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ZPRÁVY Z RADNICE

Na zasedání Zastupitelstva naší
městské části se posledního května
sešlo 17 z celkového počtu 21 bo-
hunických zastupitelů. Zpráva o hos-
podaření městské části do konce
dubna byla vzata na vědomí jedno-
myslně. 
Při projednávání následujícího sou-
boru rozpočtových opatření pro-
běhla široká diskuse. Městská část
neobdržela dotaci na druhou část
druhé etapy zateplení ZŠ Vedlejší,
se kterou počítala. Zastupitelé pro-
to rozhodli ponechat podíl městské
části určený na tuto akci, který činil
4,5 milionů, na fondu korporát-
ních dluhopisů. Prozatím se tak
bude realizovat pouze první část
druhé etapy zateplení ZŠ Vedlejší.
Tento návrh si získal podporu 15 ze
17 přítomných zastupitelů napříč
stranami. O využití zmíněných 4,5

milionů rozhodne nové zastupitel-
stvo zvolené v letošních podzim-
ních komunálních volbách. Bude
možné je použít na různé investice
k dalšímu zvelebování Bohunic.
Zbývající body jednání již širší de-
batu nevyvolaly a návrhy usnesení
byly přijímány jednomyslně nebo
velkou většinou hlasů. O všech
jsme již informovali minule, tedy
jen výčet. Byl stanoven počet členů
zastupitelstva, který bude pro příští
volební období stejný jako dosud
(tj. 21). Byly schváleny novely zřizo-
vacích listin našich školských zaří-
zení, přidělení obecního bytu mimo
pořadí náhradou za školnický v MŠ
Amerlingova a městskému zastupi-
telstvu byla doporučena změna
územního plánu zóny Jihlavská –
západ na jiný územní podklad.

Tak jsem si nad pracovní stůl po-
věsil mapu světa. Vlastně jsem ji
dostal darem, ale to není podstat-
né. Od té doby přitahuje mé
zraky pokaždé, když za stůl
usednu. Často se přistihnu, že
do ní civím dlouhé minuty. Před-
stavuji si, kam všude bych se rád
podíval na dovolenou a neustále
se divím, jak malým kouskem
naší planety je Evropa. Přesto je
do značné míry centrem svě-
tového dění. A naše Česká re-
publika? Ta je opravdu malou
zemí. Ale nám to nevadí, máme ji
rádi takovou, jaká je. Je v ní
spousta krásných koutů plných
bohaté historie, které stojí za
navštívení.
Sezóna dovolených je tady a mno-
zí z nás se podívají do dalekých
krajů, přímořských letovisek a
krásných měst po celém světě.
Těsně  před odjezdem se stupňu-
je stres z příprav, aby nikdo z účast-
níků nezapomněl nic doma (hlav-
ně pas, cestujeme-li do zahra-
ničí), aby cesta proběhla dobře,
aby o nás v ubytovacím zařízení
věděli, aby vyšlo počasí a pak už
je dobře. Jak čas vyměřený pro
dovolenou skončí, musí proběh-
nout dobře cesta zpátky a po-
tom ještě to vybalování... Jen dát
pozor, aby nás cesta do daleké-
ho letoviska nezmohla a aby
nám ta zpáteční nezastřela pěkné
zážitky, které si domů odvážíme.
Užijme si čas dovolených naplno.
A když zrovna nemáme dovole-
nou, i v Brně je mnoho příležitostí
k aktivnímu odpočinku. Přeji
všem mnoho krásných zážitků
z dovolených a načerpání nových
sil. Berme dovolenou, a vůbec
celé léto, v duchu anglického slo-
ganu Take it easy! Prostě v po-
hodě.

Robert Kotzian
zastupitel
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V dnešním prázdninovém čísle přinášíme slíbené informace
z 20. zasedání ZMČ a ze 76. zasedání RMČ dne 6. června. Další
číslo Našich Bohunic vyjde až v září a redakční rada přeje
všem čtenářům krásné prázdniny či dovolenou.

Na investice do dalších let o 4,5 milionu více

Dovolená?
Take it easy!

Na údržbu veřejných ploch nové smlouvy

Na svém prvním červnovém zase-
dání bohuničtí radní schválili výsled-
ky výběrového řízení na první část
druhé etapy regenerace ZŠ Vedlejší.
Na druhou a poslední část této akce
městská část nezískala dotaci, se
kterou počítala, a zastupitelstvo pro-
to rozhodlo ponechat svůj podíl
v rezervě. Rada následně výběrové
řízení na druhou část druhé etapy
zrušila. Schváleny byly též výsledky
výběrového řízení na rekonstrukce
kotelen v CVČ a MŠ Švermova, na
rekonstrukce vybraných dětských
hřišť a osazení herních prvků na
nich. Protože zákon o zadávání veře-
jných zakázek vyžaduje vypsání
nových výběrových řízení, radní roz-

hodli o ukončení stávajících dlouho-
dobých smluv na údržbu zeleně a čiš-
tění a zimní údržbu chodníků a ulic.
Na provedení nových otevřených
výběrových řízení bude uzavřena
mandátní smlouva s externí po-
radenskou firmou. Poslední veřejnou
zakázkou v tomto balíku byl projekt
rekonstrukce šaten v ZŠ Vedlejší a
rada schválila smlouvu o dílo.
V další části jednání radní rozhodli
o ukončení nájemní smlouvy na 
odpadkové koše s brněnskými
Technickými službami a v průběhu
června budou nainstalovány nové
naše vlastní koše. Schválili nájemní
smlouvu na pozemek pod garáží na
Neužilově s novým majitelem a na

uvolněnou zahrádku u Leskavy.
Protože nezískal v předpokládaném
termínu stavební povolení, prod-
loužili o rok zlevněné nájemné
investorovi objektu při ulici Čeňka
Růžičky. Déle rada schválila přijetí
státní dotace z programu prevence
kriminality, z nichž 200 tisíc půjde
na rozšíření skateparku a 90 tisíc na
audiodílny v CVČ Švermova. Za
vzornou organizaci parlamentních
voleb byly 19 pracovníkům ÚMČ
schváleny mimořádné odměny.
Ke smírnému řešení snad spěje
spor obce s majiteli restaurace Na
Lánech, kterým pro neukončený
restituční spor nemohl být prodán
pozemek pod objektem, nájem
neuzavřeli a MČ nájemné za uply-
nulá léta vymáhá soudně. Pozemek
zůstal majetkem obce a radnice je
ochotna dát souhlas s prodejem za
předpokladu úhrady nájmu za uply-
nulá léta v dohodnuté výši. Dalším
bodem byla žádost o úhradu v sou-
vislosti s úrazem na obecním chod-
níku v letošní zimě. Protože bylo
doloženo řádné provedení zimní
údržby, rada ji zamítla. Radní vydali
kladné stanovisko k podmínkám
prodeje pozemků v lokalitě Západní
brána a snad se tam konečně něco
začne dít. Kladná stanoviska byla
vydána též akademii STING k zá-
měrům změny elektrického příkonu
a rekonstrukce kotelny v pronaja-
tém objektu a společnosti UPC
k záměru instalace distribuční sítě
v jednom z mála dosud obecních
domů. Žádost jednoho z obyvatel
na Spodní o změny přilehlého hřiště
radní zamítli. V závěru jednání
schválili příspěvek 3200 Kč na za-
půjčení krojů při bohunické účasti
na celoměstských slavnostech.

- red -
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Při procházce kolem bohunické ka-
pličky se nedalo přehlédnout staré,
chátrající a rozpadající se selské sta-
vení, které jistou dobu sloužilo i jako
prozatímní hasička.
Tento pohled je nenávratně pryč.
Dnes, když tudy půjdete, naleznete
v těchto místech krásný park s ma-
lým dětským hřišťátkem a parko-
viště pro zhruba 20 aut.
„Byla to pro mne velká výzva. Území
se nedalo dobře zaměřit ani shléd-
nout, protože nám v tom vadily
pobořené stěny stavení a vzrostlé
stromy“ říká Ing. Zdeněk Sendler,
autor projektu. Pokud se vám zdá
jméno projektanta povědomé,
musím přiznat, že máte výtečnou

paměť. Jeho dílem je totiž i zahrada
objektu domu s pečovatelskou
službou na Arménské ul. Tato za-
hrada získala 2. místo v celostátní
soutěži Nejlépe realizované sadov-
nické dílo roku 2003.
Autorem kresby kolem dětského
hřiště je nadějný umělec David Fišer,
parkoviště proti školce Amerlingova
projektoval Ing. Petr Strnad. Zho-
tovitelem celé stavby byly Inženýr-
ské stavby Brno s.r.o. a proinvesto-
valo se více jak 10 mil. Kč.
Závěrem si dovolím malou, ale důle-
žitou výzvu a prosbu. Dejme parku,
stromům a zeleni šanci vyrůst a za-
skvět se ve své kráse. Park je sice do-
končen, ale není hotov. Hotov bude

JAK JSME VOLILI?

DALŠÍ VELKÁ INVESTIČNÍ AKCE SKONČENA

Ve dnech 2. a 3. Ëervna 2006 probÏhly volby do
PoslaneckÈ snÏmovny Parlamentu »eskÈ repub-
liky. Do volebnÌch mÌstnostÌ v BrnÏ-BohunicÌch

p¯iölo 8 732 voliË˘ z celkovÈho poËtu 13 322, tj.
65,55 % voliË˘. V˝sledky voleb v M» Brno-Bohu-
nice jsou uvedeny v tabulce.

Podrobné výsledky voleb za jednotlivé okrsky si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.volby.cz.

Kód Název strany
Platné hlasy

Kód Název strany
Platné hlasy

Celkem v % Celkem v %

1 Strana zdravého rozumu 14 0,16 15 4 VIZE – www.4vize.cz 3 0,03

3 Balbínova poetická strana 9 0,10 16 Česká strana národ. socialistická 5 0,05

4 Liberální reformní strana 7 0,08 17 Moravané 73 0,84

5 Právo a Spravedlnost 12 0,13 18 Strana zelených 735 8,46

6 NEZÁVISLÍ 29 0,33 20 Komunistická strana Čech a Moravy 865 9,95

7 Česká pravice 0 0,00 21 Koalice pro Českou republiku 5 0,05

8 Koruna Česká (monarch.strana) 9 0,10 22 Národní strana 12 0,13

9 Občanská demokratická strana 3 154 36,31 23 Folklor i Společnost 3 0,03

10 Česká strana sociálně demokratická 2 879 33,14 24 Křesť. demokr. unie – Čs. strana lidová 619 7,12

11 SNK Evropští demokraté 105 1,20 25 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 68 0,78

12 Unie svobody-Demokratická unie 19 0,21 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 16 0,18

14 Pravý Blok 45 0,51

V první polovině června jsme dokončili další velkou investiční
akci. Jedná se o park v místě bývalého stavení u kapličky.

Také Vás trápí problém neustále se
množících holubů na sídlišti? Tak
to nejste sami, dotazů a stížností
na toto téma neustále přibývá. Od-
bor TS naší radnice vznesl dotaz na
odbor ŽP magistrátu, jak lze tento
problém řešit. Zde je odpověď:
OŽP MMB zajišťuje státní správu
v ochraně přírody a krajiny, tj. vy-
stupuje jako orgán ochrany přírody
dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v plat-
ném znění (dále jen zákona). Ve
smyslu § 5a odst. 1 písm. a) zá-
kona je v zájmu ochrany volně žijí-
cích ptáků zakázáno jejich úmyslné
usmrcování nebo odchyt jakýmko-
liv způsobem. Z tohoto zákazu
může orgán ochrany přírody udělit
výjimku za určitých podmínek dle
§ 5a odst. 5 zákona nebo dle § 5b
zákona (viz dále). V případě pos-
tupu dle § 5b zákona se jedná o
tzv. odchylný postup. Odchylný
postup dle § 5b zákona může však
orgán ochrany přírody stanovit,
pouze neexistuje-li jiné uspokojivé
řešení (tj. např. využití hrotů, sítí na
balkónech apod. a pouze z urči-
tých důvodů daných zákonem
(např. v zájmu veřejného zdraví).
Ve smyslu § 5a odst. 5 zákona se
zákaz úmyslného usmrcování nebo
odchytu volně žijících ptáků nevzta-
huje na případy naléhavé potřeby,
např. v zájmu veřejného zdraví
(nutno potvrdit vyjádřením Krajské
hygienické stanice, popř. rovněž
Krajské veterinární správy), kdy ne-
lze z důvodu nebezpečí z prodlení
postupovat dle § 5b. Ten, kdo po-
stupuje v souladu s tímto usta-
novením, oznámí rozsah zásahu
a jeho důsledky orgánu ochrany
přírody do 15 dnů.
OŽP MMB, jako orgán ochrany pří-
rody může povolit odchyt nebo
úmyslné usmrcování volně žijících
ptáků pouze ve smyslu § 5a odst. 5
zákona nebo § 5b zákona na zá-
kladě příslušné žádosti a pokud jsou
splněny podmínky dané zákonem.

Jak je to s holuby?až se plně rozrostou keře a stromy,
vyroste tráva a své tažení zahájí popí-
navky. Pak nás teprve bude moci náš
hotový park plně potěšit, občerstvit
a osvěžit.
A jaké investiční akce a opravy nás
ještě letos čekají? Určitě musíme
opravit schodiště u nákupního stře-
diska Kavkaz a před ZŠ Arménská.
Proběhne zateplení střední části ZŠ
Vedlejší, spolu s přestavbou šaten.
Dále bychom rádi vyměnili okna na
MŠ Švermova, spolu s opravou ko-
telny a provedli úpravu vzduchotech-
niky ve všech ostatních MŠ. Letos by
rovněž mělo dojít na opravu a pře-
budování nevyhovujících dětských
hřišť. Doufám, že se nám vše podaří
zvládnout k Vaší spokojenosti.

Antonín Crha, 
místostarosta
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NAŠI STÁRCI V BRNĚ
Kdo se pohyboval ve čtvrtek 8.
června po 17. hodině Masarykovou
ulicí a v jejím okolí, zřejmě se divil,
když potkal průvod několika desí-
tek překrásných brněnských krojů.
A když do pochodu spustila řízná
dechovka známou píseň o výskytu
konvalinky na nejmenovaném praž-
ském mostě, přemýšleje o nelogič-
nosti tohoto spojení začal pátrat,
co se to tu děje. A zda mezi náhod-
ně se shlukujícím udiveným divác-
tvem nenajde aspoň někoho infor-
movaného. Při určité dávce trpěli-
vosti a štěstí takové jedince objevil,
nebo mohl průvod následovat až
k cíli, který jak posléze zjistil, byl
i místem startu – nádvoří Staré rad-
nice.
Právě zde se téměř v tajnosti pořádal
již 31. (!!!) ročník setkání folklórních
souborů a skupin, letos s tématikou
„Hodové slavnosti na Brněnsku“.
Několika desítkám diváků z řad přá-
tel účinkujících se naskytla ojedinělá

možnost shlédnout nádhernou ple-
jádu krojů, písní a tanců typických
pro různé části Brněnska. Nechyběly
Chrlice, Tuřany, Líšeň, Troubsko,
Černovice, Šlapanice, Komín, Kře-
novice a další. A také premiérově
bohunické stárky a stárci. Velice si
vážíme, že nás pořadatelé oslovili
a po shlédnutí naší zkoušky i vybídli
k účasti. A to k účasti početné. Jako
jediní jsme mimo zpěváků a taneč-
níků měli i sklepníka, plně vytíženého
zajištěním provozu obecního vino-
káru, ale též i předáváním zkušenos-
tí dvěma švarným sklepnicím. Účast
18-tičlené krojované skupiny zajišťo-
vala bohunická orelská jednota za
podpory naší radnice a vinoték Tran-
svin Ing. Sopoucha. Vyjádření díků
zaslouží i místní pamětnice, které
nám půjčily svoje drahocenné kroje.

ce, návštěva a popularizace akce
byla důstojným vyvážením folklór-
ního bohatství, které nám díky nad-
šení zúčastněných souborů a skupin
zůstalo zachováno po našich před-
cích. Věříme, že díky kritice nebude
naše premiérové vystoupení i derni-
érou a že BKC udělá vše proto, aby
32. ročník tohoto pořadu byl vý-
znamným podnikem brněnské kul-
tury, což by si jistě zasloužil.
Doufáme, že se s vámi v co největším
počtu setkáme 23. září na jubilej-
ních 10. Svatováclavských hodech.
Předvedeme na nich nový tanec a
stárky se představí v nových krojích,
jejichž pořízení částečně dotuje
MmB. Více o programu se dozvíte v
zářijových Našich Bohunicích nebo
na http://volny.cz/bohunické.hody.

L. Konečný

Dle ohlasů se naše vystoupení,
známé z našich hodů, líbilo. Spoko-
jeni být ale nemůžeme. Díky téměř
neexistující a pozdě zveřejněné pro-
pagaci počet vystupujících převyšo-
val počet diváků. Chyběla též mož-
nost seznámení se a navázání kon-
taktů s ostatními soubory. Poznávání
jejich obyčejů a zvláštností i společné
zpívání všech přítomných, které se
v danou chvíli přímo nabízelo. Br-
něnskému kulturnímu centru, coby
pořadateli akce, patří určitě podě-
kování za dobrý nápad a zcela jistě
náročnou organizaci. Myslíme si
však, že tato instituce má možnost
spolupracovat s médii i představiteli
města Brna a Jmk tak, aby propaga-

Vážení rodiče,
půjdou Vaše děti POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte je také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

Co p¯ipravujeme:

– v průběhu září registrace zdarma pro prvňáčky na všech provozech
Knihovny Jiřího Mahena v Brně;

– ve Ëtvrtek 14. z·¯Ì 2006 od 13.00 do 18.00 hodin slavnostnÌ
pasov·nÌ prvÚ·Ëk˘ na rytÌ¯e knih s bohatým doprovodným progra-
mem v ústřední knihovně na Kobližné 4, v Mahenově památníku, 
Mahenova 8, a na pobočkách Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova
15 , Černá Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice – Libušina tř. 27, Královo
Pole – Palackého 164, Lesná – Haškova 4, Líšeň – Jírova 2 a Pohan-
kova 8, Starý Lískovec – Kurská 1, Žabovřesky – Mozolky 52

– do konce roku 2006 akce na podporu dětského čtenářství v ústřední
knihovně i na pobočkách – přednášky pro rodiče, autorská čtení, vý-
stavy, malování na chodníku, výtvarné dílny...

Aktuální program na www.kjm.cz

Projekt Knihovny Jiřího Mahena POPRVÉ DO ŠKOLY – POPRVÉ DO KNIHOVNY 
je realizován za finanční podpory MK ČR. Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

získala za tento projekt cenu Knihovna roku 2004.

Klub důchodců Brno-Bohunice

POZVÁNKA
Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zá-

jezd, který se koná dne 13. září 2006
Trasa: Brno, zámek Boskovice, zámek Náměšť na Hané – 

historické kočáry, Brno
Odjezd: 7.00 hod.       Návrat cca: 19.30 hod. 

Cena zájezdu: 120,– Kč

Sraz na obvyklém místě: ulice Čeňka Růžičky. 
Předprodej místenek 6. září 2006 na radnici 

Brno-Bohunice od 14.00 – 15.00 hod
Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
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Letošní vítěz Superligy brněnské
malé kopané, bohunický klub 
F.C. Fischer Café, se o víkendu 3. a
4. června 2006 představil v tyrol-
ských Alpách na Poháru mistrů
evropských klubů malé kopané.
Sobotní kvalifikační skupinou pro-
šel s přehledem a bez obdržené
branky. Ze čtyř utkání všechna vyhrál
a se skóre 13:0 postoupil do neděl-
ní osmifinálové skupiny C.
Tam hned v úvodním utkání porazil
anglický Lucky Looser 3:1 a nad
Café Picasso zvítězil 2:0. K postupu
do čtvrtfinále jej potom přiblížilo
vítězství s domácím Kegelstadel
Leisach 2:0. O prvenství ve skupině
se utkali naši hráči s italským FC
Udine, se kterým nejdříve prohráva-
li po obdržené brance z rohového
kopu 0:1, ale do konce utkání stihlo
útočné duo Bureš – Hanus otočit 
výsledek na 2:1 a zajistit tak svému
klubu postup z prvního místa sku-
piny C.

ÚSPĚŠNÝ ORELSKÝ DĚTSKÝ DEN
Ani letos bohunická orelská jednota
nezapomněla na děti a jejich svátek
a v neděli 4. června pro ně uspořá-
dala tradiční sportovní odpoledne
v prostoru mezi orlovnou a kaplič-
kou. Po polední přeháňce se počasí

vydařilo a vylákalo ven 140 dětí,
které si přišly užít radosti z pohybu.
Trvalo jim hezkou chvíli, než zvládly
soutěže ve všech 15 disciplínách,
které prověřily jejich všestrannost.
Stejně jako loni s organizací vypo-

Ve čtvrtfinále čekal bohunické
reprezentanty vídeňský klub ICU
Vienna. Jedinou branku utkání
vstřelil Marian Bureš a poslal tak
Fischer Café do semifinále. Tam
mužstvo narazilo na FC Panorama
Allstars. Zápas znovu otevřel stře-
lec čtvrtfinálového duelu Bureš, ale
tři minuty před koncem Panorama
vyrovnala lehkou střelou z úhlu na
1:1. Do konce utkání se stav již
nezměnil a tak došlo na pokutové
kopy. Ze tří penalt však dokázalo
naše mužstvo proměnit jen jednu
a Panoramě tak de facto darovalo
postup do finále poháru. Marian
Bureš byl s jedenácti vstřelenými
brankami vyhlášen nejlepším střel-
cem celého šampionátu. Bohunický
F.C. Fischer Café si tak oproti
loňské účasti na tomto poháru
polepšil o jedno místo. Avšak stejně
jako loni se pro něj staly osudové
pokutové kopy.

Filip Juda

Ukradli mi kabelku, 5. 6. v Alber-
tovi. Měla jsem tam mobil, dost
peněz, OP, deštník, aj. Bylo to rych-
lé, nikoho jsem neviděla. I moje
chyba. Mám ji mít asi v zubech.
Stává se to i ostatním, i v jiných ob-
chodech. Mrzí mě to. Ale co mě
překvapilo nejvíc – nefungovaly
kamery, ochranka žádná. Ochrana
zákazníka, ale i personálu, nulová!
Jak je to možné? Říkalo se přece
„Zákazník náš pán“, ale po
zkušenosti mé i jiných je „Zloděj
náš pán“.

T. Komínková

Bohunický klub na 
evropském šampionátu

Lotos Brno
rozšiřuje služby

Jak jsme již informovali, občanské
sdružení Lotos Brno, které pomá-
há lidem závislým na alkoholu,
otevřelo v prosinci 2005 novou
službu zaměřenou na podporo-
vané zaměstnávání. Na základě
dosavadních zkušeností jsme se
rozhodli rozšířit skupinu osob,
kterým je tato služba určena.
Co nabízíme: podporu při výběru
a hledání zaměstnání na otevře-
ném trhu práce všem, kdo jsou
motivovaní pro život bez alkoho-
lu, lidem abstinujícím a těm, kdo
jsou po léčbě. Vedoucí kanceláře
Michaela Killarová k tomu dodá-
vá: „Pomáháme lidem s nácvikem
pracovních dovedností, například
se sepsáním životopisu, při vyhle-
dávání práce na internetu nebo
založení e-mailové adresy. Klienti
mohou dva dny v týdnu bezplat-
ně používat internet v naší kan-
celáři. V případě potřeby zajišťu-
jeme doprovod na pracoviště a
pomoc se zapracováním přímo na
místě.“
Dále poskytujeme sociální a pra-
covně-právní poradenství a po-
moc s vyřizováním úředních zále-
žitostí. Všechny služby jsou bez-
platné, projekt je financován
Evropskou unií a ze státního roz-
počtu ČR. V případě zájmu nás
můžete kontaktovat na tel. čísle
543 255 383 nebo 739 068 940,
nebo nás navštívit osobně, a to
na adrese: Kancelář podporova-
ného zaměstnávání, o.s. LOTOS
Brno, Dvořákova 13, Brno. Jsme
zde pro Vás vždy v pondělí od
8 do 12 a ve čtvrtek od 13 do
17 hod. Po předchozí telefonické
domluvě je možné nás navštívit
i mimo úřední hodiny. 

Kdo je pán?

mohli členové skautského oddílu
ze střediska Řehoře Mendla, kteří
mají v prostorách orlovny svoji klu-
bovnu. Účastníci během odpoledne
rovněž shlédli vystoupení šermířské
skupiny Knights of Red Hills (Rytíři
z Červeného kopce), kteří se věnují
hře LARP. Nikdo nakonec neodešel
s prázdnou, každý obdržel perní-
kovou medaili a podle šikovnosti
v soutěžích ještě příslušnou nadílku
sladkostí. Nezapomněli jsme ani na
jedno z největších lákadel, kterým už
tradičně bývá opékání špekáčků na
prostranství při ulici Čeňka Růžičky.
Děkujeme radnici naší městské části,
která opět akci podpořila finančně,
a také téměř čtyřiceti pořadatelům
za bezproblémový průběh celého
dětského dne. Dětem přejeme krás-
né prázdniny a budeme se těšit, že
se v září opět v co největším počtu
setkáme na dalších námi pořáda-
ných akcích pro děti a mládež z
Bohunic. Nejprve budou v neděli
10. září koloběžkové závody a o tý-
den později 17. září závody na
kolech.

V. Zavadil
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Městský přebor v Pétanque

Břetislav Šima. Mládež reprezento-
vali za Bohunice Veronika Boxa-
nová, Lukáš a Jakub Soukupovi.
Každé družstvo se ve své kategorii
utkalo ve čtyřech zápasech se čtyř-
mi vylosovanými družstvy z jiných
městských částí. Družstvo radnice
se nakonec umístilo na čtvrtém
místě v kategorii radnic. Bohuničtí
muži byli pátí a mládežníci čtvrtí.

Robert Kotzian,
zastupitel

V sobotu 17. června se na stadiónu
TJ Start na Lesné konal městský
přebor v zajímavé francouzské hře
Pétanque. Účastníky byla družstva
nominovaná městskými částmi.
Nechyběly mezi nimi ani tři družstva
městské části Bohunice. Obsadili
jsme kategorie Radnice, Muži a Mlá-
dež. V družstvu bohunické radnice
se účastnil autor tohoto článku
a dále Miloš Vrážel a Zdeňka Bal-
carová. Družstvo mužů nastoupilo
ve složení Pavel Krivoš, Ivo Tureček a

Reprezentace naší městské části. Družstvo radnice – Robert Kotzian (horní
řada, první zprava), Miloš Vrážel (dolní řada, druhý zprava). Družstvo
mládežníků – Veronika Boxanová (dolní řada, první zleva), Jakub Soukup
(dolní řada, druhý zleva), Lukáš Soukup (dolní řada, první zprava). Družstvo
mužů – horní řada, zleva: Břetislav Šima, Ivo Tureček, Pavel Krivoš.

SKVĚLÝ ÚSPĚCH DOROSTENCŮ V HÁZENÉ
Házenkáři staršího dorostu bohunic-
kého klubu zažili vynikající sezónu
zakončenou obrovským úspěchem
klubu. V sezóně 2005/2006 naši
starší dorostenci bojovali o postup
z 2. dorostenecké ligy staršího do-
rostu do celonárodní nejvyšší sou-
těže této kategorie. Tohoto vysněné-
ho cíle se jim nakonec i přes pár klo-
pýtnutí v průběhu soutěže podařilo
dosáhnout. S celkovým počtem 36
bodů předčili hlavního konkurenta,
tým SKH Ostrava, o 2 body. Postup
znamená, že bohunické mužstvo si
opět po zhruba 12 letech zahraje
mezi dorosteneckou elitou, s týmy
jako jsou například HC Baník OKD
Karviná, HC Zubří nebo HC Dukla
Praha.
O tento obrovský úspěch se
zasloužili odchovanci našeho klubu
(ročník narození 1987–1989) –
brankáři: Jiří Bavlnka (také hráč do-
rostenecké reprezentace ČR), Michal
Krist. Hráči: Roman Beneš, Milan
Krmíček, Tomáš Horáček, Petr Fra-
něk, Jan Bavlnka, Lukáš Horák, Vá-
clav Duran, Pavel Princ, Jan Ryšáv-
ka, Martin Brablík a Jan Tesařík. 
Kromě toho jsme také uspěli na
2. největším turnaji na světě v Praze
„Prague handball cup“. Tohoto tur-
naje se zúčastnilo přes 400 mužstev,

v naší kategorii MA startovalo 42
týmů z 10 států. Po úvodním nepří-
liš povedeném dnu naše mužstvo
začalo hrát skvělou házenou a bylo
k neporažení. Po postupu z 1. místa
ve skupině hráči bez problémů
přehráli v osmifinále Spartu Praha
15:8, ve čtvrtfinále TJ Chodov 15:7.
V semifinále po snad nejlepším zápa-
se, co jsme kdy hráli, jsme dokázali
otočit zápas se snad největším favo-
ritem turnaje s týmem HC Zubří,
a vyhráli jsme 15:13. Bohužel sen-
zaci jsme nedotáhli ve vítězství při fi-
nále, kdy jsme dlouho vedli, ale poté
na nás přišla únava z předešlých
zápasů a s týmem z Dánska SGI Es-
bjerg jsme prohráli o jediný gól
12:13. I přes nezdar ve finále jsme
dosáhli obrovského úspěchu.
Velký dík patří rodičům, kteří nás
dopravovali na každý zápas  hraný
mimo Brno a podporovali nás při
našich zápasech, jmenovitě p. Beneš,
p. Horák, p. Horáček, pí. Bavln-
ková, p. Franěk, p. Krmíček a další.
Družstvo trenéra Jiřího Širůčka do-
kázalo dostat brněnskou mládež
mezi elitu, pro nadcházející sezónu
budou mít hráči ročníku 1988 a
mladší šanci se prosadit mezi nej-
lepší hráče v ČR.

Jan Bavlnka

Fotografie mužstva po prohraném finále v Praze. Zleva: stojící řada – zod-
povědný vedoucí Luděk Bavlnka, Tomáš Horáček, Pavel Princ, Lukáš Horák,
Petr Franěk, Milan Zmrzlý, Roman Beneš, Jan Bavlnka, Petr Mylbachr, Jakub
Kudla, lékař Božena Jelínková, trenér Jiří Širůček. Klečící: Milan Krmíček, Jiří
Bavlnka, před nimi pohár za 2. místo a pohár pro nejlepšího hráče turnaje
(Jiří Bavlnka)

10.ñ16. Ëervence ñ öok | ökola ochrany krajiny pro st¯edoökol·ky | HostÏtÌn
ŠOK je seznamování s přírodovědnými a ekologickými disciplínami naživo,
pobytem v bělokarpatské přírodě. ŠOK, to jsou exkurze a vycházky do pří-
rody se zasvěceným výkladem odborníků, ke kterým se přidá trocha práce,
táboráky, hry a soutěže. Pořádá Centrum modelových ekologických pro-
jektů, www.veronica.cz/hostetin.

LetnÌ ökola v HostÏtÌnÏ 17. 7. 2006 od 9.00 do 21. 7. 2006 15.00
Práce, zábava a vzdělávání dohromady. K tomu možnost hlouběji poznat
hostětínské aktivity. Jako doplňkový program zdravé vaření či účast na
folklórních slavnostech v regionu. V závěru týdne návaznost na workshop
o přírodních materiálech v pasivních budovách. Akce je spolufinancována
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlaste
se u Věrky Pospíšilíkové.

P¯ÌrodnÌ materi·ly v pasivnÌch budov·ch | sl·ma a hlÌna 20. 7. 2006
od 9.00 do 15.00
Od března 2006 se v Hostětíně staví vzdělávacího středisko. Mezi základní
ekologické postupy a technologie, které budou na stavbě použité, patří
i izolování části budovy slámou a hliněné vnitřní omítky. A právě na tyto
základní postupy bude zaměřen tento červencový seminář a technický den
na stavbě. Seminář je určen především stavařským odborníkům, pracov-
níkům stavebních úřadů i pro zájemce o ekologické stavění. Seminář je fi-
nancován z programu Toyota Environmental Activities Grant Program
společnosti Toyota Motor Corporation. Hlaste se u Věrky Pospíšilíkové.

18.ñ25. srpna ñ 2. terÈnnÌ praktikum CZñIALE a krajin·¯sk· dÌlna
v BÌl˝ch Karpatech
Praktikum České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ–IALE) bude letos
zaměřeno především na sesuvová území. Během exkurzí bude otevřen
prostor pro postupy a výsledky krajinně-ekologického výzkumu, ale přede-
vším pro diskuse o možnostech udržení krajinného rázu. Hlaste se u Věrky
Pospíšilíkové.

2. z·¯Ì ñ Evropsk· noc pro netop˝ry u Sloupsko-äoö˘vsk˝ch jeskynÌ
Pozorování netopýrů, povídání o jejich praktické ochraně, soutěž o ceny.
Pořádá ZO ČSOP Veronica a Nadace Veronica, Mojmír Vlašín, tel. 542 422 755

Pr·zdninov· otevÌracÌ doba EkologickÈ poradny Veronica a obch˘dku
Fair Trade
pondělí a pátek: zavřeno
úterý a čtvrtek: 9–13 h.
středa: 13–17 h.
V době konání Letní školy v Hostětíně bude poradna uzavřena.

Hana Chalupská

Prázdniny s Veronicou
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Zajímavý projekt Buchlovická růže
připravují na dny 5. a 6. července
2006 a následující týden do pros-
tor státního zámku Buchlovice stu-
denti a pracovníci střední zahrad-
nické školy z ulice Lány pod ve-
dením Danuše Felklové ve spolu-
práci se správou zdejšího zámku
a příslušným územně odborným
pracovištěm národního památko-
vého ústavu.
Autoři chtějí svým dílem zcela ne-
tradičním způsobem navodit atmo-
sféru doby karnevalů a plesů. Bu-
dou tu představena květinová
aranžmá vytvořená ze záplavy vel-
mi oblíbené rostliny růže použité v
řadě druhů v současnosti na trhu
nejžádanějších spolu s muzejními
exponáty, historickými plesovými
šaty, karnevalovými kostýmy, mas-

Růže bohunických zahradníků

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.

kami a množstvím nevšedních do-
plňků a dekorací.
Vytvořené práce může veřejnost
zhlédnout na návštěvnické trase
v rámci prohlídky zámku.

Ing. Jiří Ptáček

V neděli 28. 5. 2006 od 14.00 do
18.00 hod. pořádalo opět  Centrum
volného času – Lány ve spolupráci
s MČ Bohunice, bohunickými hasiči,
hnutím NESEHNUTÍ a Pobytovým
střediskem ve Zbýšově a Zastávce
u Brna v přilehlých prostorách cen-
tra – na dvoře a zahradě na Bo-
huňové ulici – BAREVNÝ DEN DĚTÍ.
Pro děti ve věku 2–6 let čekaly
mezinárodní pohádky, malování a
hry, pro starší do 15 let mnoho
veselých závodivých her s meziná-
rodní tématikou, malování na ploty

pro zkrášlení dvora a nakonec slad-
ké odměny a uvařený boršč od
maminek z PoS Zbýšov. V 17.00
hodin přijeli bohuničtí hasiči s no-
vým autem, předvedli dětem zásah
hašení ohně. Každé dítě si potom
mohlo vyzkoušet profesionální ha-
sičskou stříkačku.
Dne dětí se zúčastnil místostarosta
pan Antonín Crha. Děkujeme mno-
hokrát bohunické radnici za příspě-
vek na dary pro zúčastněné děti.

B. Podolská

BAREVNÝ DEN DĚTÍ 2006

Tradičně začátkem června pořádalo
CENTRUM VOLNÉHO ČASU LÁNY
pro rodiče dětí, které navštěvují vý-
tvarné oddělení a hudebně-pohy-
bové kroužky, vernisáž a vystou-
pení. Letos se konalo v pondělí
12. 6. 2006 v odpoledních hodi-
nách za přítomnosti místostarosty
Antonína Crhy z bohunické rad-
nice. Sálek CVČ–LÁNY a KJM se
zaplnil rodiči a rodinnými přísluš-
níky. Celkem předvedlo své vystou-
pení 15 dětí společně se svými lek-
tory ze 3 kroužků: Kytara II, III a nej-
menší děti z hudebně pohybového

kroužku Slavíček. Další děti byly na
školách v přírodě a výletech. Nako-
nec všichni zhlédli výstavu mladých
výtvarníků pod vedením učitelek
Mgr. Andrei Kamenické a Jolany
Slabé. CVČ–LÁNY tak rodičům
i veřejnosti představuje nadání a
tvořivou činnost dětí, které již jede-
náctou sezonu velmi rády navštěvu-
jí naše zájmové kroužky.
Děkujeme MČ Bohunice za podporu,
sladké odměny a občerstvení pro
všechny účinkující.

B.Podolská

Děti předvedly své umění

DÏkujeme vöem naöim klient˘m a p¯Ìznivc˘m za n·vötÏvnost
v naöich celoroËnÌch krouûcÌch, kurzech a klubech maminek.
P¯ejeme vöem sluneËnou dovolenou a naËerp·nÌ nov˝ch sil do
dalöÌho ökolnÌho roku 2006/2007.

Z·pis do nov˝ch kurz˘ a krouûk˘ se bude konat 8. a 11. září 2006
od 10.00 do 17.30 hod. Předběžný rozpis nových kroužků sledujte od
srpna na stránkách http://lany.luzanky.cz/ - upřesněny od 28. 8. 2006.
Od 18. 9. oficiální zahájení činnosti kroužků a kurzů.

B. Podolská, ved.CVČ-Lány, tel. 547 240 937, 
lany@luzanky.cz, http://lany.luzanky.cz/

NOVĚ OTEVŘENÉ
NEHTOVÉ STUDIO

ŠVERMOVA 5,
BRNO-BOHUNICE

TEL.: 607 989 085 - DENISA

MODELÁŽ NEHTŮ – 
GELOVÉ UV – GELEM
MANIKÚRA, P-SHINE,

JAPONSKÁ MANIKÚRA,
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY +

MASÁŽ

RNDr. Zdeňka Matoušková
Pod nemocnicí 7, Brno
IČ 13422863

Finanční a ekonomické poradenství
certifikovaný investiční a pojišťovací zprostředkovatel

Objektivní finanční poradenství – dle Vašich cílů, přání a možností.
Konzultace Vašich finančních rozhodnutí. Nezávislost na finančních 
institucích.

Poradenství a stálý servis v oblastech:
stavební spoření, životní pojištění, penzijní fondy, cené papíry, podílové
fondy, úvěry ze stavebního spoření, hypotéční úvěry, pojištění majetku,
domácností, nemovitostí, odpovědností a další.

Tel.: 777 318 408


