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Změna pohledu
Tak jako asi každý i já se musím 
denně potýkat s řadou problémů. 
Některé mě stojí hodně času a sil, jiné 
se více dotýkají emocí a citů. Občas 
se jedná o složité situace s dopadem 
na rozvoj naší městské části, jindy 
mi přijde vynadat někdo z místních 
obyvatel, příp. musím čelit drobným, 
či větším konfliktům na pracovišti, 
nebo se jedná o problémy související 
se zajištěním každodenního chodu 
mé rodiny.
To všechno zanechává stopy v naší 
mysli. Musíme se tím v duchu zabý-
vat a přemýšlet, jestli jsme se neměli 
zachovat lépe, jinak nebo jestli naše 
rozhodnutí bylo správné.
Jako vánoční dárek jsem dostal pou-
kázku na masáž od slepého maséra 
na ulici Okrouhlá. Minulý měsíc jsem 
tento poukaz proměnil ve skutek. 
Masáž byla velmi příjemná. Bylo pro 
mne velkým zážitkem pozorovat to-
hoto mladého muže, jak se úspěšně 
vyrovnává se svým handicapem. 
Jak musí čelit problémům a kom-
plikacím, o kterých se mi ani nezdá. 
Vzpomněl jsem si na jiného mladé-
ho muže, který je od krku dolů zcela 
ochrnutý. Svým osudem se ale nene-
chal zlomit – po svém těžkém úrazu 
zvládl vystudovat střední a poté 
i vysokou školu a dokonce z lůžka, 
na kterém je upoután, pracuje. Vzpo-
mněl jsem si i na jednu maminku, 
která mi nedávno se slzami v očích 
sdělovala, že její dítě mělo zápal plic 
a jak bolestně prožívala situaci, kdy 
tělíčko jejího malého chlapečka čelilo 
horečce hodně přes 40 °C.
A najednou jsem si uvědomil, jak na 
pozadí těžkostí těchto lidí jsou moje 
problémy nějaké menší, méně vý-
znamné a zdaleka už ne tak důležité.
I když už jsem ve věku, kdy jsou škol-
ní povinnosti daleko za mnou, chci 
se znovu učit. Učit vidět problémy 
v jejich skutečném světle, skutečném 
významu a pořadí důležitosti – či ně-
kdy spíš nedůležitosti…

Antonín Crha

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Situaci jsem si vyhodno-
til tak, že ti co se chtěli 
seznámit, se již podívali 
a seznámili. A ti ostatní 
vnímají a vyhodnocují 
činnost samosprávy po-
dle toho, zdali se v jejich 
okolí něco realizovalo 
nebo naopak uskutečně-
no nebylo. Rozhodl jsem 
se tedy téma opustit. Sice o peníze 
jde vždy v první řadě, ale nechť.
Mírný průběh letošní zimy v podstatě 
nepřerušil stavební sezónu. Což bylo 
štěstím pro nás pro všechny, jichž se 
dotkla stavba kanalizace. Nevím, jak si 
to IMOS se svými stavebními partne-
ry zařídil, ale díky tomu je téměř hoto-
vo. Ano píši téměř, neboť nedodělků 
je ještě více než dost. Vedení města již 
sice vyhlásilo „fajront“, ale proces pře-
bírání díla není ještě zdaleka u konce. 
Pokud vás v tomto ohledu něco, jak 
se říká, trápí, neváhejte a informuj-
te nás. Vždyť více očí více vidí. Ve 
spolupráci s odpovědným úsekem 

magistrátu se budeme 
zasazovat o nápravu.
Co se týká budovatel-
ského usilování naší 
bohunické samo-
správy, tak je již plně 
připraveno k 1. dubnu 
zahájení rekonstrukce 
prostoru před radnicí. 
Poměrně věrné a nové 

vizualizace cíleného stavu jsou zve-
řejněny na webu městské části www.
brno-bohunice.cz v sekci Projekty 
a plány nebo jsou k nahlédnutí na 
technickém odboru úřadu.
V dostatečném předstihu je v tomto 
čísle zpravodaje avizován harmo-
nogram jarního čištění komunikací 
a vozovek. Přestože tato informace 
je i rozesílaná do každého vchodu 
sídliště, vyznačována dopravními 
značkami, stejně je každoročně 
průměrně odtaženo na 200 vozidel. 
Za tuto „službu“ pak řidiči společně 
zaplatí stejnou sumu, jako stojí jed-
no vyčištění celých Bohunic. Tedy 

v podstatě čistíme dvakrát dráž, než 
je nezbytné. A to není dobré. Proto 
jsme navázali spolupráci s webovým 
portálem www.cisteniulic.cz. Budou 
na něm graficky zobrazeny čištěné 
bloky a úseky silnic a parkovišť. Re-
gistrované zájemce pak v předstihu 
upozornění na nutnost přeparkování 
vozidla prostřednictvím SMS nebo 
e-mailové informace.
A ještě jedna dobrá zpráva na ko-
nec. V roce 2001 byla na ZŠ Armén-
ská zrekonstruovaná venkovní terasa. 
Po roce užívání se začaly projevovat 
mnohé vady, včetně zatékání do pro-
stor školní budovy. Firma odmítla tyto 
odstranit s odvoláním se na chybný 
projekt rekonstrukce. Postupně přes 
mnohé znalecké posudky a odebíra-
né sondy situace dospěla do stavu, 
kdy městská část terasu v roce 2007 
pomocí jiného zhotovitele znovu 
kompletně opravila. A minulý měsíc 
byly městské části již pravomocně 
soudně přiznány vynaložené náklady 
na opravu včetně úroků z prodlení, 
a to v celkové výši 2,65 milionu ko-
run. Za odvedenou práci na léta se 
táhnoucím problému si dovolím naše 
úředníky veřejně pochválit.
Přeji dobrý březen

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Uzávěrka č. 4/14
16. března 2014

Sbor dobrovolný hasičů Brno-Bohunice pořádá v sobotu

15. 3. 2014 od 9 hodin
sběr železného šrotu.

Železný odpad můžete ponechat od rána před vašim domem, 
ne však v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz šrotu.

Mimo železného odpadu můžete přinést:
autobaterie, sporáky, elektromotory, pračky, bojlery, mandly

Po telefonické domluvě na tel.č. 603 306 450 Vám rádi pomůžeme 
i s odvozem objemnějších kusů.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.

    Vaši dobrovolní hasiči

Únorový zápisník jsem končil příslibem, že se v dalším budu zabývat 
otázkou financování provozu městské části. A to především příjmovou 
stránkou rozpočtu. Když jsem se na dané téma připravoval, zjišťoval jsem 
si i počet přístupů na naši příslušnou webovou stránku se zveřejněným 
rozpočtem a komentářem. A nebylo jich málo, skoro devět set. 

Nabídka publikací 
a pohlednic

Publikaci Proměny století 
zachycující proměnu Bohunic 
v průběhu času zakoupíte na 
finančním odboru bohunické 
radnice. Publikace má 77 stran 
a její cena je 120 Kč.

Městská část rovněž nabízí 
4 druhy bohunckých pohled-
nic se znakem  obce. Cena jed-
né pohlednice je 4 Kč.



2 / 3 / 14 N A Š E  B O H U N I C E

Občané naší městské části, 
kteří v letošním roce dovršili 
nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 
a více let života a mají zájem se 
u příležitosti těchto svých ju-
bileí zúčastnit setkání organi-
zovaných radnicí, dostavte se 
prosím na ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky.
Rovněž tak prosím učiňte i vy, 
kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bo-
hunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní pro-
gram a drobný dárek, budete 
následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáko-
vá na Sociálním odboru v pří-
zemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dis-
pozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkuje-
me za pochopení, ale ze zákon-
ných důvodů vás nemůžeme 
oslovit přímo.

Prosím, darujte krev

Kontrola veřejného osvětlení

Pro tentokrát jsem si dovolil 
udělat v obsahu rubriky malou 
změnu. Nechci uvádět obvyklé 
informace z bezpečnostní situa-
ce v naší městské části, ale mám 
v úmyslu zde uvést takové mé 
malé zadumání.

Pravidelně přemýšlím, proč my 
obyvatelé Bohunic se dokážeme 
tak často (vcelku jasně a někdy až 
příkře) vyjadřovat k problémům 
naší městské části, ale zaslat jas-
nou připomínku nebo podnět 
k projednání, to už je jiná věc! 
Zvláště na různých sociálních sítí 
a jejich skupinách či jen tak při 
hovoru se sousedy je nápadů a 
připomínek přehršel…

Komise pro občanské záležitosti 
je zřízená Radou MČ Brno-Bo-
hunice právě pro tyto dotazy, 
podněty a trable nás občanů. 
Pracuje jako takový předstupeň, 
který má prodiskutovat co nás 
v Bohunicích trápí, a případně 
dát podnět k dalšímu projednání 
Radě městské části. Je také třeba 
přihlédnout k tomu, že komise je 
složená z našich spoluobyvatel a 
ti jistě mají pochopení pro růz-
né trable běžného života. Tedy 
když jsme schopni najít čas na 
příspěvky, které pak vkládáme do 
diskuzí na sociálních sítích, jistě 
si najdeme i tu chvilku, poslat to 
samé na níže uvedenou e-mailo-
vou adresu komise. Tak proč tuto 
možnost plně nevyužít?

Tentokrát, se s vámi milé čtenářky 
a milí čtenáři, nebudu loučit! Pro-
tože doufám, co doufám – pevně 
věřím v bohatou „nadílku“ vašich 
námětů zaslaných na adresu Ko-
mise pro občanské záležitosti!

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně: podatelna 
(kancelář 004), přízemí ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně: ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Elektronicky: 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda Komise 

pro občanské záležitosti

Velkoobjemové kontejnery  
na ROSTINNÝ odpad

Setkání jubilantů 
Vítání občánků

I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhradně na 
ROSTLINNÝ ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí likvidovat 
spalováním. Přistavování těchto kontejnerů probíhá v období od března do 
listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů:
 Souhrady   1. sobota v měsíci
 Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
 Čeňka Růžičky  3. sobota v měsíci
 Lány (u č. 56)  4. sobota v měsíci*

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kontej-
neru. Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený 
ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí je 
trvale určen sběrný Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.

* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci!

Denně jezdím do práce 
okolo Fakultní nemocni-
ce Brno. Pokaždé si před-
stavím, jaké umění je 
někomu zachránit život. 
Obdivuji doktory a sestřič-
ky, jejich práce není vůbec 
jednoduchá.
Vždy bych chtěla někomu 
pomoci, nemám však pa-
třičná školení, ale tou nejsnadnější 
formou je darovat krev. Není to vůbec 
těžké. Počáteční obavy jsou úplně 
zbytečné. Vždy se o mě milý a usmě-
vavý personál postará. V podstatě si 
neuvědomuji, co se děje a najednou 
je konec. Pár minut a vše je hotovo.
I vy můžete přispět a někomu zachrá-
nit život. Bydlíme přeci v Bohunicích, 
což znamená, že jsme na transfúz-
ním oddělení za pár minut. Stačí se 

jen telefonicky objednat 
(tel:800 900 097) a do-
jít. Transfúzní a tkáňové 
oddělení FN Brno se na-
chází naproti nákupnímu 
středisku Campus, pár 
metrů od vstupní brány 
do nemocnice. Před od-
běrem, ale i po něm, získá-
te malé občerstvení, den 

volna na víc a dokonce můžete po-
žádat i o odečet z daní za poskytnutí 
daru. Stačí jen požádat na recepci 
a dostanete potvrzení.
Pojďme si zkusit pomáhat jeden dru-
hému, nikdy totiž nevíte, kdy krev 
budete potřebovat zrovna vy. Dnes 
pomohu já vám, příště možná vy 
mně. Není to krásný pocit?

Vaše zastupitelka Kateřina Schielová

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v Brně-Bohunicích, 
kterou provádějí pracov-
níci Technických sítí Brno, 
a.s. ve spolupráci s MČ 
Brno-Bohunice, se usku-
tečnila v úterý 11. 2. 2014 
a bylo na ní zkontrolováno 
celkem 1160 kusů světel. Z tohoto 
počtu nesvítilo v době konání kont-
roly 1 osvětlení, což je 0,09 % nesví-
tivosti. Nyní již pravidelně také kon-
trolujeme i nově instalovaná světla 
veřejného osvětlení na ulici Kame-
nice, Netroufalky a Studentská, 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. Čekal jsem, že společ-
ně s pracovníkem Technických sítí 
Brno, a.s. najdeme při této kontrole 

více nesvítících osvětlení, 
nestalo se tak. Kdybychom 
dělali kontrolu následující 
den, tak jsme našli 10 ne-
svítících světel na ulici 
Kamenice a 8 nesvítících 
světel na ulici Studentská, 
což bylo způsobeno tím, 
že „vypadl zapínák“ na ulici 

Netroufalky. Nyní, když píši tento člá-
nek, je vše již opraveno a v pořádku. 
Opravu nesvítícího osvětlení proved-
ly Technické sítě Brno, a.s. okamžitě 
následující den po naší kontrole. 
Závěrem bych si dovolil poděkovat 
všem pracovníkům Technických sítí 
Brno, a.s., kteří se podílejí na údržbě 
veřejného osvětlení v MČ Brno-Bo-
hunice a těším se na další spolupráci. 
Záznam z kontroly je uložen na Od-
boru technických služeb Úřadu MČ 
Brno-Bohunice.

Josef Juras, člen Rady MČ

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

Sportovní areál  
ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA 
denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků mezi 16 a 18 hodinou. 
Možnost placené rezervace hřišť 
i mimo uvedenou dobu. Proná-
jem má přednost.
Telefon správce: 607 722 830. 
Ceny za pronájem:
Velké hřiště (horní)  100 Kč/hod.
fotbal, volejbal, házená, florbal 
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal 
Malé hřiště (dolní) 150 Kč/hod.
tenis
Vnitřní prostory 100 Kč/hod.
stolní tenis 

HŘIŠTĚ  
NA PÉTANQUE 

Vstup volný. Arménská 7



3 / 14 N A Š E  B O H U N I C E  / 3

Co si psali naši předkové LV.
Pro 55. pokračování cyklu „O čem si psali naši předkové“ jsem vybral poslední 
dopis z korespondence našeho bohunického rodáka – účastníka první světové 
války, který byl ruskými vojsky zajat a vězněn na Sibiři. 
Dnes předkládám jeho devátou dochovanou korespondenci. Je z května 
1919. Bohumil píše svým rodičům plný smutku o tom, že si nepředstavoval, 
že bude v Rusku tak dlouho. Netušil, že tam bude ještě jeden rok. Bohumil je 
zcela vlevo v zadní řadě.

Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu:

Irkutsk 24/XII. 1918
Irkutsk 23/V. 1919
„Na fotografii vidíte moje kamarády v zimních oblecích! Vedle mne náš 
vrchní kuchař Bašta Josef ze Sázavy, potom od něho přes jedno Fejfar 
Fr., který Vám dopis doručí a dole ostatní známí naši!
Jak se Vám líbíme v těch halenách a kapucích? Mně též mezi nimi 
poznáte? Kdyby ne, jsem v levém rohu nahoře. Maminko a tatínku! 
Tak jsme si to nikdy nepředstavovali, co!
Zdraví a líbá 
   Váš syn Bohumil.

Kluci jako lusk! To mrkáte co!!!“

Kalendárium
1. 3.

sobota
Tatran Bohunice : DHK Zora Olomouc B
házená ženy 1. liga, hala Neužilova 35, od 15.00 hodin

1. 3.
sobota

Tatran Bohunice : TJ Bystřice pod Hostýnem 
házená muži 1. liga, hala Neužilova 35, od 17.00 hodin

3.–31. 3 MĚSÍC PLNÝ KŘÍŽOVEK
KJM, Lány 3

4. 3. 
úterý

AUTORSKÉ ČTENÍ Mileny Fucimanové – Klenba chleba
KJM, Lány 3, od 18 hodin

5.–28. 3. VÝSTAVA JINÉ DIMENZE
KJM, Lány 3

6., 13., 20., 
27. 3.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3, od 10 do 12 hodin

12. 3.
středa

POHÁDKA NA LÁNECH – Vítání jara
SVČ Lužánky – pracoviště Lány, Lány 3, od 16 hodin

15. 3.
sobota

Tatran Bohunice : Sokol Vršovice
házená ženy 1. liga, hala Neužilova 35, od 15.00 hodin

15. 3.
sobota

Tatran Bohunice : TJ Lokomotiva Louny – házená muži 
1. liga, hala Neužilova 35, přesný čas určen dodatečně

18. 3.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Indigové pohádky
KJM, Lány 3, od 16 hodin

19. 3.
středa

ISLAND – zeměpisně laděná přednáška
ZŠ Vedlejší, od 17 hodin

29. 3.
sobota

Tatran Bohunice : TJ JM Chodov 
házená muži 1. liga, hala Neužilova 35, od 17.00 hodin

III.

Orel jednota Brno-Bohunice pořádá pro děti

 ŠACHOVÉ TURNAJE

Datum konání: vždy první sobotu v měsíci:
  1. března, 5. dubna, 3. května, 7. června 

Prezence:  8.30 – 9.00 hod.
Zahájení turnaje: v 9.00 hod.
Ukončení turnaje: ve 13.00 hod.
Místo konání: Orlovna, Brno Bohunice, Hraničky 5
Ředitel turnaje: Pavel Lapuník
Hrací systém: švýcarský systém na 5 kol
Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii 
Právo účasti: pouze pro děti ročník 1996 a mladší 
Přihlášky:  Lapuník Pavel, tel. 777 788 702, 
  email: lapunik@chello.cz, nebo při startu 
Poznámka: účast zdarma; rádi uvítáme i začátečníky; 
  přezůvky nejsou nutné

NA PROVOZNÍ NÁKLADY ORLOVNY PŘISPÍVÁ MČ BRNO-BOHUNICE
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Podpora čtení na ZŠ VedlejšíČištění komunikací JARO 2014

Skvělá místa v soutěžích  
obsadili žáci ZŠ Vedlejší

Island

Často slýcháme z různých míst, že 
dnešní děti málo čtou. Jelikož četba 
přináší spoustu pozitivního v rozvoji 
jedince, rozhodli jsme se na naší škole 
podpořit čtení dětí a vzbudit v nich 
zájem o knihy.
Většina tříd na prvním stupni se proto 
zapojila do projektu „Čtení pomáhá“, 
který vyhlásilo nakladatelství Alba-
tros. Jedná se o akci, nad níž převzali 
záštitu osobnosti jako Zdeněk Svěrák 
nebo Marek Eben. Děti si vyberou 
knihu ve své kategorii, přečtou ji, za-
registrují se na internetových strán-
kách projektu a vyplní test, který ověří 
jejich porozumění knize. V případě 
úspěšných odpovědí získá čtenář 
50 Kč, které věnuje na osobně vybra-
ný charitativní projekt z předložené 

nabídky. Přečtením knihy tak děti 
nejen prožijí příběh spolu s hrdinou, 
ale také pomohou dobré věci.
Celý projekt nadchl děti i jejich rodi-
če a mohli jsme zaznamenat první 
úspěšné výsledky. V celorepubliko-
vé anketě o nejpilnějšího čtenáře za 
měsíc leden se na 2. místě umístila 
Lucie Weidenhoferová ze 4. A. Pěkné 
11. místo obsadila i Sára Staňková ze 
stejné třídy.
Dalších úspěšných čtenářů nám při-
bývá, počet přečtených knih narůstá 
a na tvářích dětí je vidět radost. Baví 
se pěknými knihami a ještě dělají 
dobrý skutek. Ať jim jejich nadšení 
vydrží co nejdéle.

Ivana Břenková

Blokové čištění komunikací po zimě bude probíhat v období od 09. 04. 2014 
do 07. 05. 2014, přičemž 09. 04. 2014 bude komunikace na ulicích: Čeňka 
Růžičky, Ukrajinská, Hraničky a Dlouhá čistit společnost Brněnské komunikace 
a. s. Ostatní místní komunikace bude čistit městská část Brno-Bohunice (viz 
harmonogram níže). Pro případné změny sledujte web www.brno-bohunice.cz, 
záložka Informace, aktuality. Dbejte pokynů dopravního značení umístěného 
na příslušných komunikacích!
Dále upozorňujeme na novou smluvní službu upozorňující na blokové 
čištění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Více informací naleznete webu  
www.cisteniulic.cz.
V případě, že komunikace: Havelkova, Hraničky – místní, Dvořiště, Humenná, 
Lískovecká, Žlíbek, Lány – místní, Vyhlídalova – místní a Podsedky nebudou 
po dokončení rekonstrukce kanalizace předány do údržby městské části  
Brno-Bohunice, nebude na nich blokové čištění provedeno.
Sledujte aktuálně www.brno-bohunice.cz nebo www.cisteniulic.cz

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ V MČ BRNO‑BOHUNICE 2014

Blok č. X – termín čištění: středa 9. 4. 2014
Čeňka Růžičky, Ukrajinská, Hraničky, Dlouhá a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích

Blok č. 1 – termín čištění: pátek 11. 4. 2014
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: pondělí 14. 4. 2014
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 3 – termín čištění: středa 16. 4. 2014
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, 
Rolnická a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: pátek 18. 4. 2014
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: středa 23. 4. 2014
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: pátek 25. 4. 2014
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní, Nové Nivky 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: pondělí 28. 4. 2014
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: středa 30. 4. 2014
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 9 – termín čištění: pátek 2. 5. 2014
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: pondělí 5. 5. 2014
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: středa 7. 5. 2014
Lány – místní, Vyhlídalova – místní, Ukrajinská – odbočky, Jihlavská – 
parkoviště u nemocnice, Podsedky, příjezd k nemocnici, Studentská, 
Švermova školky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

V soutěžích, které pravidelně probíhají na přelomu 1. a 2. pololetí školního 
roku dosáhli někteří žáci ZŠ Vedlejší výrazných úspěchů, které zde uvádíme.
Karolína Zemene, 5. B – 1. místo v městském kole Matematické olympiády 5. tříd
Matěj Páč, 5. C – 1. místo v městském kole pěvecké soutěže Karlovarský skři-
vánek  s postupem do národního kola! 
Aneta Havlíčková, 9. A – 2. místo v městském kole pěvecké soutěže Karlovarský 
skřivánek  
Veronika Havlíčková,  4. A – 2. místo v městském kole pěvecké soutěže Kar-
lovarský skřivánek  
Jiří Kuchyňka, 9. A – 3. místo v soutěži Purkiáda, která se zabývá dovednostmi 
v oboru informačních technologií
K hezkému umístění srdečně gratulujeme!

M. Janoška

Se zeměpisně laděnými přednáškami, pojednávajících o zajímavých 
exotických zemích,  se na ZŠ  Vedlejší  letos opravdu roztrhl pytel. Do-
mácí půdy školy využije 19. března Jana Junková, která loňské léto 
procestovala Island. Neváhejte a přijďte pocítit půlnoční záři slunce, 
teplo gejzírů, hukot vodopádů i bičování severským větrem a deštěm. 
Začátek v  hodin v 7.B, vstup volný.

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, 
který se koná 9. a 23. dubna 2014 

Trasa: Brno, Termální lázně „Čalová“  Slovensko, Brno 
Odjezd: 6.00 hod.   Návrat cca: 20.00 hod.

Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání: 500,- 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 v pondělí 24. března 2014 na radnici 
Brno-Bohunice od 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
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Ekonomické lyceum EDUCAnet Brno 
první ekonomické studium pomocí IT technologií

Březen – měsíc čtenářů

EDUCAnet Brno - člen sítě středních 
škol, které nabízejí moderní standard 
výuky s maximálním zapojením IT, 
reagují na vývoj trhu práce novým 
oborem ekonomického lycea.
V současné době je u zaměstnavatelů 
zájem hlavně o prakticky orientova-
né absolventy, kteří ovládají jazyky, 
mají IT dovednosti a přehled v eko-
nomice. EDUCAnet Brno proto od 
příštího školního roku kromě oboru 
informační technologie nabídne stu-
dium i na ekonomickém lyceu, které 
připraví studenty na vysoké školy i do 
zaměstnání.
Také zde, stejně jako u dalších oborů 
na Střední odborné škole EDUCAnet 
Brno, budou stavět zejména na e-
-learningu. Studenti od počátku ve 
většině předmětů pracují na svém 
notebooku nebo iPadu. Díky tomu 
se IT dovednosti naučí mnohem 
efektivněji a mají přístup k mnoha 
atraktivním studijním materiálům. 
Ve výuce jsou dále používány mo-
derní prvky výuky (Google+, Google 
Drive, YouTube, kancelářské pracovní 
nástroje Pages, Numbers, Keynote 
a mnoho dalšího). Veškeré informace 

o docházce i prospěchu jsou on-line 
přístupné rodičům a systém usnad-
ňuje také komunikaci mezi studenty, 
učiteli a rodinou.
Vyšší hodinové dotace jsou věnovány 
kromě IT také jazykům – anglický ja-
zyk a konverzace 4 až 6 hodin týdně, 
druhý světový jazyk 3 hodiny týdně. 
Ekonomické předměty vyučují od-
borníci s praxí a zkušenostmi, které 
získali v oborech podnikání, finanč-
nictví či veřejné správě.
Třídy jsou vybaveny audiovizuální 
technikou a interaktivní tabulí, záro-
veň zde není opomíjena ani stránka 
sportovního vyžití, k němuž patří na-
příklad školní bazén.
„Rád bych k nám pozval všechny 
zájemce, aby se osobně zastavili 
poznat naši školu, učitele, studenty, 
nadstandardní výuku a náš e-learnin-
gový systém. Určitě se mohou těšit 
na mnohem menší třídní kolektivy, 
než je běžné, a individuální přístup 
pedagogů. Také si vyslechneme jejich 
nápady a představy o studiu a poku-
síme se je naplnit,“ vzkázal budoucím 
studentům ředitel Střední odborné 
školy EDUCAnet Brno, Robert Bednář.

Březen je mezi knihovníky 
i mezi čtenáři oblíbeným 
měsícem. Je totiž tradičně 
zasvěcen všemu, co souvi-
sí se čtením, čtenářstvím 
a knihovnami vůbec. Řada 
knihoven po celé republice pořádá 
v tuto dobu akce, kterými se oteví-
rá jak novým, tak již „zaběhnutým“ 
čtenářům – láká na autorská čtení, 
společná setkání v knihovně či mimo 
ni, pouští do světa nové služby apod. 
Těchto oslav se každým rokem účast-
ní i Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 
I v letošním roce připravila pro své 
čtenáře a návštěvníky zajímavé akti-
vity. Jako horkou novinku, kterou od 
března uvítá nejeden čtenář, chystá 
novou službu – půjčování deštníků. 
Bude-li venku nevlídno a Vy nebude-
te mít u sebe deštník, můžete si jej 

spolu s pěknými knihami 
odnést domů jako výpůjč-
ku. Dále výstavou Perlič-
ky Bohumila Hrabala 
chceme od 3. 3. v Ústřed-
ní knihovně (Kobližná 4) 

reflektovat letošní autorovo 100. vý-
ročí narození, další vzpomínkovou 
výstavu přichystá od 4. 3. pobočka 
v Židenicích (Stará osada 15). Během 
měsíce března se na několika poboč-
kách uskuteční autorská čtení (Bo-
hunice, Maloměřice, Lesná), výstavy, 
výtvarné dílny nebo předčítání pro 
děti. Určitě si z široké nabídky vybe-
rete, stačí sledovat naše informační 
materiály, aktuality na webu www.
kjm.cz či profil na Facebooku.

Jana Kuncová, tisková mluvčí 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Milí přátelé, posíláme Vám snad již 
jarní pozdrav:-) Všechny akce, které 
jsme připravily na březen, jsou dár-
kem pro Vás, naše čtenáře.
Nejprve zmíním akce, které potrvají 
celý měsíc. Výstava s názvem Jiné di-
menze je velmi originální a zajímavá. 
K vidění budou obrazy paní Hany 
Kovaříkové s podtitulem Fantazie je 
nevyčerpatelným stvořitelem nových 
světů (Paul Eluard). Výstava potrvá od 
5. 3. do 28. 3. 2014.
Letos vyhlašujeme již 3. ročník kří-
žovkářského klání Měsíc plný křížo-
vek. Můžete soutěžit celý měsíc, od 
3. 3. do 31. 3. 2014. Přijďte překo-
nat rekord z minulého roku! Bližší 
informace o podmínkách soutěže 
o hodnotnou knihu Vám rády po-
dáme osobně.
Samozřejmě pokračujeme také v na-
šich Knižních čtvrtcích, kde Vás sezna-
mujeme s novinkami knižní produk-
ce, a to ve čtvrtek 6. 3. , 13. 3. , 20. 3. 
a 27. 3. 2014, vždy od 10 do 12 hodin.
Toto je výčet akcí na celý měsíc a nyní 
krátkodobější akce, besedy a čtení 
pro nejmenší. Každoroční Týden čtení 
je v rozmezí 3. 3.–7. 3. 2014.

V úterý 4. 3. 2013 je pro Vás připrave-
no autorské čtení spisovatelky paní 
Mileny Fucimanové, která bude číst 
ze své nové knihy Klenba chleba. Paní 
Milena Fucimanová, jak o sobě říká na 
svých webových stránkách, miluje 
fantazii, tajemno, ráda improvizuje, 
ale na druhé straně ctí řád, potřebu-
je jistotu. Toto všechno našla v řeči, 
v jazyce. Literatura a jazyk – tvoři-
vost, kreativnost a zároveň pravidla. 
Je členkou Obce spisovatelů a také 
překládá z ruštiny, polštiny a něm-
činy. Začátek besedy je v 18 hodin.
V úterý 18. 3. 2013 budeme číst na-
šim nejmenším. Indigové pohádky 
jsou nádherné, napsala je Martina 
Mia Svobodová a ilustrovalo celkem 
9 ilustrátorek. Pohádky s mašinkou, se 
skřítkem… Akce je vhodná pro děti 
od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby. Začátek je v 16 hodin.
Zveme všechny naše čtenáře a čte-
nářky, i ty, kteří si k nám snad najdou 
cestu, aby přišli na některou z našich 
akcí. Velmi rády Vás uvidíme. A hlav-
ně: nezapomeňte číst:-)

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 •  
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 26. 2. 2014 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice •  
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické 
a stylistické úpravy textů.

* * *

 Atraktivní práce – Brno a okolí 
pro seriózní a komunik. lidi, HČ i VČ, 
nutný PC/net. 775 928 243.

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Sítě proti holubům, drobné i větší ře-
meslnické práce, montážní práce atd.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remesnik.cz

  MATEMATIKA – FYZIKA. Do-
učím v rozsahu 6.–9. tř. ZŠ, prima-
-kvarta GYM; připravím na PZ z MAT 
na SŠ. INFO: www.mat-fyz.cz; tel: 
774621703.

  BLEŠÁK se koná 5. 4. 2014 a 
3. 5. 2014 v sále bohunické zbrojnice, 
Ukrajinská 2b od 9.00–12.00. www.
blesak-brno.sweb.cz, tel: 605 089 298
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Jak jdou léta na Lánech Karneval s Budulínkem
Tento víkend jsem využila k tomu, 
abych si zavzpomínala… Našla jsem 
totiž ve svém počítači fotky z akcí 
CVČ Lány, z táborů a jiných aktivit 
od roku 2006. Vzpomněla jsem si tak 
na všechny lidi, kteří Lánama prošli 
– na stálé i externí pracovníky i na 
děti, které byly malé a dnes jsou 
z nich školáci. Naplnilo mě to poci-
tem dobře odvedené práce, protože 
tyto děti u nás zůstávají několik let 
a my tím plníme náš nejdůležitější 
cíl: Vychovat si děti od nejútlejšího 
věku a udržet si je do věku školního 
– děti u nás začínají v Klubech pro 
maminky s dětmi již od půl roku, dále 
pokračují v Macešce, která je připraví 
na další aktivity a pomůže rodičům 
také odhalit zájmy a případný ta-
lent pro určitý typ činností. Děti pak 
mohou pokračovat v kroužcích pro 
předškoláky a školáky v hudebním, 
pohybovém, tanečním nebo výtvar-
ném oboru. Všeobecně zaznamená-
váme velký zájem o kroužky pro děti 
v předškolním věku a snažíme se jim 
nabídku přizpůsobit. Jelikož mnohé 
z těchto dětí po prázdninách nastou-
pí do školy, chtěla bych tu zdůraznit 
nabídku našeho nového projektu 
PoškoLÁNY, jehož cílem je bez-
pečný transfer dětí ze škol k nám 
na Lány – lidsky řečeno: Nabízíme 
vyzvedávání dětí ze školy a dopro-
vod do kroužků na Lány.
Nelze nevzpomenout též naše akce 
pro veřejnost a pobytové i příměst-
ské tábory. Z akcí pro veřejnost již 
tradičně nabízíme Čertovské dová-
dění, Čarodějnice na Lánech, Za-
hradní slavnost s vystoupením hu-
debních kroužků, Uspávání skřítků 
aneb Lampionový průvod, Veselý 
běh pro rodinu a nově se zapojuje-

me do akce Festival Lány. Dále bych 
ráda připomněla novou akci, kterou 
bych ráda zopakovala do konce škol-
ního roku třikrát a první proběhne 
v sobotu 1. 3. : Jedná se o nabídku 
nových kroužků formou bezplat-
ného workshopu, kdy si děti i s ro-
diči mohou přijít aktivitu vyzkoušet 
a popovídat si s lektorem. Akce se 
jmenuje POHYBOVÝ WORKSHOP 
a proběhne v sobotu 1. 3. od 16 
do 18 hod. na Lánech.
U příměstských táborů bych ráda 
uvedla, že jenom na těch, které po-
řádáme přímo v Bohunicích, máme 
přes čtyři sta účastníků. Opět jsme 
se přizpůsobili poptávce a nabízíme 
víc táborů přímo pro předškolní děti.
Na závěr toho všeho bych chtěla 
poděkovat svým kolegyním, p. An-
dree Kamenické, p. Veronice Nováko-
vé, p. Petře Goczalové a p. Lucii Staré. 
Externí pracovníky se mi tu nepodaří 
všechny vyjmenovat, ale patří jim též 
velký dík.
Kromě již uvedeného bych také 
moc ráda poděkovala za spolu-
práci vedení bohunické pobočky 
Knihovny Jiřího Mahena, jmeno-
vitě p. Jitce Fukalové a p. Veronice 
Bednářové. Myslím si, že bylo velmi 
šťastné rozhodnutí tyto dvě organiza-
ce spojit, protože tady se spolupráce 
přímo nabízí. Navíc funguje vzájem-
ná výpomoc v tom, jak si přitáhnout 
a udržet zákazníky. Jsme za to velice 
rádi a do budoucna plánujeme užší 
spolupráci. Tímto chci znovu podě-
kovat zástupcům městské části, že 
obě organizace podporují a ne-
tvoří mezi námi rivalitní prostředí.

Petra Košťálová
vedoucí SVČ Lužánky – pracoviště 

Lány

Lesem kolem chaloupky babičky 
a dědečka bloumá zrzavá liška. Hle-
dá něco na zub pro svá čtyři liščata. 
Ráno zahlídla babičku s dědečkem 
odcházet, nesli s sebou housličky 
a bubínek, a to znamená, že se ve 
městě zdrží. Zkusí zaklepat na dveře 
chaloupky, třeba od prcka Budulínka 
dostane misku hrášku, který z cha-
loupky tak krásně voní. Jenže když 
Budulínek otevřel (ačkoli sliboval 
něco úplně jiného), napadlo lišku, 
že by byl bezva hračkou pro její liš-
čata. A už ho vezla na ocásku… Jak 
to dopadlo, ví stovka dětí a jejich 
rodiče, kteří přišli na Budulínkův kar-
neval do bohunické orlovny v neděli 
26. ledna. Po pohádce s hudebním 
doprovodem děti nakrmily lišku 

hráškem, povozily se na skluzavce, 
na ocásku po lavici, bloudily liščí 
norou, zdolaly překážkovou dráhu 
a poskládaly obrázek lišky. Letos si 
kromě tradičního balíčku sladkostí za 
splnění všech disciplín každý odnesl 
vlastnoručně vyzdobenou připínací 
placku. Samozřejmě si všichni užili 
i tancování, bez toho nemůže být 
žádný karnevalový bál. Liška s liš-
čaty nás naučila spoustu tanců, od 
mazurky „Měla babka 4 jabka“ nebo 
„Mašinky“ až po Makarenu. Už teď 
se začínáme těšit na všechny krásné 
masky na příštím dětském karnevalu. 
Fotogalerii najdete na našem webu: 
www.orelbohunice.cz

Marta Zavadilová

Rádi bychoém poděkovali všem organizátorům dětského karnevalu, který pořádá 
bohunický Orel. Zúčastnili jsme se letos karnevalu již podruhé a pokaždé jsme 
odcházeli nadšeni. Za celou akcí se skrývá hodně práce a úsilí, které přináší radost 
nejen dětem, ale opravdu všem, jenž na akci dorazí. Děti si odnáší hlavně krásné 
zážitky a také nikdy neodchází s prázdnou.
Děkují a spoustu elánu a nápadů do dalších ročníků přejí

Ješetovi
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 Pronajmu garáž na ul. Ukrajinská. 
Tel: 605 592 403

 Koupi byt 3+1 – 4+1 v blízkosti 
Bohunické nemocnici, skrz dobré 
dostupnosti do mé práce. 
Tel.: 733 595 515

 Hledám ke koupi byt 1+kk – 2+kk 
s dobrou dostupností na MHD v Bo-
hunicích a Starém Lískovci. 
Tel.: 730 840 939

  Nabízím kompletní realitní 
servis. Za jišťujeme prodej i pronájem 
nemovitostí vč. poprodejního servisu. 
Prioritou je slušné a lidské chování. 
Ing. Skutek M.,Tel.:728 330 840, sku-
tek@brnenskarealitka.cz

 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. při-
jme pracovníky osoby se zdravotním 
postižením na pozici uklízeč/ka na 
HPP v Brně. Volejte 730 186 797.

 DĚTSKÁ BURZA, použit. ošace-
ní, obuvi a sport. potřeb se koná 
22–23. 3. 2014 v bohunické zbroj-
nici na ul. Ukrajinská 2b, 1.patro. So-
bota 22. 3. od 8–11h. příjem zboží, 
11–18 h. prodej. Neděle od 9–12h. 
prodej, 12–16h. vrácení. Inf. + přidě-
lení osob.čísla prodávajícím tel: 605 
089 298. www.blesak.slunovrat.org/
decka-burza

 Bez RK prodám v klidné části 
Bohunic, obyvatelný RD 5+1, 2x soc. 
zařízení, terasa, malá zahrádka. Cena 
5 mil. Kč při rychlém jednání sleva.
Kontakt přes telefon 547 139 211.

  Akutně hledám ke koupi byt  
v Brně-Bohunicích, děkuji za nabídky. 
Tel.: 605 476 589.

 Muž v akci – řemesla pro váš byt, 
dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. 
Tel.: 725 421 875.

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

 Dětské tábory Křižanov – spor-
tovní, jazykové, taneční, výtvarné, 
s flétnou, pro teenagery. Minitá-
bory pro rodiče s dětmi 1–9 let.  
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

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

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02.

INTERNET

Objednávejte na telefonu 841 400 500 nebo na www.netbox.cz

internet
jakonení

internet

cena od

MĚSÍČNĚ
350 KČ*

*Kampaňové ceny NETBOX Internet platí do 31. 3. 2014 při uzavření smlouvy na 12 nebo 24 měsíců.

30 Kč/týdně.

SIM KARTA

KTERÝ OVLÁDNETE VY!

+ 50 VOLNÝCH JEDNOTEK

KE KAŽDÉMU TARIFU

ZDARMA

,



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

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

Pompova 4

BRNO

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

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.

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

!!!OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ!!!
Hotovost do 24 hod.

VYPLATÍME ZA VÁS – exekuce, dluhy, 
zástavy, privatizace, dražby 

100% právní dohled – seriózní jednání –
najdeme Vám náhradní bydlení

 773 07 96 68
Bayerova 40,602 00, Brno

23 let vám pomáháme bydlet a podnikat

NABÍDNĚTE NÁM 
VÁŠ BYT K PRODEJI 
a využijte naše služby 
zdarma:

Nově otevřená ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY
Kateřina HAVLÍKOVÁ, DiS.

Poliklinika U Pošty 14, Brno 1. patro, tel: 602 432 226
www.dentalni-hygiena-katerina-havlikova.cz

e-mail: katkahavlikova@centrum.cz

Nejrychlejší výkup 
RD, bytů a pozemků 

i zadlužených či v exekuci.

tel. 602 737 222, 777 554 043
www.rklederer.cz.

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých 
tel.: 533 42 40 46, 602 891 347

www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Parkování ve dvoře

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42

Mendlovo nám. 8, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 543 21 23 11

Vídeňská 14, Brno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Bohunice, 
Starý Lískovec, Útěchov

a do magazínu 
Národního divadla Brno DIVA

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz


