstavku.

B.Podolská
vedoucí CVČ LÁNY

Na Zelený čtvrtek 13. 4. 2006 a Velký
pátek 14. 4. 2006 připravilo Centrum
volného času Lány pro děti, které
neodjíždějí s rodiči na hory, veliko-
noční dílny. Na Zelený čtvrtek děti
dopoledne pletly košíky z pedigu,
na Velký pátek vyráběly z vrbového
proutí, krušpánku, mašlí a dekora-

Klienti Agentury podporovaného
zaměstnávání (APZ) při Lize za prá-
va vozíčkářů mají možnost zdarma
navštěvovat PC kurzy. V kurzu se
nejprve seznámí s počítačem jako
takovým a jeho příslušenstvím.
V následujících lekcích se učí praco-
vat s operačním systémem Win-
dows, psát texty v programu Word,
dělat tabulky i grafy v programu 
Excel, surfovat na internetu (Inter-
net Explorer) a odesílat poštu
prostřednictvím poštovních serverů.
Cílem kurzu je umožnit klientům
získat takové dovednosti s prací na
PC, aby jim byl usnadněn vstup na
pracovní trh.
První běh kurzu jsme započali rea-
lizovat v prosinci 2005 a zúčastnilo
se jej 9 frekventantů, druhý běh
navštěvovalo 8 uživatelů služeb APZ.
V květnu jsme zahájili již třetí běh

počítačového kurzu s 10 uživateli.
Obvyklá délka jednoho běhu je
8 setkání po 3 hodinách. Získané
dovednosti si po ukončení kurzu mo-
hou klienti procvičovat v rámci indi-
viduálních konzultací.
Kurzy probíhají každý čtvrtek v pro-
storech Stavební fakulty VUT
v Brně. Díky vstřícnosti vedení FAST
jsme bezplatně získali možnost
využívat bezbariérovou učebnu
s patnácti počítači a k dispozici
máme rovněž dataprojektor.
Tento projekt je spolufinancován
EU a státním rozpočtem ČR.

Agentura podporovaného 
zaměstnávání

Liga za práva vozíčkářů
Kounicova 42, 602 00  Brno

www.ligavozic.cz
job@ligavozic.cz

PC kurzy zdarma pro potřebné

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

Program na červen
■ 1. června v 10.00 hod. –  KONCERT ŠKOLNÍHO SBORU
Cyrilometodějské střední pedagogické školy
14.00 hod. – Z PLNA HRDLA ZPÍVEJME
Čtvrteční odpoledne s písničkami v kruhu přátel

■ 6. června ve 14.00 hod. – MŮJ PORTRÉT
Jak vidíme sebe a své bližní? Vyzkoušíme si, jak dokážeme vystihnout
realitu i vlastní vzpomínky v kresbách.

■ 8. června ve 14.00 hod. – ZAPOMENUTÝ NÁSTROJ VIOLA
DA GAMBA
Nástroj hojně užívaný v hudbě 17.století, dnes znovu objevený.
Přijďte se s ním seznámit. Připraveny živé ukázky!

■ 13. června ve 14.00 hod. – EGYPT
Přednáška p. Ing. Daňka o této vzdálené a exotické zemi.

■ 22. června ve 14.00 hod. – ZAHRADNÍ SLAVNOST
Již tradiční slavnost našeho Domova v krásném prostředí kvetoucí
zahrady, s občerstvením, grilováním buřtíků, živou hudbou a tancem.
Jste srdečně zváni – vstup volný.

■ 29. června ve 14.00 hod. – POVÍDKOVÉ ODPOLEDNE 
S R. FULGHUMEM 
Již druhé odpoledne prožijeme nad knihami známého autora s jeho
obyčejně neobyčejnými lidskými příběhy.

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

Výtvarné oddělení CVČ Lány
otvírá ve školním roce 2006/2007 tyto kroužky:

PondÏlÌ
14.45–16.00 KERAMIKA (mladší pokročilí) – 1.000,–/pololetí, A. Kamenická
16.15–17.30 VÝTVARKA (od 7–10 let) – 750,–/pololetí, A. Kamenická
17.30–18.45 VÝTVARKA (od 11 let) – 750,–/pololetí, A. Kamenická

⁄ter˝
9.00–10.00 VÝTVARKA PRO MRŇÁTKA I. – 550,–/pololetí, J. Slabá
10.30–11.30 VÝTVARKA PRO MRŇÁTKA II – 550,–/pololetí, J. Slabá
16.00–17.15 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – 750,–/pololetí, J. Slabá

St¯eda
14.00–15.40 NAVRHOVÁNÍ MODELŮ A ŠITÍ NA STROJI – 800,–/pololetí,
J. Slabá
15.50–17.50 STUDIJNÍ KRESLENÍ A MALBA (příprava na talentové zkoušky)
– 1.300,–/rok, J. Slabá
18.00–20.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – 1.150,–/pololetí nebo 75,–/lekce,
J. Slabá

»tvrtek
15.15–16.30 KERAMIKA (začátečníci + předškoláci) – 1.000,–/pololetí,
A. Kamenická
16.45–18.15 KERAMIKA (starší pokročilí)– 1.000,–/pololetí, A. Kamenická

kontakt: Andrea Kamenická, Jolana Slabá, tel: 547 240 937
e-mail: vytvarkalany@luzanky.cz

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

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

■■ Zabezpečení bytů – dveře,
zámky, kování, vylévání zárubní,
nouzové otevírání a jiné. 
Tel.: 543 245 667, 603 788 263 –
nonstop.

■■ Vyměním SB 1+1 v Bystrci,
za větší. Tel.: 806 446 544.

■■ Prodám garáž v OV na ul.
Ukrajinská. Tel.: 606 198 601.
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Nevěřili byste, ale keramické kroužky
na naší škole již mají desetiletou tra-
dici. Naše keramická dílna je vyba-
vena dvěma pecemi a hrnčířským
kruhem. Během týdne se při práci
s hlínou vystřídá kolem 130 dětí pod
vedením šesti učitelek. Hotovými
výrobky se pak rádi chlubíme.
Každoročně pořádáme jarní výstavu
pro rodiče a veřejnost. Ta letošní
proběhla od 22. 5. do 24. 5. v pro-
storách školy. Začala slavnostní ver-
nisáží v pondělí 22. 5. v 16 hod.
Výstava pak byla přístupná v dopo-
ledních i odpoledních hodinách.
Návštěvníci si mohli zakoupit drobné
výrobky v přilehlém „obchůdku“.

K dalším již tradičním akcím patří
sezónní  přehlídky naší tvorby na
zámcích. V roce 2003 jsme v letních
měsících vystavovali díla malých
i větších keramiků na soukromém
zámku v Nesovicích, v roce 2004 na
státním zámku v Uherčicích. Letos
se nám podařilo zajistit výstavní
prostory v atraktivním prostředí
jižních Čech – v zámeckém mlýně
v Jindřichově Hradci, v době od 27. 5.
do 1. 10. 2006. Neváhejte a udělejte
si pěkný letní výlet.
Srdečně vás zveme k posouzení
výsledků naší společné práce.

malí keramici ZŠ VEDLEJŠÍ 10

Keramika na ZŠ Vedlejší


