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Malý králíček
Možná by se k tomuto článku lépe hodil 
název „Co v Bohunicích určitě nezaži-
ješ“. Na nadpis je to ale moc dlouhé.
Bylo to na konci června, když jsme ve 
dvě ráno odjížděli ze svatební hostiny, 
která probíhala v restauraci na samotě 
v Orlických horách.
Naši přátelé, kteří nás vezli, mají maličké 
Daewoo Pikolo. Do úzkých horských sil-
niček tak akorát. Jeli jsme celkem poma-
lu a to bylo dobře. Náhle z vysoké trávy 
vběhl těsně před auto malý, vystrašený 
králíček, který před námi docela dlouho 
zoufale kličkoval, než zase našel cestu 
zpět do lesa.
S úsměvem na tváři a živé debatě jsme 
pokračovali v cestě, když nám všem 
náhle úsměv ztuhl. Hned za silničním 
horizontem jsme tak tak dobrzdili 
před stádem asi 40 dobře vykrmených 
krav. Tyto prorazily nedaleký ohradník 
a klusaly si to před námi po silnici. Ještě, 
že řídila zodpovědná kamarádka. Já 
být za volantem, tak bych do nich asi 
vletěl…
Krávy před námi volně klusaly asi 3-4 
km až do první vesnice. Téměř na jejím 
konci se však znenadání zastavily. Skoro 
by se dalo na „tváři“ vedoucí krávy vyčíst: 
„Holky, jsme někde, kde jsme být neměly“. 
Otočily se a pomalým krokem vyrazily 
proti nám. Rychle jsme zhasli reflektory 
a čekali, co se stane až ty rohaté, osmset-
kilové kolosy dojdou až k nám. Asi je štva-
lo auto za námi, které světla nezhaslo. 
Pomalu prošly těsně kolem nás. Byly tak 
blízko, že se otíraly o naše malé autíčko. 
Z okénka jsme si na ně mohli sáhnout. 
Jeden kapitální kousek do nás dokonce 
drcnul. Byl to zvláštní pocit, být uprostřed 
masy nevyzpytatelných zvířecích těl, za-
vřený v malém Pikolu.
Když kolem nás přešla i poslední, rychle 
jsme nastartovali a odjeli. Cestou jsme 
potkali auto policie, kterou jsme na 
zvláštní dopravní překážku upozorni-
li. Docela by mne zajímalo, jak si muži 
zákona s krávami poradili.
Já jsem pak přemýšlel, oč je to v Bo-
hunicích jiné. Jsou situace, které by-
chom u nás, mezi paneláky zažít ne-
mohli. Tedy, s králíčkem se potkat určitě 
můžeme, ale ty krávy…

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Zářijové dny jsou obvykle časem ještě živých letních pro-
žitků doznívajících nad hromádkou prázdninových nebo 
dovolenkových fotografií a pohlednic. I z tohoto důvodu 
jsem se rozhodl předložit vám tento zápisník netradičně 
v obrazové formě. Na souboru publikovaných fotografií 
(další najdete na str. 4) jsou zachyceny nejen ty velké, ale 
i ty menší stavební události bohunických letních měsí-
ců. Tedy staveb, které byly přímo řízeny a financovány 
z úrovně naší samosprávy. Samozřejmě k bohunickému 

„stavebnímu“ létu patří i trable s rekonstrukcí kanalizace, 
plynu a vody. Což jsou rovněž stavby potřebné, avšak 
„jiné kategorie a zcela jiného rozsahu“, které ať se to zdá 
mnohým nepravděpodobné, také určitě jednou skončí… 
a v pozdním létě chceme ještě předláždit tři vnitrobloky 
panelových domů na ulici Ukrajinská a vybudovat nová 
parkovací místa podél ulice Souhrady…  
Přeji dobré září.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Výměna oken a zateplení budovy MŠ Amerlingova

Výměna oken a zateplení budovy MŠ Uzbecká

Rekonstrukce dvou sekcí WC na ZŠ Arménská I.

Výměna oken a zateplení budovy MŠ Běloruská

Výměna oken a zateplení budovy SVČ Labyrint

Oplocení dětského pískoviště Švermova 8
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KONTROLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KVALITA OVZDUŠÍ A JEJÍ MĚŘENÍ

Pravidelná noční kontrola svítivosti 
veřejného osvětlení v Brně-Bohuni-
cích, kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a.s. ve spolu-
práci s MČ Brno-Bohunice se usku-
tečnila ve středu 14. 8. 2013, na kte-
ré bylo zkontrolováno celkem 1188 
kusů světel. Z tohoto počtu nesvítila 
v době konání kontroly 4 osvětlení, 
což je 0,34 % nesvítivosti. Nyní již pra-
videlně také kontrolujeme i nově in-
stalovaná světla veřejného osvětlení 
na ulici Studentská a Netroufalky, kde 
byly již ukončeny práce na úpravě 
veřejného osvětlení v souvislosti se 

stavbou Masarykova univerzitního 
kampusu a veškeré osvětlení bylo 
předáno do správy Technických sítí 
Brno, a.s.
A nyní k připomínkám některých 
místních spoluobčanů k veřejnému 
osvětlení. Nejčastěji jsem dotazován, 
proč svítí veřejné osvětlení během 
dne a téměř v celých Bohunicích. Tak 
tedy celé Bohunice ve dne nesvítí, ale 
je pravdou, že na jeden „zapínák‘‘ se 
rozsvítí přibližně tři ulice, což může 
při pohledu kolem sebe vypadat, 
že svítí opravdu celé Bohunice. To 
se někomu jistě nelíbí, ale je nutné 

provádět průběžnou kontrolu něko-
likrát měsíčně a z důvodu případných 
oprav ve dne. Za připomínku stojí, 
že v posledních několika měsících 
dochází k projevům vandalismu na 
lampách veřejného osvětlení, což jen 
zvyšuje případné kontroly a opravy. 
Takto jen v krátkosti na vysvětlenou. 
Opravu nesvítícího osvětlení přislíbi-
ly Technické sítě Brno, a.s. do konce 
měsíce srpna.
Záznam z kontroly je uložen na Od-
boru technických služeb Úřadu MČ 
Brno-Bohunice.

Josef Juras,člen Rady MČ

Území statutárního města Brna je 
z pohledu kvality ovzduší v souladu 
se zněním zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší vymezeno jako 
samostatná „Aglomerace Brno“. 
Vzhledem k tomu, že na jeho úze-
mí dochází k překročení hodnot 
imisního limitu pro jednu nebo více 
znečišťujících látek, jsou některé části 
města zařazeny do oblastí se zhorše-
nou kvalitou ovzduší.
Historie imisního monitoringu sta-
tutárního města Brna se datuje od 
r. 1993, kdy vedení města rozhodlo 
o zřízení sítě monitorovacích stanic 

kvality ovzduší na území města. Sou-
časný monitorovací systém obsahuje 
pět stacionárních plně automatizova-
ných monitorovacích stanic a mobil-
ní měřící vůz. Data generovaná sta-
cionárními stanicemi jsou předávána 
on-line do centrální laboratoře, kde 
jsou dále zpracovávána.
Stacionární stanice jsou umístěny 
v lokalitách Černá Pole – Arboretum, 
Židenice – Svatoplukova, Bohunice 
– ul. Lány, Brno Střed – Výstaviště 
a Zvonařka. Měřící vůz je používán 
občasně pro nárazová měření dle po-
žadavků OŽP MMB a městských částí.

Měřené škodliviny v Bohunicích na 
stanici Brno – Lány jsou: oxid siřičitý, 
oxidy dusíku (např. oxid dusičitý, oxid 
dusnatý), oxid uhelnatý, troposféric-
ký ozón a suspendované prachové 
částice frakce 2,5 μm, 1 μm a 10 μm. 
Z meteoveličinjsou měřeny: směr 
a rychlost větru, teplota a vlhkost. 
Výsledky měření, ale i další informa-
ce týkající se kvality ovzduší v Brně 
je možno zhlédnout na stránkách: 

http://ovzdusi.brno.cz/.

Zdroj: http://ovzdusi.brno.cz/

Vážené čtenářky a vážení čtenáři 
zpravodaje „Naše Bohunice“. Dříve 
než se začnu věnovat obvyklým 
částem rubriky Komise pro ob-
čanské záležitosti, vás zdravím 
a doufám, že prázdninový čas 
jste prožili co nejlépe. Dále chci 
touto cestou poděkovat našim 
spoluobčanům, kteří během let-
ních měsíců zaslali své podněty 
a dotazy na mailovou adresu naší 
komise – jen tak dál…
V uplynulých dvou měsících Po-
licie ČR musela řešit problémy, 
jež patří do vcelku pravidelných 
oblastí trestné činnosti páchané 
na území naší městské části. Jako 
první je zcela jistě nutné uvést 
vloupání do bytu na ulici Armén-
ská a do rodinného domu na uli-
ci Vohnoutova, přičemž částka 
odcizených a poškozených věcí 
dosáhla hodnoty 10.000 Kč. Sem 
lze přiřadit i vloupání do kolárny 
bytového domu a garáže na uli-
ci Ukrajinská. V obou případech 
byla odcizena horská kola. Druhá 
„stará známá“ je oblast krádeží 
či vloupání do osobních vozidel. 
Tentokrát došlo k odcizení dvou 
vozidel na ulicích Švermova 
a Ukrajinská. Druhý případ, tedy 
odcizené vozidlo na ulici Ukra-
jinská je již v konečné fázi vyšet-
řování, a pachatel i jeho lup je již 
zajištěn. Co se týče vloupání do 
vozidel či jejich poškození, zde 
došlo k jednomu vloupání na 
ulici Ukrajinská a jednomu po-
škození politím barvou na ulici 
Pod Nemocnicí. Ovšem částka, 
která vznikla odcizením, vloupá-
ním či poškozením motorových 
vozidel je opravdu více než úcty-
hodná – přesahuje 800.000 Kč! 
Třetí a stále velice aktuální oblastí 
jsou kapesní krádeže v nákupních 
centrech a restauracích. Nezbývá, 
než znovu apelovat na vaši po-
zornost a bdělost – nenechávejte 
své osobní věci bez dozoru!
Na závěr jeden neuskutečněný 
„bombový atentát“ na OC Cam-
pus Square, Vaňkovka a Olympia, 
který počátkem srpna nahlásil 
neznámý oznamovatel na linku 
112. Naštěstí to byl jen hloupý 
a nejapný žert…

Leoš Šmídek, předseda 
Komise pro občanské záležitosti

OZNAM OBECNÍHO 
VINOHRADNÍKA

Ve středu 11. září 2013 se od 
17.30 hodin bude konat v pořa-
dí třetí uzamčení, tedy slavnost-
ní „zarážení“ našeho obecního 
vinohradu.
Účelem krátkého ceremoniálu 
bude za účasti kmoter a kmotrů 
jednotlivých vinných hlav a pě-
veckého nadšení Bohunické 
chasy sdělit všem, že vinohrad 
je již obtěžkán úrodou a všichni 
se těšíme na její sběr. Do té doby 
však do vinohradu pod trestem 
příkladným se vstup zakáže. 
A jako obvykle dobrou náladu, 
skleničky a potřebné občerst-
vení každý s sebou.
Na programu je také homeo-
patický košt „Bohunického 
obecního“, tedy našeho vína, 
jenž obdrželo již nejedno diplo-
mové ocenění na regionálních 
vinařských výstavách. 
Jste zváni!

Uzávěrka č. 10/13
23. září 2013
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Co si psali naši předkové XLIX.

Krajské kolo v požárním sportu

Jak nás omezí výstavba kanalizace

Jak jste se z minulého čísla zpravodaje mohli dozvědět, při svém pátrání o bohunické 
historii jsem „narazil“ na zajímavý příběh bohunického rodáka – účastníka první 
světové války, který byl ruskými vojsky zajat, vězněn na Sibiři a v roce 1920 se 
cestou přes polovinu zeměkoule vrátil domů. Dnes předkládám třetí dochovanou 
korespondenci, kterou psal ze své strastiplné cesty. Je z 10. 6. 1916 z Volyňska. Text 
je napsán na vojenském korespondenčním lístku.  
Obrázek je ze šťastnějších okamžiků našeho vojáka, když byl v dubnu 1916, tedy 
měsíc před zajetím, doma na dovolené.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Volyňsko 10/VI.

Milá maminko!
Srdečný pozdrav a díky za balíč-
ky s koňakem a vu...(nečitelné. 
Tatínek je už na dovolené? Menz 
z Brna je pryč. Co se s ním sta-
lo, nikdo z nás neví. Dovím-li se 
něco, napíši. Jsem zdráv.
Zdraví Váš syn Bohumil.
Nemám nač psát, pošlete mi 
Feldpost.

V květnovém čísle jsme psali o po-
stupu žen z Bohunic do krajského 
kola v požárním sportu. Toto kolo 
již proběhlo, a to 3. srpna tentokrát 
v Blansku.
Do krásně slunečného až příliš vyhřá-
tého dne se probudili hasiči a hasičky 
ze 7 okresů Jihomoravského kraje.
V 9 hodin, kdy teplota ukazovala už 
25 °C se začalo soutěžit. První disciplí-
nou byl běh na 100 m s překážkami. 
Krásného času dosáhla Kateřina Šute-
rová, která ze 60 soutěžících skončila 
na 10. místě. Po první disciplíně byly 
ženy na pátém místě a chystaly se na 
svou nejsilnější disciplínu, a to útok. 
Tentokrát to ale bohužel stačilo jen 
na šesté místo. Poslední disciplínou 
byly štafety na 4 x 100m. Naše ženy 
zaběhly štafety ve velmi dobrém 
čase, ale při velmi silné konkurenci 
to stačilo opět jen na šesté místo. 

Nakonec po sečtení všech výsledků, 
ženy z Bohunic obsadily v opravdu 
těžké konkurenci šesté místo.
Přesto ale Kateřině Šuterové, Julii Be-
nyóové, Zuzaně Soukupové, Anně 
Putnové, Anetě Putnové, Trezii Gar-
gulové, Ingrid Soukupové, Hance 
Hejtmánkové-Fialové, Lucii Jaškové 
a Monice Kurečkové moc blahopře-
jeme a přejeme do dalších takových 
útoků hodně štěstí.
Nesmíme ani zapomenout poděko-
vat Hance Elznerové, které pro zraně-
ní nemohla soutěžit, ale byla celou 
dobu s námi, fandila a pomáhala.
A když už jsme u toho děkování, tak 
díky patří i všem hasičům z Bohunic, 
kteří pomáhali ženám při trénincích 
a dávali jim cenné rady a předávali 
zkušenosti.

Hasiči z Bohunic

Je nový měsíc, a tak jsem 
zašel znovu za vedením 
stavby, abych získal čers-
tvé údaje o vývoji stavby 
v měsíci září. Všechny roz-
dělané stavby v Bohuni-
cích by měly být hotové 
do konce letošního roku. 
Osobně si myslím, že 
tento termín je nereálný, 
ale uvidíme. Tedy konkrétně s čím 
počítat:
Podsedky, Humenná, Lískovecká, 
Žlíbek – v měsíci září budou silnice 
konečně? zaasfaltovány a budou se 
dělat chodníky.
Vyhlídalova – byl jsem ujištěn, že 
se začne pracovat na druhé polovi-
ně vozovky, protože první už bude 
hotová.
Lány – měl by být odbagrován stá-
vající povrch a začít pokládka pod-
kladových vrstev pro budoucí silnici.
Elišky Přemyslovny – byl jsem ujiš-
těn, že v září bude jižní polovina sil-

nice zprovozněna. Ovšem 
tento slib už dostávám od 
stavařů asi půl roku.
Čeňka Růžičky – ve 
spodní části probíhá ko-
nečná úprava povrchu 
vozovky. Obdobně by se 
mělo začít i v horní části, 
ale na protější straně sil-
nice u pizzerie.

Hraničky, spodní část pod křižo-
vatkou s Č. Růžičky – začalo se pra-
covat na nové komunikaci.
Hraničky, horní část nad křižovat-
kou s Č. Růžičky – v zeleni podél 
domků bude pokládáno nové ply-
nové potrubí.
Havelkova – budou dodělány do-
movní přípojky dešťové kanalizace 
a vodovodu.
Souhrady – začne stavba parkoviště.
Kruhový objezd na ul. Č. Růžičky 
– začaly přípravné práce.

Antonín Crha, místostarosta

Kalendárium 
4.        

středa
Hudební škola YAMAHA – ukázkové lekce a zápisy
ZŠaMŠ Vedlejší 10 – info na 603943213  

4.–5. ZÁPISY DO KROUŽKŮ
SVČ Lužánky, Lány 3, od 10.00–18.00 hodin

4. a 16. Zájezdy do lázní „Čalová“
Klub důchodců – informace 732 928 121

5.–27. KOČIČÍ REBÉLIE NA TRIČKÁCH – výstava
5. od 18.00 hodin vernisáž. KJM, Lány 3, v půjčovní době

7.
sobota

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL LÁNY 
areál Lány 34 (zahr. škola); 12.00–24.00 hodin

7.
sobota

TATRAN Bohunice: RSM Hodonín – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin

8.
neděle

BOHUNICKÝCH 222 METRŮ – koloběžkové závody                                                                                                   
Orel, u kaple, od 14.30 hodin                   

10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
KJM, Lány 3, od  16.00 hodin

11.
středa

BESEDA SE SPISOVATELEM J. HÁJÍČKEM 
KJM, Lány 3, OD 17.00 hodin

11.
středa

OBECNÍ VINOHRAD – uzamčení hory
pod radnicí, od 17.30 hodin

15.
neděle

BOHUNICKÁ DRAKIÁDA  (14. 9. od 14 hod. výroba draků)                                                           
Orel, Hraničky 5, od 14.00 hodin

21.
sobota

TATRAN Bohunice: TJ Sokol Tasovice – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.00 hodin

21.
sobota

TATRAN Bohunice: Sokol Poruba – házená
hala Neužlilova 35, 1. liga žen, od 17.00 hodin

25.
středa

Zasedání zastupitelstva městské části                                               
sál radnice , Dlouhá 3, od 17.00 hodin

28.
sobota

TATRAN Bohunice: FK Blansko – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.00 hodin

28.
sobota

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY – před radnicí od 14.00 hodin                                     
od 19.30 hodin hodová zábava Orlovna, Hraničky 5

29.
neděle

TATRAN Bohunice: HCB OKD Karviná B – házená
hala Neužilova 35, 1. liga můžů, od 15.00 hodin

IX.
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Orel jednota Brno-Bohunice  -  za podpory MČ Brno-Bohunice
p o ř á d á

v neděli 8. září 2013
KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY dětí a mládeže do 18 let

„ BOHUNICKÝCH 222 METRŮ “
1430-1500hod. = registrace závodníků v parčíku pod bohunickou kaplí, volný trénink

1500hod. = rozdělení do kategorií, zahájení závodů 
1515hod. = start prvního závodu

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA
ZDRAVOTNÍ DOZOR BUDE ZAJIŠTĚN
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI

www.orelbohunice.cz

Nová zídka s oplocením před SVČ Lány 3Stavební práce byly využity i pro velký úklid ve školkách

Nové lavičky v kondičním areálu OsováLavice u veřejného hřiště mezi halami TJ Tatran

Zde se buduje bezbariérové WC se vchodem přímo ze zahrady
ZUŠ Amerlingova

Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu MŠ Švermova

Hudební škola YAMAHA Vás srdečně zve ve středu 4. září do 

ZŠ Vedlejší na ukázkové lekce originálních hudebních „přípravek“ 

pro nejmenší děti s maminkami: Robátka pro nemluvňata od čtyř 

měsíců v 9 hod., První krůčky k hudbě pro batolata od 18 měs. do 

čtyř let v 10 hod. Zápisy do oborů pro děti i dospělé Zobc. flétny 

a Kytara v 17 hod.

Info na www.yamahaskola.cz/brno, polakova@yamahaskola.cz 

nebo na tel. 603 943 213.

Hravá „hudebka“ pro malé i velké
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Jiří Hájíček v knihovně Poprvé do školy – poprvé do knihovny
Milí přátelé, čtenářky a čtenáři, 
příznivci knihovny, po prázdni-
nách jsme tu opět s elánem a za-
jímavými akcemi. 
Ve středu 11. 9. 2013 v 17 hodin 
zavítá k nám na pobočku spisova-
tel Jiří Hájíček se svou knihou Rybí 
krev. Tento román se stal Knihou roku 
2013, v soutěži Magnesia Litera získal 
hlavní cenu. Kniha je velmi poutavě 
napsaná, mohu ji všem vřele dopo-
ručit. Součástí autorského čtení bude 
promítání fotografií ze zaniklých ves-
nic z autorova archivu. Nenechte si 
ujít ojedinělé vyprávění a charisma 
tohoto autora.
Září pro nás začne výstavou spojenou 
s vernisáží. Výtvarnice Tereza Golková 
vyrobila krásná trička s motivy koček 
a kočiček. Výstava pod názvem Kočičí 
rebélie na tričkách bude zahájena 
vernisáží ve čtvrtek 5. 9. 2013 v 18 ho-
din a potrvá až do konce měsíce září.
Po prázdninách také obnovujeme 
cyklus Čtení pro nejmenší. Děti od 
2 do 5 let a jejich doprovod zveme na 
úterý 10. 9. 2013. Číst se bude z Po-
střelené knihy Kašpárka v rohlíku. Po-
hádky, písničky, balónky, veselí, pros-
tě bejbypank. Začátek je v 16 hodin.
Maminky, tatínky, babičky a dědečky 
bychom chtěly upozornit na akci Po-
prvé do školy – Poprvé do knihovny. 
Je to akce pro všechny žáky 1. tříd, 

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPR-
VÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také 
POPRVÉ DO KNIHOVNY!
Se začátkem nového školního roku 
se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 
rozběhne již 11. ročník projektu „Po-
prvé do školy – Poprvé do knihov-
ny“, který je zaměřen především na 
podporu čtenářství u dětí prvních 
tříd. Formou zábavných pořadů, diva-
delních vystoupení, výtvarných dílen, 
soutěží a dalších aktivit chce knihov-
na vytvořit pevnou vazbu začínajících 
čtenářů ke knihám a čtení. A co pro 
ně připravila v letošním roce?
• Registrace zdarma pro všechny 
prvňáčky v období od 1. září do 
31. října 2013
• Výtvarná soutěž „Kouzelná píšťal-
ka“ určená pro čtenáře KJM ve věku 
od 6 do 10 let, jejich rodiče i školní 
kolektivy u příležitosti 90. výročí na-
rození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. 
Soutěž potrvá od 9. září do 16. říj-
na 2013. Její pravidla naleznete na 
všech provozech KJM.
• Slavnostní pasování prvňáčků na 
rytíře knih a čtenáře knihovny na 

pobočce KJM ve vaší městské části, 
a to ve čtvrtek 3. října 2013 od 14.00 
do 18.00 hod.

Více na www.kjm.cz a www.face-
book.com/kjmbrno

Projekt probíhá pod záštitou primá-
tora statutárního města Brna Bc. Ro-
mana Onderky, MBA a hejtmana 
Jihomoravského kraje JUDr. Michala 
Haška. Projekt rovněž podpořily Úřa-
dy městských částí, kde bude probí-
hat slavnostní pasování.

Sraz u orlovny v Bohunicích, Hraničky 5
v neděli 15. 9. 2013 ve 14.00 hodin

V případě deště či bezvětří se akce nekoná.

V 15.30 hodin vyhodnotíme soutěž o nejhezčího (vlastnoručně vyrobeného 
draka), největšího, nejmenšího a nejvýkonnějšího draka, o nejvyšší dolet 
a nejhezčí akrobatický let.
Ceny pro vítěze a horký čaj pro všechny.
Místo konání bude upřesněno podle aktuálních podmínek a oznámeno 
na našem webu. Rovněž tam najdete návod na stavbu draka: 
www.orelbohunice.cz

Draky bude možno zakoupit i na místě.
V sobotu 14. 9. od 14 hodin dílna v orlovně: výroba draků
Případné dotazy: Václav Zavadil, tel. 777 631 359
Srdečně zve Orel, jednota Bohunice, za podpory MČ Brno-Bohunice

4. BOHUNICKÁ DRAKIÁDA

Klub důchodců Brno-Bohunice
Vás srdečně zve na zájezd, který se koná 4. a 16. října 2013 

Trasa: Brno, Termální lázně „Čalová“  Slovensko, Brno 

Odjezd: 6.00 hod.   Návrat cca: 20.00 hod
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání – 480,- Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie, průkaz pojištěnce
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích
Předprodej místenek pondělí 23. září 2013 
na radnici Brno-Bohunice 14.00–15.00 hod

Možnost připojištění při předprodeji 
do 70 r. 12,- Kč/den; 70 r. a více 18,-Kč/ 

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno – Bohunice
Informace a rezervace: 

Růžičková Marie, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

kteří se mohou zdarma zaregistrovat 
v době od 1. 9. do 31. 10. 2013. Platí 
pro nové (dosud neregistrované) čte-
náře. Budeme zvát prvňáčky místních 
základních škol na besedy, při nichž 
budou děti slavnostně pasovány na 
rytíře knih a čtenáře knihovny. Ty 
děti, které nepřijdou se školou, bu-
deme slavnostně pasovat ve čtvrtek 
3. 10. 2013 od 14 do 18 hodin.
Léto bylo krásné, užily jsme si volna 
a krásného počasí a teď se opět tě-
šíme na pravidelná setkávání s Vámi, 
našimi čtenáři. Všechny akce jsou 
připraveny pro Vaše pobavení a po-
učení, budeme velmi rády, pokud si 
některou z nich vyberete.

Neméně krásný podzim přejí

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány
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ZŠ Vedlejší má vlastní Jazykové centrum

ZŠ Vedlejší totiž velmi úspěšně pokra-
čuje v získávání finančních prostřed-
ků z fondů Evropské unie a v minu-
lém školním roce se jí podařilo získat 
dotaciz Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnostve 
výši 3.389.180 Kč na projekt nesoucí 
název Jazykové centrum-diferencia-
ce jazykového vzdělávání na ZŠ Ve-
dlejší reg. č. CZ.1.07/1. 1. 16/02.0132.
Díky tomuto projektu vzniklo v únoru 
2013 na ZŠ Vedlejší vlastní Jazykové 
centrum. Otevřeno bylo 10 odpo-
ledních kurzů anglického jazyka pro 
žáky od 1. do 9. ročníku. Kurzy jsou 
dělené dle věku žáků a dle jazykové 
pokročilosti. Všechny kurzy jsou za-
měřené především na komunikační 
dovednosti a praktické použití jazyka. 
Výuka mladších žáků od prvního do 
třetího ročníku je koncipována for-
mou her a zábavných aktivita trvá 
1 x 45 minut týdně. Od čtvrtého do 
devátého ročníku mají žáci jednou 
týdně 2 x 45 minut, kdy jednu hodinu 
vede český lektor a druhou zahra-
niční lektor. Právě možnost ověřit si 
své jazykové znalosti při komunikaci 

s rodilým mluvčím je pro žáky velmi 
přínosná, zábavná a motivující.
Díky výše zmiňované dotaci navště-
vují žáci všechny jazykové kurzy 
zdarma. Z finančních prostředků byla 
také vybudována zcela nová jazyková 
laboratoř, ve které žáci mohou praco-
vat s moderním audio- systémem pro 
výuku jazyků i s interaktivní tabulí.
Žáci ZŠ Vedlejší mají pro výuku jazyků 
podmínky, které mohou svou kvali-
tou směle konkurovat nabídce jazy-
kových škol, a to navíc přímo v budo-
vě školy a zdarma. Doufejme, že tyto 
nadstandartní možnosti pomohou 
dětem zvýšit jejich jazykové vyba-
vení, kterého budou schopni plně 
využívat při dalším studiu i v běžných 
životních situacích.

Vendula Šupová
Lenka Lebedová

Tradiční Svatováclavské hody, které již 17. rokem pořádá bohunická orelská 
jednota za podpory naší radnice, zahájí svůj program 28. září na neobvyk-
lém místě. Divácky oblíbené hodové odpoledne se bude konat od 14.00 
hodin přímo před bohunickou radnicí, kde též Bohunická chasa postaví 
jeden z hodových symbolů – máju. Důvod změny oproti tradičnímu prosto-
ru před orlovnou je zřejmý – rozsáhlé stavební práce na komunikacích. Ze 
stejného důvodu nebude pořádán ani hodový průvod Bohunicemi, pouze 
krojovaní přejdou po skončení programu u radnice nejbližší schůdnou 
cestou do orlovny. Zde se bude od 19.30 hodin pořádat hodová zábava. 
Více se dozvíte na pozvánce v tomto čísle NB.

Ladislav Konečný

Letošní hody netradičně

Na ZŠ Vedlejší patřila výuka jazyků vždy mezi hlavní priority, nyní však 
mají žáci této školy pro jazykové vzdělávání velmi nadstandardní a mezi 
jinými školami téměř nevídané podmínky.
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Vám

 jsme pro Vás 
novou  v OC 
Campus Square Brno

Vás  

 
v Campusu 
13. 

-

T

y.  9. 

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707.

 Malby 14 Kč/m2. Nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
Tel.: 606 469 316, 547 225 340. 
www.maliribrno-horak.cz. 
Brno-Bohunice a okolí. 
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

 Mladá rodina s dětmi hledá byt 
ke koupi 3+1 - 4+1 směr Brno-západ, 
tel: 702 574 646, e-mail: byt.andrea@
seznam.cz

 Burza oblečení, obuvi, sport. po-
třeb atd. pro děti a mládež proběhne 
11.–13. 10. 2013 v sále bohunické ha-
sičské zbrojnice, na ul. Ukrajinská 2b 
v 1. p. PÁ 9.00–18.00 příjem zboží, SO 
9.00–18.00 prodej, NE 9.00–12.00 pro-
dej + 12.00–17.00 vyúčtování a vra-
cení. Registrace prodejců a info na: 
605 089 298, 541 226 383, 
evaprochazka@seznam.cz
www.detskaburza.mypage.cz.

 Prodám garáž 21 m2 na vlastním 
pozemku za domem Pod Nemocni-
cí 5. Cena 350 000 Kč. Tel: 777 912 222

 Vyměním státní byt 1+1 ve Vsetí-
ně na Valašsku za jakýkoliv v Brně. Tel: 
777 006 909, petra.sklarova@gmail.
com

 Koupím byt 2+kk v Bohunicích 
a Starém Lískovci do 1.700.000,- Kč 
Tel.:724 858 233,byt.lenka@seznam.cz

 BLEŠÁK se koná 7. 9. 2013 v sále 
hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b od 
9.00 do 12.00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel.: 605 089 298

  Koupím byt 1+kk nebo 2+kk 
zde v Bohunicích. Platba hotově.  
Tel: 603 305 516 (může i sms)

 Přepisy 8mm filmů, VHS kazet. 
Tel.: 604 422 892

Letos opět

 BASKETBALOVÝ ODDÍL 
zahajuje na ZŠ Arménská sezónu. Rádi přivítáme ve svém 
kolektivu (věkový průměr 33 let, ale nerozhoduje) muže 

i ženy na rekreační přátelský basketbal. 
Hrajeme každé pondělí od 21 h. Info na tel.: 733 716 096.

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Přijedeme za Vámi a zajistíme:
 pomoc při běžných úkonech, při osobní hygieně
 pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti
 doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, na procházku,…
 dohled na klienta v rodině

Sami si určíte, které služby potřebujete.
Kontaktní telefon: 607 404 271, Ing. Lenka Andrlová
Lístek, o.p.s., Kroupova 102a, 625 00 Brno-Starý Lískovec

Brno-střed, Bohunice, 
Starý Lískovec, Útěchov

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

www.zpravodajeBRNO.cz

Příjem inzerce do zpravodajů

Chcete také prodat svůj byt?
Náš tým Vám pomůže!
provedeme tržní posouzení zdarma
zajistíme rozsáhlou a cílenou inzerci
postaráme se o kvalitní právní servis
bezpečně uschováme KC
bezplatně zajistíme znalecký posudek
podáme za Vás návrh na vklad vl. práva

22 let vám pomáháme bydlet a podnikat
www.realspektrum.cz

800 800 099

V Bohunicích aktuálně hledáme:
• byt 1+1 s bezbariérovým přístupem, 
    OV i DB, do 1,5 mil. Kč, hotovost
• byt 2+kk - 2+1 s balkonem  do 1,55 mil. Kč
• byt 3+1, ne přízemí, do 2 mil. Kč



provozovny:

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

internet,  

no... zrejme 
slušnej 

mám internet 

www.netbox.cz
841 400 500

*Akční ceny NETBOX Internet platí do 30. 9. 2013 pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 12 nebo 24 měsíců. Více na www.netbox.cz.

NETBOX Internet 30/15 Mb/s za 299 Kč*

NETBOX Internet 60/30 Mb/s za 399 Kč*

S NAŠIMI NEOMEZENÝMI TARIFY BUDETE PATŘIT DO PRVNÍHO DRUŽSTVA:

VÁŠ AUTO-MOTO
PNEUSERVIS

e-shop  www.pneubrno.cz

My také!

PEMM BRNO s. r. o.
Jihlavská 27, 625 00  Brno-Bohunice
vjezd do autocentra Kia z ulice Pod nemocnicí

547 423 068-69  •  pneu@pemm.cz  •  www.pemm.cz

VYUŽIJTE AKÈNÍ
NABÍDKY NA NÁKUP 
A PØEZUTÍ ZIMNÍCH 
PNEUMATIK JEŠTÌ 
PØED SEZÓNOU!

VYUŽIJTE AKÈNÍ
NABÍDKY NA NÁKUP 
A PØEZUTÍ ZIMNÍCH 
PNEUMATIK JEŠTÌ 
PØED SEZÓNOU!

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny


