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ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém 69. zasedání bohuničtí
radní vypsali výběrové řízení na
rekonstrukci kotelen v objektech
MŠ a CVČ Švermova a na rekon-
strukci vybraných dětských hřišť.
Jde o hřiště při ulici Moldavská,
Uzbecká, Okrouhlá, Vedlejší a Sou-
hrady a jejich rekonstrukce v sou-

ladu se zpřísněnými bezpečnostní-
mi a hygienickými předpisy má být
hotova nejpozději do října letoš-
ního roku. Dohodou byla ukonče-
na smlouva s původním nájemcem
pozemků pod nedokončeným po-
lyfunkčním objektem na Souhra-
dech a snad se po vleklých soud-

Máme za sebou Velikonoce,
které jsou pro nás příležitostí
k veselí, rozpomenutí se na naše
tradice a zamyšlení nad svými
životy. Odkud jsme přišli, kam
jdeme, jaké jsou naše limity?
Otázek je celá řada. Ať už se po-
važujeme za věřící nebo nikoli,
jedno je podstatné. Základy naší
civilizace, našeho způsobu živo-
ta, jsou zapuštěny právě v křes-
ťanství. 
Rozum a svobodná vůle. Naše
schopnost a odpovědnost po-
znávat dobré a zlé a rozhodovat
se mezi tím. A také poznání
vlastní nedokonalosti, jedineč-
nosti každého a vzájemné rov-
nosti. Jak prosté věci a přeci tak
podstatné. Stále více si myslím,
že uvědomování si našich tradic
a jejich pěstování je hodně důle-
žité. Stále více jsem přesvědčen,
že bez nich bychom nebyli tím,
čím jsme.
Ale co. Dost filozofie. Jaro je
v plném rozpuku a poslední dny
napovídají, že o co tužší byla zi-
ma, o to vlídnější bude léto. Pře-
mítat o smyslu věcí je důležité,
ale radovat se ze života také.
Svého štěstí jsme, jak pravil uči-
tel národů, sami strůjci. Někdy
však do života zasáhnou nepří-
jemné náhody. Vždy velmi obdi-
vuji, když se lidé osudem krutě
zkoušení dokáží postavit životu
čelem a nenechají se zlomit.
Někde jsem kdysi četl nápis, že
život je pes a my jsme jeho pat-
ník. K tomu přidávám slova jed-
né mojí známé: štěstí je pova-
hová vlastnost. Asi ano. Větši-
nou. A tak si v sobě zkusme na-
programovat hezké jaro, báječ-
né léto a barevný podzim. A teď
už opravdu žádná slova. Jdu se
projít, venku je krásně.

Robert Kotzian, zastupitel
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V dnešním čísle přinášíme informace z 69. a 70. zasedání RMČ
Brno-Bohunice ve dnech 5. a 26. dubna.

Rekonstrukce hřišť do podzimu

ních sporech dočkáme i jeho do-
končení. Další dohoda o ukončení
nájmu se týkala pozemku pod
garáží při ulici Pod nemocnicí a 
rada schválila nájemní smlouvu
s novým nabyvatelem. Dodatkem
smlouvy byly stanoveny pevné 
sazby úhrad s provozovatelem pří-
střešků u zastávek MHD s reklam-
ními plochami.
Radní vydali souhlas s převodem
pozemků používaných SOU na
Lánech na JM kraj, který je jeho zři-
zovatelem. Rozhodnutím rady byl
ÚMČ pověřen vyřizováním všech
žádostí o poskytování informací dle
zákona o svobodném přístupu k in-
formacím. Protože se blíží termín
voleb, rada stejně jako v minulosti
schválila použití reklamních ploch
k volební kampani za stejných pod-
mínek jako vždy. Dále vydala sou-
hlas k použití bohunického znaku
na slavnostním osvětlení ve městě
a schválila finanční příspěvek ve výši
15 tisíc na tisk sborníku a oslavy 30
výročí ZŠ Arménská. Radní posou-
dili žádost o poskytnutí bytu mimo
pořadí a finanční podpory pro čle-
ny rodiny oběti přepadení, které se
u nás před časem událo. Podle ná-
zoru radních v tomto případě nešlo
o přímou souvislost a s tím spojené
řešení sociální situace a žádosti
nevyhověli.

(Pokračování na str. 2)

Morávkovo náměstí s bustou T. G. Masaryka, jak je znají již jen pamětníci

Jarní přemítání

Kaple bude otevřena každý den od
14.00 do 18.00 hod, včetně víken-
du (ve čtvrtek od 16.00 hod), v pá-
tek také od 9.00 do 12.00 hod.
Vstup je zdarma. Organizátoři vý-
stavy srdečně zvou také na úvodní
vernisáž, která se bude konat ve
čtvrtek 25.5. od 16.00 hod. Na zá-
věr vernisáže bude i drobné občer-
stvení, které pro nás slíbili připravit
farníci.

Antonín Crha
místostarosta

MČ Brno-Bohunice ve spolupráci
s Bohunicko-Lískoveckou farností
pro nás připravila malou výstavu
z historie naší městské části. Výsta-
va se uskuteční v bohunické kapli
a bude přístupná od čtvrtka 25.5.
do pondělí 29.5.2006.
Obrazové dokumenty přiblíží ná-
vštěvníkům podobu okolí kapličky
před výstavbou panelových domů.
Bude možné shlédnout zejména
Morávkovo náměstí, dále původní
podobu ulic Spodní a Rolnická
a některé přilehlé uličky. 

Malá výstava o historii

Tenisové kurty 

ul. Arménská

opět v provozu. 

8.00–20.00 hodin

Mobil: 605 275 200    
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HOLD MAMINKÁM

Malý chlapec se zeptal maminky:
„Proč pláčeš?“
„Protože jsem žena.“ odpověděla
mu.
„Nerozumím!“ odpověděl syn.
Jeho máma ho jen objala a řekla:
„A nikdy ani neporozumíš.“
Později se chlapec zeptal svého otce:
„Proč se mi zdá, že maminka pláče
bez důvodu?“
„Všechny ženy pláčou bez důvodu,“
bylo všechno, co mohl otec odpo-
vědět.
Malý chlapec vyrostl a stal se mužem,
avšak stále nerozuměl, proč ženy
pláčou. Nakonec zavolal Bohu a když
se dovolal, zeptal se:
„Bože, proč se maminky rozpláčou
tak lehce?“ Bůh odpověděl: „Když
jsem stvořil ženu, chtěl jsem aby
byla výjimečná.
Stvořil jsem jí dost silnou na to, aby
unesla váhu celého světa, ale natolik
jemnou, aby mohla vytvořit domov.
Dal jsem jí vnitřní odvahu, aby vy-
držela porod dítěte ale i odmítnutí,
které častokrát zažije od svých dětí.
Dal jsem jí vytrvalost, která jí
uschopnila pokračovat bez stěžo-
vání v péči o svoji rodinu i přes
choroby a únavu a to i tehdy, když

to všichni ostatní vzdávají.
Dal jsem jí  cit milovat svoje děti za
všech okolností, dokonce i tehdy,
když ji hluboce zraňují.
Dal jsem jí sílu přijmout svého
manžela i s jeho chybami a vytvořil
jsem ji z jeho žebra, aby chránila je-
ho srdce. Dal jsem ji moudrost, aby
pochopila, že dobrý manžel ji nikdy
nechce zranit, možná občas zkouší
její sílu a rozhodnutí stát vedle něj
bez výhrad.
A nakonec jsem jí dal SLZU, kterou
může uronit kdykoliv potřebuje
a která je jen a jen její. Na tu slzu
má opravdu právo, protože nikdo
nevydrží beze slova tolik jako
maminka!
Krása ženy není v šatech, které
nosí, v postavě, kterou má, ani ve
způsobu jakým si češe vlasy. Krása
maminky je v jejích očích, protože
ty jsou bránou k jejímu srdci, mís-
tu, kde sídlí láska.“
Milé maminky, 
k Svátku matek Vám přeji, aby slzí
bolesti bylo co nejméně. A když už
nějaká ta slzička musí přijít, ať jsou
to jen samé slzy štěstí a radosti.

Antonín Crha, místostarosta

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Přijďte oslavovat s námi na 
ZŠ Arménská

Letos uplyne právě 30 let od okam-
žiku, kdy se brány ZŠ Arménská,
mimochodem nejstarší školy v bo-
hunickém sídlišti, otevřely poprvé
a škola zahájila svoji výchovně-
vzdělávací činnost. A právě tohle
třicetileté výročí je důvodem k velko-
lepé oslavě. Ano, v roce 1976 se
začaly psát dějiny naší školy. Během
let prošla samozřejmě mnohými
změnami – počínaje úpravou škol-
ního hřiště, tenisových kurtů, přes
vybavení tříd a jídelny, renovaci
školní kuchyně, pořízení plasto-
vých oken, zřízení nové počítačové
třídy... A to zdaleka není vše. Také
pedagogický sbor se léty měnil –
přicházeli mladí učitelé, zatímco
starší kolegové si začali užívat za-
slouženého důchodu. A kolik žáků
prošlo našimi školními lavicemi?
Stovky, tisíce – možná i vy, milí čte-
náři, patříte k těm, kteří vděčí za
základy vzdělání právě této škole.
Neváhejte a využijte příležitosti tý-
denních oslav a přijďte se k nám
podívat. Vraťte se na známá místa,
kde jste strávili velkou část svého
dětství. Budete mile překvapeni.
V těchto dnech za branami školy
probíhají pilné přípravy na okáza-
lou oslavu, která proběhne v týdnu
od 19.6. do 23.6. 2006. Program
je následující:

Pondělí 19. 6.
Plavecká štafeta 30 km (300 x 100 m)
– poplavou žáci a jejich rodiče, 
absolventi školy, pedagogický sbor
a všichni přátelé školy. V tento den
můžete navštívit naši školu od 8.00

ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém 70. zasedání RMČ Bohu-
nice vypsala výběrové řízení na
investora objektu občanské vy-
bavenosti u zastávky Švermova a
schválila smlouvu o dílo na projekt
a provedení rekonstrukce schodišť
u Kavkazu a u ZŠ Arménská. Pro-
tože další z hromadných garáží při
ulici Pod nemocnicí změnily ma-
jitele, byly na pořadu jednání opět
dohoda o ukončení nájmu a dvě
nájemní smlouvy na zastavěný
pozemek s novým nabyvatelem.
Dodatkem nájemní smlouvy byly
upraveny podmínky dočasného
nájmu pozemku pro stavbu rodin-
ného domku na ulici Elišky Pře-
myslovny do doby, než bude reali-
zován prodej z úrovně města.
Upřesnění podmínek věcného bře-
mene obsahoval schválený doda-
tek smlouvy mezi vlastníkem hro-
madných garáží na ulici Vyhlídalo-
vě a MČ, a to zejména rozsah práv
a povinností při údržbě a opravách
veřejné parkovací plochy na střeše
objektu. 
Dalším dodatkem byl upraven roz-
sah prací při čištění a zimní údržbě
chodníků ve správě MČ. Pro nedo-
statek informací o možném využití
radní vydali nesouhlasné stanovis-
ko k záměru prodeje části veřejné
zeleně v okolí křižovatky Jihlavská –
Osová. Souhlasili s vynětím části

pozemků severně od ulice Lány
z ploch svěřených MČ, protože po
opětném zařazení do územní re-
zervy hřbitova s nimi nelze dispo-
novat a nejsou ani přístupné pro
údržbu. Rada vydala souhlasné
stanovisko k jedné žádosti o vý-
měnu obecního bytu a vzala na vě-
domí termín a program jednání 20.
zasedání ZMČ, které se sejde po-
sledního května. Na pořadu jedná-
ní má zprávu o hospodaření MČ,
rozpočtová opatření, dodatky ke
zřizovacím listinám škol a návrh na
přidělení bytu mimo pořadí. Dále
rada vzala na vědomí zajištění
prázdninového provozu v MŠ,
schválila dílčí rozpočtová opatření
v celkovém objemu 130 tisíc Kč a
vydala souhlas s umístěním pro-
sklených vitrin na radnici bohunic-
kým Orlům a Svazu malé kopané.
Závěrem vzkaz čtenářům, kteří
občas posílají do redakce stížnosti
či podněty. Pokud nejsou podep-
sané a týkají se radnice nebo jí ří-
zených či financovaných subjektů,
předáváme je kontrolnímu výboru,
k tomu lze stejně využít i schránku
důvěry. Pokud chcete, abychom
Váš názor otiskli, samozřejmě s vy-
jádřením druhé strany, nezbývá než
se podepsat a případně požádat
abychom Vaši identitu nesdělovali. 

-red-

do 16.00 h. V odpoledních hodinách
budou na hřišti školy probíhat do-
pravní soutěže pro žáky 1. stupně.

Úterý 20.6.
Uskuteční se netradiční sportovní
odpoledne na hřišti školy. 

Středa 21.6. 
Dopoledne proběhne v hale Tatranu
Bohunice turnaj v miniházené pro
1. stupeň. Na školním hřišti se sehra-
je v odpoledních hodinách fotbalový
turnaj žáků 2. stupně a jejich rodičů.

Čtvrtek 22.6.
Dopoledne mohou shlédnout v pro-
storách školní družiny mateřské ško-
ly divadelní představení, které pro ně
připravil dramatický kroužek. V době
od 8.00 do 17.00 h se můžete přijít
podívat do školy. V 17.00–19.00
proběhne slavnostní akademie v tě-
locvičně školy.

Pátek 23.6.
Na závěr oslav pořádá škola spole-
čenský večer pro všechny přátele
a příznivce školy.

Zveme Vás všechny, kteří k naší
škole patříte, ať už jste byli nebo
jste jejími pedagogickými pracov-
níky, správními zaměstnanci, žáky,
rodiči žáků a nebo jen přátelé školy.
Přijďte se všichni podívat, pobavit
se, zavzpomínat a popovídat si. Rádi
vás uvidíme. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Redakční rada ZŠ Arménská

Zastupitelstvo je svoláno na 31. května

Dne 13. 5. 2006 proběhne v Bohunicích hasičská soutěž. Dopoledne od
9 hodin budou soutěžit mladší a starší žáci a dorostenci v požárním útoku. 
Odpoledne od 13h proběhne soutěž dospělých v závodě „O pohár starostky
MČ Bohunice v hasičské všestrannosti“. Soutěžící družstva projíždí hasič-
ským autem určenou trať a plní různé úkoly.
Tato soutěž je divácky velmi atraktivní proto Vás všechny srdečně zveme.

Hasiči Bohunice

Záměr pronájmu zahrádek
V souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, zveřejňujeme  záměr Statutárního města Brna – MČ
Brno-Bohunice

– pronajmout části pozemku p. č. 1033 v k. ú. Bohunice při
Leskavě – a to dva díly uvedeného pozemku, každý o vý-
měře 300 m2, za účelem zřízení zahrádky. U jednoho dílu je
nezbytné předchozí finanční vyrovnání za stavbu zahradní
chatky.

Informace o uvedeném záměru poskytne a žádosti o pronájem pozemků
přijímá Ing. Seidlová, Majetkové oddělení ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá
3, 625 00 Brno, tel. 547 423 824

(pokračování ze str. 1)
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Setkání na zahradě MŠ Švermova

Nejprve správné odpovědi z minulého čísla: 1B – Naše nejs-
tarší dovolují výlet maximálně o 400 – 500 let zpět, 2C –
zemře přibližně jeden z 500 uštknutých (většinou staré či
nemocné osoby nebo malé děti), podaří se tedy přežít
499 osobám, 3A – muchomůrku sypali cukrem a hubili s ní
mouchy., 4A – žlabatka duběnková.

SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU –  SOUTĚŽ JEŽČÍ  STOPOU

Tentokrát se setkáváte s naší soutěží naposledy. Proto vám dnes nabízíme
k poznávání rostliny a živočichy, které jsme potkali na našich toulkách se
Severkou během letošního roku. Poznáte je také vy?

Mám tu čest bydlet v městské části
Bohunice už několik měsíců. Se
svojí rodinkou bydlím na zdejším
sídlišti, které obklopuje hned něko-
lik hřišť. Byla jsem tím nadšena,
neboť mám malé dítko a mít hřiště
hned za domem je úžasně pohodl-
né. Moc jsem se těšila až roztaje
poslední sníh a zima nás opustí
nadobro, abych mohla trávit se
svým synem více času venku. Hned
jak bylo hezky, vzala jsem svého
syna na ono hřiště, aby se mohl
dostatečně vydovádět. Ale ouha,
na nebi sice svítilo sluníčko a jeho
paprsky příjemně hřály, ale sníh
měl přeci jen jednu výhodu. Pod je-
ho vrstvou byly ukryty psí výkaly.
Sníh je pryč a trávníky, nejen u dět-
ských hřišť, nesou památku na ne-
jednoho pejska. Mé malé dítko,
které tak rádo objevuje svět dosta-
lo první zákaz – nesmíš na trávník.
Proč? Protože kdybych ho tam

pustila, tak mu na botičkách asi
uvízne na stovky psích hovínek...
a možná ne jen na těch botičkách.
Je to až zarážející, jak jsou zdejší
pejskaři sobečtí vůči svému okolí
a lidem. Na každém trávníku jsou
koše a sáčky tomu určené, ale po-
dle toho, v jakém stavu jsou zelené
plochy kolem paneláků, to vypadá
že jsou využívány jen velmi zřídka.
Ani nevím, zda je to článek nebo
spíše prosba maminky, která by rá-
da chtěla nechat ťapkat své dítě po
venku aniž by se musela bát toho,
že na botičkách si domů bude syn
nosit hovínka. Byla bych moc ráda,
kdyby se toto téma začalo nějak
řešit. Sama jsem měla psa a nikdy
mě nenapadlo venčit psa u dět-
ských hřišť, natož tam nechávat
pozůstatek po svém mazlíčkovi.

Daniela Hendrichová

VÁŽENÉ NOVINY

OdpovÏdi posÌlejte ve tvaru:
1 - smetanka lékařská, 2 - holub domácí, …  na adresu 
cucka@severka.org nebo Zuzana Němcová, Spodní 10, Brno, 625 00. 
Vyhodnocení soutěže najdete v příštím čísle.

skluzavku i čerstvě natřené lavičky.
Tatínkové objevili odštípnutý schod
a hned se dali do betonování.
Pomalu se blíží poledne, některé
maminky pospíchají vařit oběd a uči-
telky si všimly čerstvě navezeného
hnoje na záhonech. Bylo by škoda
nechat jej zbytečně osychat – a tak
ještě na závěr je tento cenný ma-
teriál zaryt do hlíny, aby pomohl
zlepšit letošní úrodu. Jsme přece
ekologická mateřská škola a nic se
nemá ponechat náhodě!
Scházíme se takto již několik let
a o úspěšnosti našich setkání svěd-
čí i fakt, že se jich účastní i naši bý-
valí žáčci, dnes již žáci základních
škol.

Za kolektiv mateřské školy 
A. Poliščuková, učitelka

Je sobotní ráno, týden před Veliko-
nocemi, den jako malovaný. Kolem
naší mateřské školy se začínají schá-
zet rodiče s dětmi, učitelky a celý
personál. Procházíme se po zahradě
a díváme se, jak ji poznamenala dlou-
há zima. Paní školnice stojí u připra-
veného nářadí, rozdává hrábě, lo-
paty, nože, obratní tatínkové sahají
po pilách a maminky s dětmi čistí
zarostlé chodníky. Sluníčko vytrvale
svítí a zahřívá nás, nálada je stále
lepší, děti se zapojují do odklízení
odpadků.
Po dvou hodinách práce paní kuchař-
ka nabízí kávu, čaj a malé pohoštění
pro děti. Povídáme si a je nám hezky.
Se zalíbením si prohlížíme prosvět-
lené keře i stromy, zbavené suchých
větví, děti prověřují novou plastovou

Klub důchodců Brno-Bohunice

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

jezd, který se koná dne 7. června 2006
Trasa: Brno, zámek Litomyšl, Ratibořice – 

Babiččino údolí, Brno
Odjezd: 6.00 hod         Návrat cca: 20.30 hod   

Cena zájezdu: 140,– Kč

Sraz na obvyklém místě: ulice Čeňka Růžičky
Předprodej místenek 29. května 2006 na radnici 

Brno-Bohunice od 14.00 – 15.00 hod
Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
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Svátek plážového volejbalu

Svátek s Emilem trochu jinak
BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY
... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří se společností SKANSKA

19. května – 4. června 2006

IGNIS BRUNENSIS – mezinárodní přehlídka ohňostrojů
19 .5. – 2. 6. 2006

program festivalu zábavy BMUE 2006

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC – noční návštěva muzeí 19.5. 
IGNIS BRUNENSIS – mezinárodní přehlídka ohňostrojů
p·tek 19. 5. ohňostrojné prelude – Denisovy sady  

THEATRUM PYROBOLI (Česká republika)
Ëtvrtek 25. 5. 1. soutěžní ohňostroj – Brněnská přehrada  

FLASH BARRANDOV SFX (Česká republika)
sobota 27. 5. 2. soutěžní ohňostroj – Brněnská přehrada 

UNIQUE PYROTECHNIC (Švédsko)
pondÏlÌ 29. 5. 3. soutěžní ohňostroj – Brněnská přehrada  

PIROFANTASIA – PIRO TAI Group (Španělsko)
st¯eda 31. 5. 4. soutěžní ohňostroj – Brněnská přehrada  

MACEDO´S PIROTECNIA (Portugalsko)
Ëtvrtek 1. 6. slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky – hrad Špilberk
p·tek 2. 6. ohňostrojné grandfinále – hrad Špilberk  

FLASH BARRANDOV SFX (Česká republika)

BALLOON JAM – svátek balónového létání 25.–28. 5.
ZÁBAVA POD HRADBAMI – pro každého něco 2.–4. 6.
DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka historie dopravy 3.–4. 6.
LIDOVÁ HRADNÍ SLAVNOST – zábava na Špilberku 4. 6.

veletržní, sportovní a další akce

SUPERPRESTIGE 2006 – mezinárodní závod v triatlonu 20. 5.
ČESKÝ POHÁR DRAČÍCH LODÍ 2006 – závod speciálních lodí 27.5.
GRAND PRIX BRNO – GITY CUP 2006 – světový pohár moderních
gymnastek 27. – 28. 5.
AUTOTEC 2006 – mezinárodní veletrh užitkových automobilů, dílů,
příslušenství a servisní techniky 3. – 7. 6.

PODPORA VÝZNAMNÝCH SPOLEČNOSTÍ
titulární partner projektu BMUE 2006 SKANSKA

Projekt probíhá za výrazné podpory podnikatelských subjektů. Titulárním part-
nerem je společnost SKANSKA. Generálními a oficiálními partnery jsou společnos-
ti Plzeňský Prazdroj, Jihomoravská plynárenská, Veletrhy Brno, Moravské naftové doly,
SDS EXMOST, Interhotel Voroněž, OREA Hotels, GiTy, TEPLÁRNY BRNO, Česko-
moravský Cement, ŠMERAL Brno, UNIS, AGER a další partneři. Mezi hlavní mediál-
ní partnery patří tradičně Český rozhlas Brno, Česká televize Brno, síť Rádia KISS
včetně Rádia KISS HÁDY, Rádio Petrov, deníky MF DNES a Lidové noviny, ROVNOST
a další média.

TERMÕN PROJEKTU PRO PÿÕäTÕ ROK 18.5. ñ 3.6.2007

„Ve střední Evropě se podobné
turnaje pořádají jen ojediněle. Při-
dělení jedné z nejvýznamnějších
akcí Mezinárodní volejbalové fede-
race znamená pro český beachvo-
lejbal obrovskou poctu,“ potvrdil
místopředseda Českého volejba-
lového svazu Josef Beneš, který se
s bratrem Petrem loni stal mistrem
republiky a vrcholného turnaje
domácí sezóny se také zúčastní.
Mezinárodní volejbalová federace
vypsala pro letošek čtyři turnaje
kategorie Challenger, kromě Brna
se konají na Kypru, Ukrajině a
v Itálii. V hlavní soutěži startuje
24 párů – rozhoduje aktuální po-
řadí ve světovém žebříčku a také

kvalifikace, do níž nastoupí nej-
méně 32 dvojic. 
Pořadatelé nevybrali sokolské kou-
paliště jako dějiště turnaje náho-
dou. „Jde o nejhezčí beachvolej-
balový areál u nás. Navíc plážový
volejbal má v Brně silnou tradici
a těší se mimořádnému zájmu ve-
řejnosti. Před dvěma lety se tu např.
uskutečnilo velice vydařené mistrov-
ství Evropy juniorů,“ vysvětlil ředitel
pořadatelské společnosti Jiří Bis.
Město Brno akci finančně podpo-
řilo, záštitu nad turnajem převzal
ministr financí Bohuslav Sobotka
a brněnský primátor Richard Svo-
boda.

Ing. V. Adam, MMB

Nejprve bychom vám všem chtěli
poděkovat za úspěch loňské veřejné
sbírky s názvem Svátek s Emilem,
protože díky vám získaly handicapo-
vané děti prostředky,
za které bude v tomto
roce pořízeno spor-
tovní vybavení, byly
zakoupeny další tři
mikrobusy pro dopravu
dětí na závody a tréninky.
Dětem se  zpříjemnil
život a mohou celo-
ročně kvalitně sportovat.
A o to v benefičním projektu Emil
jde. 
A pokud chcete i letos handicapo-

vaným dětem pomoci, tak vězte,
že veřejná sbírka Svátek s Emilem
se uskuteční v pondÏlÌ 22. kvÏtna.
V téměř dvou stech městech bude

přes tři tisíce středoškoláků
v ulicích nabízet jednak

tradiční mazací gumu
s obrázkem ptáčka
Emila za symbolickou

cenu 20 korun, ale také tex-
tilní podobu Emila jako
přívěšek na klíče za 50 korun.
Záštitu nad sbírkou převzalo
všech třináct hejtmanů a

primátor Prahy. 
Ptáček Emil vám za handicapované
děti, které mají rády sport, děkuje.

Mezinárodní Atletický mítink

6. května 2006 se v městě Brně
uskuteční a bude zavedena tradice
pravidelného každoročního konání
mezinárodního atletického mítinku
s názvem „Velká cena Brna a Jiho-
moravského kraje“ a zároveň mezi-
národní dorostenecký a žákovský
atletický mítink s názvem „Světový
atletický den 2006“, který zaštiťuje
Mezinárodní asociace atletických
federací (IAAF), a který každoročně
ve stejném termínu probíhá souběž-
ně na všech kontinentech v mnoha
zemích celého světa sdružených
v IAAF. V loňském roce tento svě-
tový projekt IAAF proběhl ve 157
zemích celého světa. 
Celý tento atletický mítink mají pod
patronací Ing. Stanislav Juránek,
hejtman Jihomoravského kraje a
Ing. Radomír Jonáš, náměstek pri-
mátora města Brna. Pořadateli

mezinárodního atletického mítinku
jsou AC Atletika Brno a ředitel
Michael Svoboda, ACP Olymp Brno
a manager Josef Sečkář a VSK
Univerzita Brno a technický delegát
Petr Kotyza.
Do metropole Jihomoravského kraje
přijedou stovky sportovců z mnoha
zemí světa od žákovských kategorií
až po profesionální dospělé sportovce.
Město Brno bude mít tedy možnost
shlédnout špičkovou mezinárodní
atletiku s řadou hvězd evropského
či světového formátu ve všech věko-
vých kategoriích. 
Dovolte nám, abychom vás srdečně
pozvali na tuto významnou sportov-
ní a společenskou akci v městě Brně
v Jihomoravském kraji. 

Michael Svoboda  
ředitel mítinku

Jarní chůze 2006

Již podruhé pořádá KHS Jmk v Brně
ve spolupráci se Zdravotním ústa-
vem v Brně „Jarní chůzi pro zdraví“
Údolím oddechu z Bystrce do Kohou-
tovic – trasa o délce cca 4 km je
nenáročná a uskuteční se v sobotu
27. května 2006. Začátek je v
9.45–10.30 hod v ul. Pod horkou –
u lávky v Bystrci (tramvaj č. 1, 3, 11,
zastávka Kamenolom). Zájemcům
bude změřen krevní tlak, puls a pro-
cento tuku v těle. KHS Jmk zve všech-
ny občany k účasti na této chůzi.
„Udělejte pro sebe něco prospěš-
ného a přijďte!“

Tuzemský plážový volejbal čeká v máji velký svátek. Od
25. do 28. května se na Sokolském koupališti u Brněnské
přehrady uskuteční 2006 Orco FIVB Challenger, jeden z nej-
větších turnajů, jaké se v České republice konaly. Zúčastní se ho
hráči ze světové špičky mužských párů. 

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.

Hledáme mladé fotbalisty

TJ Tatran Bohunice oddíl kopané pořádá nábor chlapců nar.
1997–2000. Informace u p. Hanáka, tel.: 724 228 360,
p. Sedláčka, tel.: 737 785 385 a p. Kani, tel.: 777 217 334. 
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Klidná síla

VáÏení obãané,
srdeãnû Vás zvu na besedy o tom, co Vás zajímá:

pondûlí, 15.05. 18:00 – Královo Pole
Semilasso, Palackého 126 
(za úãasti pfiedsedy KDU-âSL 
Miroslava Kalouska)

pátek, 19.05. 17:00 – Jih, sál GiTy
Mariánské nám. 1 

pondûlí, 29.05. 18:00 – Bohunice
ÚMâ, Dlouhá 3 

Diskuze se zúãastní také poslanec Jan GrÛza,
spoluautor Rodinn˘ch pasÛ, kandidátka na primátorku
Barbora Javorová a kandidát na senátora,
1. námûstek primátora Jan Holík.

Tû‰ím se na setkání.

Vá‰ Milan ·imonovsk˘ 
místopfiedseda vlády 
a ministr dopravy

Jan GrÛza Jan HolíkBarbora Javorová

STRANA ROVNOST ŠANCÍ – NOVÁ ŽENSKÁ
POLITICKÁ STRANA PŘESTAVUJE SVÉ 
PRIORITY DO PARLAMENTNÍCH VOLEB
V ROCE 2006:

Vnesení ženského prvku do všech úrovní
společenského života a rovné zastoupení žen
a mužů v rozhodovacích procesech na všech
úrovních
Ochrana práv rodiny, seniorů, nezaměstnaných,
slabých  a jakkoliv diskriminovaných, rozvíjení
mezigenerační solidarity a potírání generačního
odstupu stáří a mládí
Postavení rodinné práce a péče o děti na úroveň
prestiže jiných činností, rozvíjení otcovské zodpo-
vědnosti, vytváření dobrých startovních podmínek
pro vznik mladých rodin. Chceme prosadit 
striktní – nejen formální – dodržování a ochranu
práv dětí a rodiny, všech znevýhodněných a osla-
bených osob – a to změnou příslušných zákonů

ŽENY, VOLTE ŽENY! JE NÁS CELÁ 
POLOVINA LIDSTVA, PŘIJĎTE  VOLIT 
LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO SVOJE DĚTI!

po modré společně
Volby do PSP ČR 

www.odsjmk.cz

| 2. a 3. června 2006

Společně pro

kandidát č. 8
Dana
Filipi

36 let
tisková mluvčí

kandidát č. 12
Ing. Robert
Kotzian, Ph.D.

31 let
podnikatel

kandidát č. 31
Ing. Jan
Karásek

32 let
referent

kandidát č. 34
Vladan
Krásný

37 let
vedoucí
informatik

kandidát č. 30
Dana
Winklerová

45 let
ekonomka

kandidát č. 23
Petr
Adámek

32 let
bankovní
specialista

Ing. arch. Václav Mencl, 63 let, poslanec

lídr pro Jihomoravský kraj lídr pro Brno-město

Mgr. Petr Pleva, 47 let, poslanec

Brno
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losovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodala
kandidátní listinu ve všech volebních krajích, je v daném volebním kraji toto číslo neobsa-
zeno. Vzhledem k tomu nemusí být hlasovací lístky, které volič obdržel, označeny úplnou
nepřerušenou číselnou řadou a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Hlasovací lístky pro volby na území České republiky budou distribuovány voličům nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb.V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do obálky jeden hlasovací
lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.
Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice .
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koali-
ce zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upra-
vit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Bohunice a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

ÚMČ Brno-Bohunice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech,
v pátek 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  a v sobotu dne 3. června
2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mohou pouze
voliči, tj. státní občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku nej-
méně 18 let.

Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, vydá  ÚMČ Brno-Bohunice na je-
ho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně do
31. května 2006 do 16.00 hodin nebo písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději do 26. května 2006. ÚMČ Brno-Bohunice vydá voličský prů-
kaz nejdříve 18. května 2006 osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
(v případě, že volič o zaslání požádá).

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl
u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním
okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahra-
ničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním
razítkem.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politic-
kých stran, politických hnutí a koalic jsou ve všech volebních krajích označeny stejným vy-

Informace pro občany městské části Brno-Bohunice
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

priority

liberálů

z Brna

2006

lídr
mgr.
Milan
Hamerský

VZDĚLÁNÍ
– školné 5000 otevře VŠ všem
– ne rušení gymnázií v Brně
BYDLENÍ  
– trh sníží cenu nájmů o 1/3
PŘÍRODA
– konec dotací na poškozování žp
KORUPCE
– majetková přiznání 
– otevřená výběrová řízení 
DANĚ
– 15 % výjimky podporují korupci 
EUTANÁZIE
– život ve vlastních rukou

Jednoduše
studovat, bydlet

Férově
podnikat

Důstojně
žít a odejít

Liberální reformní strana

LiRA zastupuje na kraji ing. arch. Jiří Löw,
v senátu prof. Jiří Zlatuška, exrektor MU

hlas pro 
liberály

hlas pro novou politickou generaci

www.liberalove.cz

LiRADostaneme peníze 
z EU do Brna!

www.snked.cz

Eliška
Kovářová

lídr kandidátky

Josef
Zieleniec
poslanec EP

Volte

11
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STAROLÍSKOVECKÉ MLADÉ HODY 

Vážení přátelé,
chtěli bychom vás pozvat na letošní
Starolískovecké mladé hody, které
budou opět dvoudenní, a to 20.
a 21. května 2006, k výročí patrona
naší farnosti – sv. Jana Nepomuckého.
Vlastní hody začnou v pátek 19. 5.
2006 v 17 hodin stavěním máje
před sokolovnou ve Starém Lís-

kovci. Zároveň bude v prostorách
sokolovny zahájen předprodej vstu-
penek.
Sobotní program začne dopoled-
ním zvaním na hody, které bude
probíhat za hudebního doprovodu
Petrovanky z Ořechova. Ve 14 ho-
din se uskuteční hodové požehnání
v kostele ve Starém Lískovci, odkud
také vyjde průvod stárků. Hlavní
zábava začne v sobotu večer v 19
hodin v sále sokolovny ve Starém
Lískovci. V rámci večerního progra-
mu vám stárci zatančí Slovenskou
besedu. K tanci a poslechu bude
hrát dechová hudba Petrovanka. 
Druhý den, to je v neděli, bude v
9.30 hodin slavnostní hodová mše
za účasti stárků. Nedělní odpolední
program bude probíhat od 16 ho-
din opět v sokolovně. Čeká na vás
cimbálová muzika Šmytec, která
bude hrát ke zpěvu i k tanci. Kro-
mě toho vám děti zatančí Hanác-
kou besedu. 
Starolískovečtí stárci a Orel Starý
Lískovec si vás všechny co nejsr-
dečněji dovolují pozvat na letošní
Starolískovecké mladé hody a těší
se na vaši účast.

Pavel Turčínek, hlavní stárek
Ing. Jan Turčínek, starosta jednoty
Josef Jaňura, místostarosta jednoty

Program ZOO

Bohuničtí žáci obhájili titul
Mistra Evropy

Více než stovka účastníků, včetně
kompletní domácí špičky, se před-
stavila v Ostravě na mezinárodním
mistrovství ČR – Czech Open ve stol-
ním hokeji. Součástí víkendového
klání byla i mezinárodní klubová
soutěž Pohár WTHA a mezinárodní
soutěž žákovských družstev Schools
Challenger 2006.
Zatímco v soutěži dospělých jsme do
bojů o medaile nezasáhli, v turnaji
klubových družstev o Pohár WTHA
Dopravní Stavby Brno v sestavě s člen-

kou Orla Bohunice Ivou Fraňkovou
zvítězili. Největšího úspěchu však
dosáhlo naše žákovské družstvo Orla
Bohunice hrající za ZŠ Arménská
v soutěži družstev Schools Challenger
2006. Martin Vrána, Jakub Rezek,
Radek Pavliš a Miloš Buchtík nepoz-
nali hořkost porážky a k loňskému
titulu Mistrů Evropy z Polska přidali
stejný titul i na domácí půdě a jako
jediní dokázali své umístění obhájit.

Michal Franěk

ZÁMEK PLNÝ POHÁDEK
Zajímavý projekt pod názvem Po-
hádky na zámku připravují na dny
18. – 21. května 2006 do zámeckých
prostor Historického muzea ve
Slavkově u Brna studenti a pra-
covníci Střední zahradnické školy
z ulice Lány pod vedením Danuše
Felklové v součinnosti se zdejší
muzejní správou. Autoři chtějí v 
architektonicky zvláštním objektu
navodit atmosféru pohádek tvoře-
nou symbiózou historických expo-
nátů, květinových aranžmá a po-
hádkových kostýmů.
První den mohou zájemci shlédnout
v profesionálním provedení módní
přehlídku pohádkových postav jako
např. Slepá bába, Maková panenka
a motýl Emanuel, Šeherezáda, Prin-
cezna na hrášku, Víla Amálka, Šípko-

vá Růženka, Jeníček a Mařenka, Bílá
paní, Princ Bajaja, Zlá královna ze
Sněhurky a další. Zvýrazněním této
pohádkové show bude skutečnost,
že zájemce doprovodí po návštěv-
nické trase jako průvodce Kašpárek
a v hlavním sále uslyší z úst Babičky
vyprávět pohádky.
Další dny budou pohádkové kostýmy
k vidění již jen formou výstavy na
figurínách doplněné o květinovou
výzdobu vztahující se vždy k tématu
pohádky. Za zmínku rovněž stojí,
že tato unikátní akce bude z iniciativy
slavkovských muzejníků doplněna
o výstavy panenek v historickém
oblečení a loutek v pohádkovém
stylu.

Ing. Jiří Ptáček

14.5.2006 – DEN DĚTÍ S CENTREM PRO
RODINU A PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY 
kulturní a soutěžní program pro návštěvníky ZOO

20.5.2006 – INDIÁNSKÝ DEN V ZOO BRNO
11.00–14.00 hod. – vystoupení indiánské skupiny
Hau Kóla na pódiu U Velblouda
11.00–16.00 hod. – výroba šperků, indiánských
čelenek a malování na obličej u pódia

21.5.2006– ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ –
BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO
kulturní a vzdělávací program pro návštěvníky 

27.5.2006 – DEN DĚTÍ 
S RÁDIEM FREKVENCE 1
kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky
a rodiče, večerní prohlídka ZOO

28.5.2006 – DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO
program:
11.00–16.00 hod. – hrají a zpívají Noví Kaskadéři
na pódiu U Velblouda
14.00–15.00 hod. – hrají a zpívají Kamarádi tamtéž.
V areálu zoo budou soutěžní stanoviště a lanová
dráha.

1. 6. 2006 – DEN DĚTÍ
OTVÍRÁNÍ DĚTSKÉ ZOO, 9.00–14.00 hod
Soutěže pro děti na několika stanovištích v areálu
zoo. Na pódiu U Velblouda vystoupí folkový zpěvák
Jaroslav Samson Lenk – autor písniček k večerníč-
kovým seriálům (Méďové, Vydrísek, Bažantí kluci…)
a Divadelní studio Lídy Trnkové. Během dopoledne
bude areál slavnostně otevřen primátorem města
Brna PhDr. Richardem Svobodou.
V době od 9.00 do 14.00 hod mají kolektivy z MŠ
a ZŠ vstup do zoo zdarma.

kontakt: Mgr. Vitulová, tel. 546 432 360

Zoologická zahrada nemá zavírací den 
a i ve sváteční dny má otevřeno 

od 9.00 hod do 18.00 hod

■■ Med přímo od včelaře. 1 kg
= 75 Kč. Tel.: 546 214 307, mob.:
724 516 291

■■ Potřebujete peníze? Můžete
je velice snadno získat tím, že pronaj-
mete svůj byt nebo rodinný domek
po dobu trvání veletrhů a výstav.
Zavolejte na tel.: 543 246 579. Ces-
tovní agentura ASILIUM v.o.s., Brno

■■ DRAK – dětské tábory (7–18
let), pestrý program – Vysočina
(17.7–2.9.). Minitábory pro rodiče
s dětmi do 10 let – Jeseníky. Tel.:
541 634 309, www.drak.cz

■■ Koupím 2+1 nebo 2+kk druž-
stevní nebo v osobním vlastnictví
v jižní části Brna. Tel.: 608 339 572.

■■ Montáž plovoucích podlah,
interiérových dveří a stěn. 
Tel.: 775 197 936.
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Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno - Bohunice

Program na květen 
■ 11. května ve 14.00 hod. –  LESNICKÁ ROMANCE 
Zajímavé rozpravy o přírodě s Ing. R. Staňkem.

■ 16. května ve 14.00 hod. – CO NEVÍTE O ČAJI
Povídání o čaji a čajových kulturách spojené s ochutnávkami čajů Dál-
ného východu.

■ 18. května v 15.00 hod. – KONCERT DĚTÍ ZUŠ VEVEŘÍ
Zveme Vás k poslechu hudby v podání žáků hudební školy.

■ 25. května v 17.00 hod. – MÁJOVÝ VEČER
Srdečně Vás zveme na již tradiční májový podvečer v překrásné zahradě
našeho domova s vystoupením hudební skupiny MARÉ, občerstvením
a dobrými lidmi. VSTUP VOLNÝ!

■ 30. května ve 14.00 hod. – ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA II.
Pokračování cyklu vyprávění o zapomenutých činnostech lidského
společenství.

Program na červen
■ 1. června ve 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!

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

547240937

PLÁN AKCÍ V KVĚTNU 2006

KLUB SENIORŮ
⁄ter˝ 16. 5. 2006; 9.30ñ11.30 hod. Klub seniorů – kosmetická porad-
na – vizážistka. Cena: 30 Kč.

⁄ter˝ 23. 5. 2006; 9.30ñ11.30 hod. Klub seniorů – jarní vazba.
Cena: 30,- Kč. 
Přihlášky na každou akci den předem na tel č. 547 240 937

DEN DĚTÍ NA LÁNECH - doprovodný program 
NedÏle 28. 5. 2006; 14.00ñ17.00 hod. Dvůr a zahrada CVČ Lány.
Program: mezinárodní hry, mezinárodní jídla, soutěže, malování na ploty
Pořádáno ve spolupráci se školskou komisí městské částí Brno-Bohunice,
bohunickými hasiči a nezávislým sociálně-ekologickým hnutím Nesehnutí

LETNÍ ČINNOST 2006

TÁBORY V PŘÍRODĚ
KOUP¡NÕ A KONÃ
TERMÍN: 8. 7. – 15. 7. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 2000 Kč
PROGRAM: Tábor pro holky a kluky, kteří mají rádi jízdu na koních a
koupání. Dále táborová hra, soutěže v přírodě, výlety. Rekreační
středisko Mostkovice u Plumlovské přehrady.
KONTAKT: B. Podolská, tel.: 547 240 937, e-mail: lany@luzanky.cz

BABY T¡BOR
TERMÍN: I. Turnus: 1. 7. – 8. 7. 2006

II. turnus: 15. 7. – 22. 7. 2006
VĚK: 2–6 let s rodiči, CENA: 2500 Kč dospělý, 2000 Kč dítě 
PROGRAM: Koupání, výlety, sportovní hry. Ubytování v chatě.
Rekreační středisko – penzion Andulka, Bolešín u Bystřice n. Pernštejnem
KONTAKT: Petra Košťálová, Bohuslava Podolská, tel.: 547 240 937

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR SE ZAMÃÿENÕM NA TURISTIKU
TERMÍN: 10. 7. – 14. 7. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750 Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Koupání, výlety, v případě špatného počasí návštěvy muzeí
a výstav. Denně od 9.00 do 16.00 hod.
KONTAKT: P. Košťálová, tel.: 547 240 937, e-mail: petralany@luzanky.cz

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR PRO DÃV»ATA
TERMÍN: 10. 7. – 14. 7. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750 Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Šití na stroji, malování na hedvábí, různé zpracování batiky
apod.
KONTAKT: J. Slabá, tel.: 547 240 937, e-mail: vytvarkalany@luzanky.cz

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR SE ZAMÃÿENÕM NA TURISTIKU
TERMÍN: 17. 7. – 21. 7. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750 Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Denně od 9.00 do 16.00 hod.
KONTAKT: Gábina Ježková, tel.: 547 240 937, e-mail: lany@luzanky.cz

PÿÕMÃSTSK› T¡BOR SE ZAMÃÿENÕM NA TURISTIKU ñ HARRY
POTTER
TERMÍN: 24. 7. – 28. 7. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750,– Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Denně od 9.00 do 16.00 hod.
KONTAKT: Petra Košťálová, Barbora Hlávková, tel.: 547 240 937,
e-mail: petralany@luzanky.cz

V›TVARN› PÿÕMÃSTSK› T¡BOR
TERMÍN: 14. 8. – 18. 8. 2006
VĚK: 7–12 let, CENA: 750 Kč (včetně obědů)
PROGRAM: Grafika, keramika, malování, návštěvy výstav a výlety.
KONTAKT: A. Kamenická, tel.: 547 240 937, e-mail: vytvarka lany@luzanky.cz


