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Je to betálný
Máme za sebou zimu… tedy zimu. 
Nebyla příliš zimní. Mnozí z nás 
teploty okolo nuly a absenci sněhu 
přivítali. Dokonce i silničáři ušet-
řili a nasolené cesty, jak je známe, 
byly takové nemastné – neslané. 
Ti, co chtěli za sněhem, museli do 
hor. Dokonce místní bezdomovec 
ode mne přijal na Vánoce jen víno 
a buchtu, jako babička z Karkulky. 
Moji péřovou bundu, co jsem mu na-
bídl, odmítl se slovy: „Je přece teplo 
Savano, ne?“
A to si docela přesně vybavuji loň-
skou prognózu našich meteorologů, 
kteří koncem prázdnin předpovídali, 
že následující zima bude nejvíc stu-
dená za posledních 200 let. Nebyla.
Já bych asi chtěl být meteorologem, 
to by mi prošlo úplně všechno.
Jaro je naopak před námi, jen dou-
fám, že to s tím jarem nedopadne 
jako se zimou, teploty okolo nuly 
a cestáři v pohotovosti. Za solí se 
doufám podíváme až v létě k moři.
V době, kdy píši úvodník, svítí sluníč-
ko, teploty lámou rekordy a pohled 
na opravenou a krásnou Havelkovu 
ulici mne nabíjí pozitivně. Před pár 
dny tu prošel i masopust se svým 
veselým průvodem a dokonce ani 
medvěd nezakopl o žádný vyvrácený 
obrubník, či zapomenutou kostku 
z chodníku. Zato já se válel na nově 
upravené ploše před domem, a tím 
přispěl k zaválení travního semene 
do hlíny. Inu, v případě masopustu 
je dovoleno téměř vše.
Betálný je i to, že u nás v Bohunicích 
dávají prostor různým akcím i jejich 
organizátoři, takže i letos se může-
me těšit na spoustu volnočasových 
aktivit. Ať už ze strany radnice, Orla 
nebo našich hasičů. Mimochodem 
jejich nový areál, který byl v loňském 
roce slavnostně otevřen, k zábavě 
přímo vybízí.
Ať už tedy vyrazíte kamkoliv, mějte 
na paměti dobré vychování a cho-
vejte se k sobě aspoň jako zvířata. 
Ta totiž vědí…

Hezké jaro Vám přeje 
Savana z Radia Čas

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Dovolím si hned úvodem 
oznámit zásadní informa-
ci týkající se organizace 
voleb v Bohunicích. Ano, 
ve dnech 23. a 24. květ-
na budeme volit „euro-
poslance“. Pro tyto volby 
a další následné, bude 
platit nové uspořádání 
volebních okrsků. Tyto 
změny byly vyvolány novými poža-
davky zákona. Kompromisně se do 
změn podařilo zapracovat i někte-
ré požadavky občanů. Pro všechny 
voliče se z těchto důvodů změnilo 
číslo okrsku. Pro mnohé další pak platí 
i změna v umístění volební místnosti. 
Tedy její přesun ze ZŠ Vedlejší do ZŠ 
Arménská a naopak! Prosím pečli-
vě prostudujte oficiální oznámení 
o době a místě konání voleb!
O tom, že dokončení kanalizace u nás 
a v Starém Lískovci mělo bezprostřed-
ní vliv na čistotu vody v Leskavě není 
třeba pochybovat. Procházkou podél 
toku se lze nakonec přesvědčit i na 
vlastní oči. Při této příležitosti vám 
neunikne budovatelské úsilí správy 
povodí Moravy. Na úseku proti prou-
du potoka od Heršpic je prováděno 
zpevňování břehů a také úprava ob-
služné „polní“ komunikace. A my jako 
městská část se k rekultivaci tohoto 
území přidáváme. Za pomocí evrop-
ské dotace (bohužel to nejde jinak) 
jsme zahájili obnovu zeleně v několi-
ka lokalitách zahrnující částečně ulici 
Lány, Podsedky a veřejně přístupné 
prostory mezi tamními zahrádkami. 
Pod odborným dohledem budou 
provedeny zdravotní probírky, ošet-
ření dřevin a také jejich dosadba. Pro 
zájemce je více o této akci uvedeno 
na webu MČ v sekci Plány a projekty. 
A opravdu musím připomenout, že 
uvedené práce se týkají jen pozemků 
ve vlastnictví města Brna, což zcela 
přirozeně nejsou všechny tam „ve-
řejně přístupné porosty“.
Zcela z druhého konce Bohunic je 
pak informace o připravované vý-

stavbě obchodního ob-
jektu na pozemcích před 
školou Vedlejší. K téma-
tu jsem se již vyjadřoval 
prostřednictvím odpo-
vědí zveřejněných na 
webu MČ. Proto si do-
volím nyní jen stručně.
Ano, celé území před 
školou Vedlejší je územ-

ním plánem z roku 1994 vyčleněno 
pro služby obchodního typu (SO). 
Po uplatnění restitučního nároku 
v roce 2012 zbyly Brnu 4/24 výměry 
dvou ze čtyř tamních parcel. Po té 
byly pozemky restituenty prodány 
soukromé stavební firmě, která hod-
lá své právo a možnost stavět uplat-
nit. To je třeba v právním státě ctít. 
V současné době jednáme s novým 
vlastníkem na podmínkách zástav-
by. Z titulu menšinového vlastníka 
pak požadujeme i veřejnou prezen-
taci záměru a jeho případnou korek-
ci z takto vzešlých podnětů. Rovněž 
usilujeme o směnu a ne o finální 
prodej městských dílů pozemků. 
A to směnu za pozemky jiné, a to 
takové, které by umožnily realiza-
ci našich záměrů zlepšit možnosti 
veřejného parkování v této lokali-
tě. Nebo také konečně dobudovat 
chodník z konce ulice Švermovy (25) 
směrem k zastávkám MHD Osová.
V tomto měsíci započala rekonstruk-
ce prostranství před radnicí. Nic na 
tom nemohla nezměnit v březnu 
sepsaná petice na zachování provo-
zovny „Asijské bistro“. Úvodní etapa 
prací – kanalizační výkop – částečně 
omezí i možnosti parkování v této 
lokalitě. Tedy žádám parkující řidiče 
o nutné pochopení. Vizualizace cílo-
vého stavu tohoto našeho záměru je 
uvedena dále v čísle a další podrob-
nosti opět na webu městské části 
v sekci Projekty.
A k provozovatelům vozidel směřuji 
závěrečnou výzvu. Nezapomeňte 
přeparkovat při jarním blokovém 
čištění! A třeba i za pomocí služby 
na www.cisteniulic.cz 

Přeji dobrý duben 
Ing. Miloš Vrážel, starosta 

Uzávěrka č. 5/14
22. dubna 2014

Již od roku 2009, kdy proběhl první 
ročník Noci kostelů v Brně, jsem měl 
touhu do této zajímavé akce zapo-
jit i naši bohunickou kapličku. Moje 
přání se splní v letošním roce, tedy 
po šesti letech.
Místní farář P. Pavel Opatřil, když jsem 
za ním někdy koncem loňského roku 
s touto myšlenkou přišel, ji podpořil, 
a tak jsem letos v březnu bohunic-
kou kapli do akce zaregistroval. A jak 
už to tak chodí, jestliže něco vymy-
slíme, stane se to našim „osudem“. 
Mně se nevedlo jinak, takže jsem 
dostal za úkol si „to“ zorganizovat. 
Naštěstí je dostatek pomocných 
rukou. Letos proběhne Noc kostelů 
v pátek 23. května. Pro návštěvníky 
bude naše kaple otevřena od 16 do 
23 hodin.
Zájemci si tak budou moci prohléd-
nout kapličku, která bývá převážnou 
část roku zavřená. Doprovodným 
programem bude výstava dobových 
pohlednic, fotografií a dokumentů na 
téma Okolí kapličky před výstavbou 
sídliště. Zaměřil jsem se zejména na 
bývalé Morávkovo náměstí a původní 
podobu ulic Spodní a Rolnická.
Při prohlídce bude také možnost za-
koupit si novou knihu Z historie Bo-
hunic, která bude mít o tři dny dříve 
20. května v 18 hodin v naší knihovně 
v CVČ na Lánech svůj křest.

Antonín Crha, místostarosta

Noc kostelů letos  
i v bohunické kapli
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A znovu o náměstí

Dnes jsem si pro vás čtenářky 
a čtenáře rubriky Komise pro 
občanské záležitosti připravil pár 
poznatků ze zasedání komise 
a také již obvyklý souhrn udá-
lostí, které se staly na území naší 
městské části.
Na uplynulém zasedání komise 
byly projednány návrhy finanč-
ních dotací na neinvestiční výda-
je z rozpočtu ÚMČ Brno-Bohuni-
ce. Tyto dotace směřují do těch 
organizací a sdružení, které svou 
činnost zaměřují na sportovní, 
kulturní a volnočasové aktivity 
určené pro obyvatele naší měst-
ské části.
Policie ČR požádala, aby pro-
střednictví této rubriky byla oby-
vatelům, ale především rodičům 
z naší městské části, předána 
následná důležitá informace. 
Jde o problematické chování 
vůči dětem školního věku. Došlo 
k ohlášení případu lákání dětí 
před ZŠ Arménská, a to nezná-
mým mužem do jeho automo-
bilu! Policie ČR proto apeluje na 
pozornost rodičů žáků, a také jim 
doporučuje, aby své děti poučili, 
jak se mají v takových případech 
chovat.
Dále Policie ČR informovala 
o dvou fyzických napadeních, ke 
kterým došlo v restauračních za-
řízeních na území Bohunic. První 
se událo na toaletách restaurace 
„Na Lánech“ a druhé před restau-
rací „Kavkaz“. V obou případech 
byli poškození napadeni s dosti 
značnou dávkou brutality. Také 
byla odcizena osobní vozidla, jed-
no z parkoviště na ulici Okrouhlá 
a druhé z ulice Uzbecká. K vy-
loupení automobilu došlo na 
ulici Gruzínská. Nadále se obje-
vují krádeže příručních zavazadel 
nepozorných nakupujících v OC 
Kaufland.

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

Jak je u mne již známo, 
patřím k těm členům za-
stupitelstva, kteří se snaží 
podrobně informovat 
naši veřejnost o osudu 
prostoru před radnicí 
- tzv. náměstíčka. Na toto 
téma jsem již několikráte 
občany Bohunic upozor-
ňoval a dokonce vyzýval 
i k veřejné debatě o využití tohoto 
prostoru. Bohužel odezva veřejnosti 
byla mizivá, a proto je situace kolem 
náměstíčka dnes ve stavu, v jakém je. 
O tom, jaká bude konečná podoba 
náměstíčka, se již rozhodlo, a s ko-
nečnou podobou se veřejnost může 
seznámit na obecním úřadě nebo na 
webových stránkách ÚMČ. Zde je vše 
jednoznačně dáno a popsáno. Pro 
mne je však zásadně nepředstavitelné 
plánované využití technické stavby se 
sociálním zařízením. Na posledním 
zasedání zastupitelstva jsem se tázal, 
jakým způsobem bude tento objekt 
využíván. Bohužel jsem se dozvěděl, 
že využití této stavby se plánuje pro 
možnost prodeje rychlého občers-
tvení a nápojů. Jistěže je představa 
o pohodlném a rychlém nákupu ob-
čerstvení při letním posezení lákavá, 
nicméně z hlediska druhého je však 
neúnosná, a to především z pohledu 
celosezónního provozu v omezeném 
prostoru. Já osobně jsem přesvěd-
čen, že období kiosků a rychlého 
občerstvení v méně frekventované 
oblasti je již minulostí, a nebude mít 
většího využití. Podle mého soudu je 

zřejmé, že pokud si někdo 
od radnice pronajme ten-
to kompletně vybavený 
prostor pro rychlé občer-
stvení, nebude chtít zůstat 
jen při sezónním prodeji 
zmrzliny, párku v rohlíku 
a točené limonádě. Bude 
jistě prosazovat možnost 
rozšíření nabídky služeb 

i v zimním období, a s tím i rozší-
ření možnosti posezení. Potom se 
můžeme dočkat situace, že nám na 
zrekonstruovaném náměstí za dva-
náct miliónů korun vznikne dřevěný 
přístavek nevalné architektonické 
kvality, a s tím i přiměřená nabídka 
cenově dostupných alkoholických 
nápojů. Na podporu mých úvah 
mohu uvést skutečnost, že již nyní 
projednává komise pro místní rozvoj 
petici na zachování stávajícího asij-
ského bistra. Nabízí se otázka, zda tato 
petice není předzvěstí plánovaného 
využití zmíněného objektu. V závěru 
mi dovolte, milí spoluobčané, trochu 
polemizovat. Je opravdu nutné vy-
užít tento objekt k „ pohostinským 
účelům“? Nechybí nám v Bohunicích 
něco jiného, něco, co potřebujeme 
více? Jak jsem již uvedl dříve, výsledek 
této rekonstrukce bude nás, ale i bu-
doucí spoluobčany Bohunic provázet 
další minimálně desítky let, a proto 
bychom neměli být lhostejní a měli 
bychom vyjádřit svůj názor ihned 
a třeba i pokud se jedná o jednotlivce.

 Milan Hrdlička, zastupitel 

HŘIŠTĚ  
NA PÉTANQUE 

Vstup volný. Arménská 7

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.

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 

Setkání jubilantů, 
vítání občánků

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 jubileí zúčastnit setkání organi-
zovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ 
Brno-Bohunice, 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 Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy 
krátké oslavy, jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky přijímá paní 
Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí 
úřadu (tel.: 547 423 832). Formuláře přihlá-
šek jsou k dispozici také na webu městské 
části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás 
těšíme.

Oznam obecního vinohradníka
Na středu 30. 4. 2014 od 17.30 hodin z důvodu tradičně již vhodného 
agrotechnického termínu svolávám ctěné kmotrovce vinných hlav na

SLAVNOSTNÍ JARNÍ HNOJENÍ
naší viniční trati. V průběhu zapravování živin ke  
kořenům naší vinice dojde k degustaci našeho  
„Bohunického obecního ročník 2013“.
Vzhledem k tomu, že vína je omezené množství 
jednat bude se jednat o tzv. homeopatický košt. 
Proto je nutno mít s sebou vlastní pitné zásoby 
i skleničku. Samozřejmě jsou zváni bohuničtí občané. 

 Miloš Vrážel, obecní vinohradník

XX. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 16. 4. 2014 od 17.00 hod. se bude v jednacím 
sále bohunické radnice Dlouhá 3 konat XX. zasedání Zastupitelstva MČ 
Brno-Bohunice. Program za stupitelstva bude nej později sedm dnů 
před zasedáním zveřej něn na úřední desce ÚMČ nebo na internetové 
stránce www.brno-bohunice.cz.

Jednání zastupitelstva je veřejné.
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Co si psali naši předkové LVI.

Československé legie a náš rodák Bohumil

V minulém pokračování cyklu „O čem si psali naši předkové“ jsme skončili 
s životním příběhem našeho bohunického rodáka Bohumila - účastníka první 
světové války. Pro toto 56. pokračování jsem vybral unikátní dobovou pohled-
nici restaurace Bílá kočka z Rolnické ulice, která byla v 80. letech 20. století 
zbořena. Pohlednice je z roku 1901. Je poslána do Vídně. Má pouze dvouslovný, 
německy psaný text. V překladu „Posílám Vám“.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Sendet Ihnen
O.M.

Jako klub vojenské historie jsme 
potěšeni, že v Bohunicích žil rodák, 
který prošel Sibiřskou anabázi našich 
Československých legií za 1. světové 
války. Letošní rok se oslavuje stoleté 
výročí založení našich dobrovolných 
zahraničních sborů – legií. Rakous-
kouherští vojáci, donuceni válčit za 
císaře pána, chtěli bojovat za samo-
statnost Čech, Moravy, Slezska a Slo-
venska. Buď zběhli přímo na frontě, 
nebo jako náš Bohumil se přihlásili 
ze zajateckých táborů do nově za-
kládaných jednotek. 11. 10. 1914 
v Rusku vznikla Česká družina. 
12. 10. 1914 pak rota Nazdar ve Fran-
cii a 17. 1. 1917 byl založen dobrovol-
nický sbor v Itálii. Na politické scéně 
bojoval za samostatnost Českoslo-
venska T. G. Masaryk s M. R. Štefáni-
kem a E. Benešem. Tihle naši politici 
se zasadili o povolení k založení a na-
sazení našich nových legií do boje 
za samostatnost našeho vznikajícího 
státu. Později při jednání s velmocemi 
mohli říct: „Za naším úsilím o samo-
statnost stojí skoro stotisíc mužů ve 
zbrani, kteří již teď bojují za nový stát. 
Máme armádu odhodlaných mužů, 
kteří jsou ochotni položit život za Čes-
koslovensko!“ Věděli, o čem mluví! 
V Itálii jsme měli 19 225 legionářů, 
ve Francii 9 367 legionářů a v Rusku 
dokonce 60 109 legionářů. Na rus-
kém území, kde sloužil i náš rodák, 
se legie proslavily ve vítězných bi-
tvách u Zborova, Bachmače, u Lipjag 
a dokonce vyhrály „námořní“ bitvu 
na Bajkalském jezeře. Naši legionáři 
tak, nejdříve bojovali proti rakous-
ko-uherské armádě a Němcům na 

Ukrajině, poté pak za ruského cara 
spolu s Bílou armádou proti armá-
dě Rudé… Po dobu dvou dlouhých 
roků ovládaly naše jednotky celou 
Sibiř, neboť drželi v obsazení celou 
železniční Transsibiřskou magistrálu. 
Západní spojenecké státy (Francie, VB 
a USA) dlouhodobě předpokládaly, 
že naše vojenské legionářské jednot-
ky na Rusi budou použity v boji proti 
bolševikům. Následně však vzhledem 
k vývoji událostí, došlo k odsunu legií 
a jejich poměrně komplikovanému 
a zdlouhavému návratu do vlasti. A to 
dvěma cestami: z Vladivostoku lodí 
do Ameriky, vlakem přes kontinent 
a lodí dále do Evropy, či jižní cestou, 
tedy z Vladivostoku přes Japonsko, 
Hong Kong, Cejlon, Suezský průplav 
do italského Terstu. Vlakem domů, se 
tak dostali poslední legionářští dob-
rovolníci téměř dva roky po válce, 
tedy až koncem roku 1920. A co je 
čekalo po návratu? To je jiná neveselá 
kapitola…
Věříme, že náš rodák Bohumil, pře-
stál vše dobře a jsme na něj hrdi. 
Náš vojenský klub ctí tradice těchto 
odvážných mužů Československých 
legionářů na Rusi. Uctíváme jejich 
památku na vzpomínkových akcích 
u pomníků a při rekonstrukci bitev 
z 1. světové války na Mladějově v do-
bových uniformách legií a stejnými 
zbraněmi útočíme bodáky, stejně 
jako naši stateční vojáci u Zborova 
za nový Československý stát. 
Bohumile děkujeme.

Za K.V.H. K.P. 
nadporučík Alexej Holubář

(Text redakčně upraven)

Upozorňujeme všechny majitele silničních vozidel, parkujících v MČ Brno-
-Bohunice, že v měsíci dubnu a květnu 2014 v termínech dle uvedeného 
harmonogramu čištění bude prováděno strojní blokové čištění místních 
komunikací a přilehlých parkovišť.
Žádáme majitele silničních vozidel o odstranění všech vozidel z komunikací 
nejpozději do 8.00 hod. ranní v den čištění.
Povinností odstranit vozidlo nevzniká v žádném případě výjimka ze zákazu 
parkování na chodnících a plochách veřejné zeleně.
Čištěné úseky budou v souladu s § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označeny nejméně týden 
před čištěním přenosnými dopravními značkami s přesným vyznačením dne 
čištění.
U označeného úseku se povinnost odstranění vozidla vztahuje na všech-
ny plochy místních komunikací včetně přilehlých parkovišť a to na dobu 
od 08.00 hod. do 17.00 hod.
Nedodržení povinnosti odstranění vozidla bude postihováno jako přestupek 
s možností uložení pokuty do 2.000 Kč a parkující vozidlo bude, dle § 19 odst. 6 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 
odtaženo na náklad majitele vozidla.

ÚMČ Brno-Bohunice

Blokové čištění komunikací po zimě bude probíhat v období od 9. 4. 2014 do  
7. 5. 2014 v době od 8.00 do 17.00 hod., přičemž 9. 4. 2014 bude komuni-
kace 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 na 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 Br-
no-Bohunice, nebude na nich blokové čištění provedeno. Sledujte aktuálně 
www.brno-bohunice.cz nebo www.cisteniulic.cz

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

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 – parko-
viště u nemocnice, Podsedky, Kamenice – zadní příjezd k nemocnici, Student-
ská, Švermova – školka a Labyrint a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
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Přebor kraje a Brna v šachu mládeže

Ve dnech 27. 2. až 1. 3. uspořádali Orel 
jednota Brno-Bohunice a Městský ša-
chový svaz Brno, za finanční podpory 
MČ Bohunice, krajský přebor a přebor 
města Brna jednotlivců v šachu dětí 
a mládeže. Třídenní turnaj se hrál ve 
velké tělocvičně orlovny. K rozborům 
odehraných šachových partií, k ob-
čerstvení, posezení a relaxaci při stol-
ním hokeji a fotbalu, využívaly děti, 
jejich rodiče i doprovod zázemí orel-
ského klubu. V sobotu se souběžně 
odehrál v šachové herně pravidelný 
náborový turnaj. Tyto turnaje pro 
veřejnost pořádají orli každou první 
sobotu v měsíci.
Zahájení přeborového turnaje pro-
vedli představitelé Městského svazu 
šachu Bronislav Chmelíček a Pavel La-
puník, starosta městské části Bohuni-
ce Miloš Vrážel a starosta pořádající 
jednoty Ladislav Konečný. Dětí přijelo 
z Jihomoravského kraje a z Brna 39, 
nejdále z Vacenovic, Dubňan a Ra-
tiškovic. Turnaj byl rozdělen na dvě 
skupiny A (do 14 a 16 let) a B (do 10 
a 12 let). Rozhodčím turnaje byl pan 
Bronislav Chmelíček.
Ve čtvrtek odpoledne se hrálo jen 
jedno kolo, které si ti vzdálenější 
předehráli a přijeli až v pátek ráno. 
Pátek proběhl klidně a bylo to i tím, 
že děti byly na turnaj natěšené a úna-
vu nechaly doma. Pro neznalé ša-
chových klání byla až překvapující 
vzorná kázeň po celou dobu akce 
všech soutěžících, včetně ostatních 
zúčastněných, částečně způsobená 
i tím, že se téměř všichni nacháze-
li v neznámém prostředí. Poslední 

rozhodující kola se hrála v sobotu, 
a tam se také rozhodovalo o dotace 
na mistrovství republiky.
Kategorii do 10 let a přeborníkem 
Jihomoravského kraje se stal člen 
Orla jednoty Brno-Bohunice Vilém 
Faja, hrající za mateřský oddíl Loko-
motiva Brno, do 12 roků zvítězila Julie 
Richterová ze Zastávky. Oba dva ve 
svých kategoriích výrazně vyčnívali 
nad ostatními soupeři. Turnaj starších 
byl naopak jak přesýpací hodiny. Start 
ve 14tiletých vyšel Elišce Vavřínkové 
z Lokomotivy, která pět kol vedla, ale 
v závěru byla předstižena Miroslavem 
Bauerem z Kuřimi. V 16tiletých se ve 
vedení střídalo hned několik hráčů 
a turnaj skončil zrovna ve chvíli, kdy 
na trůnu seděl Daniel Marko z Bučo-
vic.
Sportovní úroveň i zajištění turnaje 
se nedá hodnotit jinak než pozitivně. 
Všechny děti dostaly cenu ve stylu 
kdo je lepší vybírá z více a také draž-
ších cen, na to jsou již zvyklé. Důležité 
je, že představitelé Orla i činovníci 
městského svazu zařídili u každého 
dítěte herní pohodu a úsměv a do-
provod byl spokojen s podmínkami, 
které se podařilo všem účastníkům 
premiérově připravit. Pokud bude 
všestranný zájem, můžeme se zde 
příští rok opět sejít, rozhodnout se 
musíme v říjnu. Velkou výhodou zde 
pořádaného turnaje je i to, že se jed-
ná o neutrální půdu.

 Pavel Lapuník
 vedoucí šachového oddílu

 Orla jednoty Brno-Bohunice

Kalendárium
3.–31. MŮZA V ORNAMENTECH – výstava                                                               

KJM, Lány 3, v půjčovní době; 3. 4. vernisáž od 18 hod.

3. / 10.
17. / 24. 
čtvrtek

KNIŽNÍ ČTVRTEK                                                                                     
KJM, Lány 3, 10.00 až 12.00 hod.

5.
sobota

TATRAN Bohunice: HC Plzeň – házená                                                                      
hala Neužlilova 35, 1. liga žen, od 15.00 hod.

8.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Sedm pohádek pro malé myšky                                                                        
KJM, Lány 3, od 16.00 hodin

8.–9.       TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 1. termín                                                     
ZUŠ F. Jílka, Vídeňská 52, dle propozic

9. a 23. TERMÁLNÍ LÁZNĚ „ČALOVÁ“ – zájezd                                                                  
Klub důchodců; propozice dle inzerce v čísle NB 4/2014

10.
čtvrtek

PODVEČER S POEZIÍ                                                                               
KJM, Lány 3, od 18.00 hod.

11.
pátek

SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITU
TJ Tatran, Neužilova 35, 13.00–19.00 hod.

12.
sobota

SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITU
TJ Tatran, Neužilova 35, 9.00–13.00 hod.

12.
sobota

TATRAN Bohunice : FK Polná – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.00 hod. 

17.–18.       VELIKONOCE A HVĚZDY – příměstský tábor
SVČ Lužánky, Lány 3, 8.00–17.00 hod.

17.     
čtvrtek

VELIKONOCE V ATELIÉRU – dílna                                                                               
SVČ Lužánky, Lány 3, 9.00–16.00 hod.

26. 
sobota

TATRAN Bohunice : SVŠ Plzeň – házená
hala Neužlilova 35, 1. liga žen, od 15.00 hod.

26.
sobota

TATRAN Bohunice : TJ Náchod – házená
hala Neužilova 35, 1. liga můžů, od 17.00 hod.

30.
středa

ČARODĚJNICKÉ NAROZENINY
SVČ Lužánky, Lány 3, od 16.00 hod.

30.
středa

SLAVNOSTNÍ JARNÍ HNOJENÍ OBECNÍHO VINOHRADU                                                                   
Vinohrad pod radnicí, od 17.30 hod.

30.
středa

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A MÁJOVÁ ZÁBAVA
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b, od 17.00 a 20.00 hod.

3. 5.
sobota

TATRAN Bohunice : FK Uh. Brod – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hod. 

IV.

Velkoobjemové kontejnery  
na ROSTINNÝ odpad

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!

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

Informace a rezervace: 
Růžičková Marie, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121
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Pozvání k přijímacím zkouškám

Mateřské školky

Jarní akce v knihovně

Norové se k nám přijeli inspirovat
Každoročně na přelomu 
března a dubna nastává 
u části rodičů malých dětí 
doslova davové šílenství. 
Čas pro přihlášení dítěte 
do mateřské školky je 
tady! Přihlášky musí být 
včas a řádně odevzdány, 
zadány do systému elek-
tronického zápisu a teď to 
čekání, ve které školce nám naše dítě 
vezmou. Ač to zpočátku vypadá velmi 
beznadějně, věřte mi, že do školky se 
nakonec většina tříletých dětí dosta-
ne – ale ten stres! Navíc ta nejistota, 
která zápis provází! Většinou se totiž 
rodič, který je s dítětem na rodičovské 
dovolené, potřebuje vrátit do práce.
Troufám si ale tvrdit, že největší nápor 
nakonec prožívají paní ředitelky jed-
notlivých školek, které musí neustále 
vyřizovat prosby zoufalých rodičů, 
kteří se domáhají alespoň malé nadě-
je na možnost umístění svého dítěte 
do školky. O tom, co musí ředitelky 

MŠ zažít kolem zápisů do 
MŠ,raději ani nevědět. 
A přesto jsou to právě 
ony, které se snaží najít 
místo pro mladší souro-
zence dětí, které již školku 
navštěvují, aby děti mohly 
být spolu. Pomáhají rodi-
čům, kteří se nutně musí 
vrátit do práce a jejichž 

dítě má např. tři roky „až“ 5. září… 
Protože – ač se to může zdát nesysté-
mové, i v době elektronického zápisu 
do MŠ mohou některé děti přijímat 
i samotné paní ředitelky na základě 
aktuálně uvolněných míst. Záleží totiž 
jen na rodičích, zda se po skonče-
ní přijímacího řízení paní ředitelce 
ozvou se svou žádostí o dodatečné 
přijetí dítěte.
Přeji všem, kterých se to týká, aby 
se jim podařilo umístit své dítko v té 
správné školce!

Lucie Stará
zastupitelka MČ

Naši milí čtenáři i nečtenáři,
srdečně Vás zdravíme a doufáme, že 
si plně užíváte krásných jarních dnů, 
nejlépe v doprovodu dobré knížky. 
Přijďte si vybrat z našeho pestrého 
sortimentu knih o zahrádkaření, ven-
kovním grilování, o tipech na pěší 
i cyklo výlety nebo i skvělé romány 
pro podvečerní posezení bez tele-
vize:-) Také Vás chceme upozornit 
na akce, které pro Vás v dubnu po-
řádáme.
Ve čtvrtek 3. 4. 2014 v 18 hodin mů-
žete navštívit vernisáž výstavy Múza 
v ornamentech paní Evy Pěchouč-
kové. Z autorčiných pestrých kreseb 
vznikl fantazijní svět ornamentů. Vý-
stava potrvá do 31. 4. 2014.
V úterý 8. 4. 2014 čteme našim nej-
menším. Vybraly jsme velmi roztomi-
lou knížku Sedm pohádek pro malé 
myšky, pohádky jsou vhodné pro děti 
od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby. Po domluvě s maminkami, 
které nám říkaly, že čteníčko nestí-
hají, protože jejich děti spí dlouho po 
obědě, posouváme začátek na 16.30.
Ve čtvrtek 10. 4. 2014 tu máme něco 
pro dospělé. Již potřetí nás navští-

ví básnířka Věra Hrdinová se svou 
poslední knihou Kořeny a větve 
a básník Petr Moučka se svými verši 
a s kytarou. Podvakrát to byl velmi 
příjemný podvečer s poezií, tak jistě 
tomu bude tak i v tento den. Začátek 
je naplánován na 18 hodin.
Každý čtvrtek dopoledne, od 10 do 
12 hodin, si můžete přijít poslech-
nout ukázky z knižních novinek. Pra-
videlné knižní čtvrtky provozujeme 
již od ledna tohoto roku a setkávají 
se s Vaším ohlasem, knížku, ze které 
čteme, si zpravidla některý z poslu-
chačů hned vypůjčí. To nás samo-
zřejmě velmi těší, stejně jako každá 
Vaše návštěva. Ještě jednou krásné 
jaro a brzy na viděnou.

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Krátce fungující mateřská škola na ZŠ 
Vedlejší udělala první „díru do světa“. 
Z iniciativy naší bývalé žákyně, kte-
rá žije v Norsku a působí tam jako 
vedoucí učitelka na mateřské škole, 
se k nám dne 10. března na jeden 
den přijela podívat skupina tamních 
předškolních pedagogů. Cílem byla 
oboustranná výměna zkušeností 
a čerpání nových podnětů pro práci.
Vyšlo najevo, že způsob norského 
předškolního vzdělávání a našeho se 
místy dost výrazně liší. To, co je v zemi 
na severu bráno jako samozřejmé, 
u nás samozřejmé není a naopak. 
V Norsku například tráví děti hodně 
času venku, nehledě na zcela odliš-
né klimatické podmínky. Řídí se totiž 
heslem, že neexistuje špatné počasí, 
ale pouze špatné oblečení. Učitel-
ka má na starost mnohem méně 
dětí, zároveň však musí vykonávat 
pomocné práce jako třeba chystání 
jídla a úklid. Norští přátelé byli v naší 
školce uneseni především výtvarnou 

výzdobou, pravidelným podáváním 
kvalitní a teplé stravy a promyšlenou 
organizací denního režimu. Zajímali 
se též o navazující školní vzdělávání 
a při návštěvách hodin na I. stupni 
ZŠ obdivovali pojetí výuky výtvarné 
a hudební výchovy, keramiky i další 
předměty.
Při srovnání našeho a severského mo-
delu předškolního vzdělávání vyšlo 
najevo, že norské dítě má sice více 
svobody, ale méně podnětů. Těmi 
se však naši norští přátelé od nás in-
spirovali dostatečně a určitě je hned 
využijí ku prospěchu svých dětí. Rea-
lizovat norská pozitiva u nás bude asi 
obtížnější. Lze si jen stěží představit, 
že by například naše hřiště mateřské 
školy včetně všech hraček bylo volně 
otevřené kdykoli pro kohokoli a při-
tom zde nedocházelo k vandalství 
a krádežím.

Martin Janoška
ZŠ Vedlejší

Základní umělecká škola Františka 
Jílka Vás srdečně zve k talentovým 
zkouškám,které se konají ve dvou 
termínech,
8.–9. dubna a 14.–15. května od 
15 do 18 hodin.
Přijímací zkoušky proběhnou v bu-
dovách ZUŠ na Vídeňské 52 (obor 
hudební, výtvarný aliterárně-drama-
tický) a Vídeňská 85 (obor taneční). 
Výuka probíhá i na detašovaných 
pracovištích v městských částech 
Brno–Bohunice, Nový Lískovec 
a Žebětín. Cílem naší školy je přivést 
děti a mladé lidi k bohatému světu 
umění a rozšířit jejich schopnosti 
vnímání.
Hudební obor školy vyniká širokou 
nabídkou výuky nástrojů a nabízí 
uplatnění ve školních souborech, 
komorních seskupeních a orches-
trech. V rámci Tanečního oboru se 

děti seznámí se základy klasického, 
moderního i lidového tance, všichni 
žáci se každoročně představují na 
velkém koncertě v Janáčkově diva-
dle. Žáci Výtvarného oboru jsou 
vyučováni nejen výtvarným techni-
kám, ale i dějinám výtvarné kultury. 
Výsledky žáků jsou prezentovány na 
pravidelně pořádaných výstavách, ve 
školní Galerii V chodbách, na radnici 
v MČ Brno-Bohunice a v Galerii CVČ 
Lužánky. Výuka Literárně-drama-
tického oboru probíhá v učebně 
vybavené nejmodernější divadelní 
technikou. Dramatická tvorba je 
účinným nástrojem emocionálního 
rozvoje osobnosti žáků, schopnosti 
vlastního sebepoznání, sebekontroly 
a kázně v kolektivní práci.

Další informace získáte 
na www.zusjilka.cz

Upozornění pro občany
Upozorňujeme všechny občany, zvláště majitele psů, aby ve vlast-
ním zájmu nevstupovali na oplocené pozemky sadů při ulici Lány 
a Ukrajinská za Ústředním hřbitovem. Možné škody na oplocení 
objektu a případné škody na zvěři žijící v tomto sadě budou řešeny 
Městskou policií a přísně postihovány. Děkuji za pochopení.

Vít Bláha, předseda představenstva
Sady Starý Lískovec
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta MČ Brno-Bohunice
podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 

a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Dlouhá, Uzbecká

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Ukrajinská

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Arménská, Běloruská

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Gruzínská, Moldavská

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Lány, Spodní 2–12 sudá, Traťová 3, 6, 8, Bohunice č. ev. 517

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Rolnická, Spodní 14–18

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, Spodní 20–24, 
Tříčtvrtní 

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, Hraničky, Humenná,  
Lískovecká, Nové Nivky, Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za 
Kovárnou, Zadní, Žlíbek

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Jihlavská 2–19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové cestě, Netrou-
falky, Neužilova, Studentská, Vohnoutova, Bohunice č.ev. 255, 
305, 410

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Jihlavská 20, 22, 27, Pod nemocnicí

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Okrouhlá 2-28 sudá, Švermova 10–14 sudá

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Okrouhlá 1–19 lichá, Okrouhlá 30–34 sudá, Vedlejší

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 
Švermova 2–8 sudá, Švermova 1–25 lichá

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo 
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Ev-
ropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18–40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18–40a, b, c).

V Brně dne 17. 3. 2014 

 Ing. Miloš Vrážel, v.r.
 starosta MČ Brno-Bohunice
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 23. května 2014 
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 
hod. do 14.00 hod.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evrop-
ského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 –nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 –nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
 – je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
popřípadě hlasuje na voličský průkaz
 –

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky za předpo-
kladu, že

 –nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 – je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo 
přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 
9. dubna 2014),
 –nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
 – je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
(nutno požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu na příslušném obecním úřadu do 13. dub-
na 2014 do 16.00 hodin)

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Nové číslování volebních okrsků
V souvislosti s povinností vést volební okrsky v registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí jako účelové územní prvky podle 
zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony, došlo na 
území městské části Brno-Bohunice k přečíslování volebních okrsků 
a s tím související změně volebních místností. Volební okrsky musí 
být beze zbytku skladebné do území obcí a musí tvořit souvislé celky.
V městské části Brno-Bohunice je 13 volebních okrsků, nově 
číslovaných 1001 – 1013. Přesný popis volebních okrsků včetně 
jednotlivých adresních míst vymezených ulicemi a případně čísly 
popisnými a evidenčními je uveden v oznámení o době a místě 
konání voleb.

Seznam voličů
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského 
parlamentu je zápis občana, který má právo volit (dále jen „volič“), 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento 
seznam pro voliče MČ Brno-Bohunice vede ÚMČ Brno-Bohunice 
postupem daným zákonem.
Volič si může ověřit na ÚMČ Brno-Bohunice svůj zápis v seznamu 
voličů do 13. dubna 2014 v úředních hodinách na podatelně úřadu. 
Pro ověření je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského par-
lamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území 
České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu může volič 
podat ode dne vyhlášení voleb u toho obecního úřadu, u kterého 
je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. květ-
na 2014, příslušnému obecnímu úřadu.
Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad voliči předat voličský průkaz, 
je 8. květen 2014.
Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí 

být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče se 
vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu 
doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba.
Pokud volič požádá o vydání voličského průkazu osobně, může 
žádost o vydání voličského průkazu (pokud ji již nemá sepsánu) 
vyhotovit přímo na úřadě; a potom není třeba, aby byl jeho podpis 
na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na 
obecním úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím, 
např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního 
pasu předloženého voličem sám ověřit jeho totožnost a učinit 
o tom záznam.

Změna trvalého bydliště voliče po 13. dubnu 2014
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České 
republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě v místě 
původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. 
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového 
bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo ve dnech voleb okrs-
kové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, 
kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku 
(zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením 
o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem 
s aktuálními údaji).

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou doručeny do schránek do 20. května 2014, 
po tomto termínu budou také k dispozici na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 nebo přímo ve volební místnosti.

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem 
ČR. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou 
totožnost a občanství jiného členského státu, a že je na území ČR 
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto 
prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají 
na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Další informace
Podrobnější informace k volbám do Evropského parlamentu i včetně 
specifických postupů pro občany jiných členských států EU o pod-
mínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území 
České republiky a pro občany České republiky žijící v zahraničí jsou 
uvedeny na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci Infor-
mační servis – Volby – Volby do Evropského parlamentu.
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BEZPEČNĚ ŠLÁPNOUT DO PEDÁLŮ Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice 
vstupují do druhé poloviny sezóny

Chcete mít přesné informace a ne-
chcete trávit nespočet hodin hledá-
ním na internetu nebo obíháním pro-
dejen? Pro všechny, kteří míří s dětmi 
na silnice či cyklostezky a rozhodně 
při rozhodování co přesně koupit či 
zapůjčit nemíní nic podcenit, připra-
vila městská policie ve svém Pora-
denském centru aktuální téma Bez-
pečně s dětmi na kole. Od března až 
do konce května si tak na Křenové 4 
můžete zblízka prohlédnout dětskou 
cyklosedačku, tažnou tyč či vozík za 
kolo a strážníci vám bezplatně po-
radí, co vše musí tyto doplňky spl-
ňovat, aby byly způsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích. Proč 
používat přívěsný vozík za jízdní kolo 
a jak staré dítě v něm může jezdit? 
Musí mít přilbu? Může přívěsný vozík 
nahradit kočárek? Jaké jsou výhody 
a nevýhody předních a zadních cy-

klosedaček? Na tyto a další dotazy 
najdete odpověď v Poradenském 
centru MP Brno, kde jsou také k vol-
nému odběru připraveny tematické 
letáky a brožury.
Příchozí mají možnost ověřit si svoje 
vědomosti vyplněním krátkého testu. 
V případě správnosti si odnesou malý 
dárek v podobě praktické samonaví-
jecí reflexní pásky. A pokud svůj bez-
chybně vyplněný lístek navíc necháte 
zařadit do jednorázového slosování 
(proběhne 30. května), můžete se 
právě Vy stát výhercem atraktivní 
ceny - zapůjčení dětského vozíku 
nebo tažné tyče na víkend zdarma.
Poradenské centrum MP Brno na 
adrese Křenová 4 je otevřeno den-
ně od 7.30 do 15 hodin, ve středu 
až do 18 hodin. 

P. Šoba, MP Brno

Zimní příprava – součástí 
zimní přípravy A mužstva 
bylo soustředění v Luha-
čovicích v hotelu VEGA, 
které 100% splnilo očeká-
vání a hráči zde absolvo-
vali šest plnohodnotných 
tréninkových jednotek. 
Dále bylo do začátku sezony 
odehráno 10 přátelských zápasů, vět-
šina na umělém povrchu na stadionu 
na Neužilově ulici v Bohunicích. Tat-
ran zvítězil v sedmi z nich, jedenkrát 
remizoval, dohromady nastříleli sou-
peřům 41 branek.
Změny – v mužstvu došlo k několika 
změnám, odešli Kulička, Kotol, Krejčí 
a Stehlík, kádr posílí Cupák ze Sparty 
Brno a Kubec z Rosic u Brna.
Jarní zápasy – Tatran se nachází na 
spodním konci tabulky mezi týmy 
ohroženými sestupem. Jednoznač-
ným cílem je udržet se v divizi a hráči 
i celý realizační tým udělají pro spl-
nění tohoto cíle maximum. Jak toto 

předsevzetí budou naplňovat 
se můžete přesvědčit sami, 

nenechte si ujít sobotní 
domácí zápasy Tatranu 
na stadionu na Neuži-
lově ulici v Bohunicích. 

K prvnímu jarnímu utká-
ní zajíždí Tatran v neděli 

23. března 2014 do Staré Říše. 
Na domácím trávníku přivítá Tatran 
fotbalisty Bystřice nad Perštejnem 
v sobotu 29. 3. 2014, utkání začíná 
v 15.30 hod.
Informace pro vás – časy začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno naleznete 
ve vitríně na fotbalovém stadionu 
Neužilova nebo na vývěsce MČ Bo-
hunice na ulici Dlouhá vedle trafiky 
naproti prodejně Albert. Na vaši ná-
vštěvu a podporu ve druhé polovi-
ně MSD sezóny 2013/14 se těší hráči 
i funkcionáři fotbalového oddílu TJ 
TATRAN Bohunice.

  Ing. Jaromír Krejčí

Mírná zima mnoho vyznavačů cyklistiky zlákala šlápnout do pedálů 
dřív, než bývá obvyklé. Bohužel ne každý dospělý, který se chystá na 
vyjížďku s dětmi školního či ještě útlejšího věku má úplně jasno v tom, 
jaká zákonná ustanovení je třeba respektovat.

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 85. zasedání 
dne 26. 2. 2014

 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci „Re-
konstrukce venkovních ploch SVČ 
Švermova“ od pana Ing. Zdenka 
Sendlera, za cenu 85.000 Kč bez 
DPH
 – schválila výše finančních dotací 
poskytnutých z rozpočtu MČ Br-
no-Bohunice na rok 2014
 – schválila Organizační řád ÚMČ  
Brno-Bohunice
 – schválila pro údržbu travnatých 
ploch v areálu cvičiště Jednotky 
dobrovolných hasičů Bohunice 
při ulici Ukrajinská, zakoupení 
travního traktoru za kupní cenu 
87.355 Kč bez DPH
 – nesouhlasila s prodejem spolu-
vlastnických podílů města Brna 
k pozemkům v lokalitě Kejbaly dě-
dicům rodiny Kohnovy,
 – souhlasila s použitím vybraných 
archiválií MČ Brno-Bohunice v při-
pravované publikaci Z historie 
Bohunic od autora Ing. Antonína 
Crhy.

Rada MČ na svém 86. zasedání 
dne 12. 3. 2014

 – souhlasila se stavebními úprava-
mi v prostoru prodejny drogerie, 
v přízemí budovy radnice
 – nesouhlasila se směnou pozem ků 
ve spoluvlastnictví pana Ing. Vladi-
míra Smrže a pana Jana Smrže
 – nesouhlasila s prodejem pozem-

ků pod objektem hromadných 
garáží při ulici Vyhlídalova, Staveb-
nímu družstvu garážníků GAVY,
 – nesouhlasila se vstupem na po-
zemek p. č. 1215/3 a na pozemky 
p. č. 2246 a p. č. 2243, za účelem 
realizace pokládky telekomuni-
kačního vedení
 – vzala na vědomí předložený zá-
měr „Prodejna potravin při ulici 
Vedlejší“, souhlasila s předloženým 
záměrem v případě splnění násle-
dujících podmínek:
- mezi obytnými domy a předmět-
ným objektem boudou realizovány 
protihluková opatření – vyjma seve-
rozápadního směru – ulice Osová,
- po dobu provozu objektu bude 
prováděno pravidelné čištění ko-
munikací, oplach tlakovou vodou 
v četnosti minimálně 1x za 14 dní 
a po skončení zimního období 
bude provedeno vyčištění komu-
nikací od posypového materiálu,
- zásobování objektu bude pou-
ze z ulice Pod nemocnicí a pouze 
v denní dobu,
- prostor pro zásobování bude 
umístěn na severozápadní nebo 
severní straně při ulici Osová,
a souhlasila s předloženým zámě-
rem na umístění veřejných parko-
vacích stání při ulici Pod nemocnicí 
a ulici Vedlejší, zpracovaného spo-
lečností PS Brno, s.r.o.,
 – nesouhlasila s umístěním stavby 
komunikace na pozemek při ulici 
Vyhlídalova společností M-develo-
pment, s.r.o.

Nabídka knih 
a bohunických pohledů

Městská část nabízí k prodeji knihu „Proměny století VI.“ od Přemysla Dížky, 
která zachycuje proměnu Bohunic v průběhu času. Je souborem vždy 
dvojice dobových a současných fotografií pořízených z jednoho místa s od-
stupem desítek let. Brožovaná publikace má 77 stran a její cena je 120,- Kč.
Dále městská část nabízí 4 různé druhy bohunických pohlednic se znakem 
obce. Cena jedné pohlednice je 4,- Kč.
Knihu i pohlednice koupíte na finančním odboru bohunické radnice, 
Dlouhá 3.
         Vedení MČ
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Vizualizace budoucího náměstíNaše pošta, náš problém

Léto s Kometou

Někteří z nás hazardují rychlou jízdou 
na motorce, jiní tím, že pouze bydlí 
v Bohunicích. Jinak se přirovnáním 
nedá popsat nebezpečí, které skrytě 
číhá na každého klienta obsluhova-
ného poštou Brno 30. Ono nebezpe-
čí se týká pravidelného, soustavného 
a dlouhotrvajícího nedoručování tzv. 
výzvy k vyzvednutí zásilky. To je ten 
papír, kterým Vám pošta oznamuje 
pokus o doručení zásilky, kupříkladu 
úředního psaní, a informuje Vás o jeho 
uložení na poště. Marným uplynutím 
desetidenní lhůty pro uložení psaní na 
poště se některé typy úředních zásilek 
považují právní fikcí za doručené se 
všemi drastickými právními důsled-
ky. Může se třeba jednat o předvolání 
k soudnímu jednání, o obeslání žalo-
vaného výzvou k vyjádření se k žalobě 
či o zaslání konečného rozhodnutí. 
Včasné doručení těchto písemností 
je pro účastníka řízení vždy důležité, 
jsou od něho totiž odvislé i jeho po-
vinnosti. Jestliže se účastník soudního 
řízení zavčas nevyjádří k žalobě, má 
soud za to, že nárok žalobce uznává. 
Jestliže je doručeno rozhodnutí, může 
nastat jeho právní moc, od čehož je 
odvislá vykonatelnost předmětného 
rozhodnutí. Tím není myšleno nic 
menšího než třeba zazvonění exeku-

tora u domovních dveří.
Osobně jsem svědkem opakovaného 
nedoručování výzvy k vyzvednutí zásil-
ky, a to dokonce i v případě, že zásilka 
nebyla vhozena do domovní schránky, 
ač vhozena po uplynutí lhůty pro její 
uložení měla býti. Kolegyni původem 
z Rokytnice v Orlických horách zase 
nebyl zavčas doručen voličský průkaz. 
Stačí mluvit s lidmi v Bohunicích a člo-
věk zjistí, že se jedná o běžný a zaběhlý 
postup pošty.
S takovým stavem je však nutno 
skoncovat, protože škoda hrozí kaž-
dému z nás. Dle informací sdělených 
poštou si v roce 2013 stěžovalo na 
uvedenou záležitost pouze 10 obyva-
tel Bohunic, což svědčí o pramalém 
zájmu na nápravě věcí veřejnosti se 
dotýkajících. Nemá jistě smysl býti 
nezdvořilý k zaměstnancům poš-
ty Brno 30, tito totiž nejsou zjevně 
v takovém počtu, aby bezchybné 
zabezpečení služby mohli zajistit. Je 
potřebné tlačit na vedení České poš-
ty, s.p., aby službu zajistila v zákonech 
předpokládané kvalitě. K tomu je ide-
ální forma písemné stížnosti. Velmi 
rád ji poskytnu dále, stačí mě oslovit 
na e-mailu: michal.kincl@sakbrno.cz.

Michal Kincl,  právník

Léto se blíží. Přihlaste již nyní Vaše 
děti na Léto s Kometou!
Pro letní prázdniny 2014 jsme při-
pravili 7. týdnů příměstských táborů 
s plaváním v Kohoutovicích. A nově 
také 3. termíny Za Lužánkami. Naše 
zázemí je vždy na sportovním hřiš-
ti u ZŠ Chalabalova (Kohoutovice), 
nebo hřišti FC Nordic (krásné hřiště 
s umělou trávou Za Lužánkami). Děti 
mají k dispozici hřiště, sociální zaří-
zení, stan 12 x 6 metrů s posezením, 
dále vyhrazené místo v Aquaparku 
Kohoutovice, nebo na bazénu Za 
Lužánkami. Na bazénech probíhají 
jedenkrát až svakrát denně tréninky 
plavání. Připravovaný program za-
hrnuje spoustu dalších aktivit např. 
dětská olympiáda, celotáborová te-
matická hra, aquadance, závody na 
člunech, karneval, kreativní odpole-
dne s malováním na obličej, hravé 
dopoledne s hasiči, záchranáři a vý-
let. A bude toho daleko více. Přesný 
program bude upřesněn vždy týden 
před začátkem tábora na interneto-
vých stránkách.
Pro děti jsme připravili také několik 
zajímavých novinek.
Předem na táborech bude zajištěna 
plná penze. Co to v praxi znamená? 
Děti dostanou po ranním plavání 
svačinku, po dopoledním programu 
oběd v restauraci Ki-Ki a po odpoled-
ním plavání zase svačinku. Svačinky 
budou vždy odpovídat zpravé vyvá-
žené stravě. Snažíme se tím vést děti 

ke zdravému životnímu stylu. Nejen 
sportem, ale také jídlem.
Dále bude upraven tematicky pro-
gram každého týdne. Aby děti, které 
navštíví více táborů zažily každý tý-
den něco nového.
Doufáme, že tím přispějeme k ještě 
větší spokojenosti našich svěřenců.
Více informací naleznete na 
www.plaveckaskolakometa.cz, 
nebo na tel. 777 198 375.

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

 Elektrikář: instalace, opravy, revize, 
vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Nabízím k pronájmu zahradu 
800 m2 za roční daň „Moravanské 
Lány“. V zahradě není zavedena elek-
třina ani voda. Tel: 607 916 512.
 Koupím byt v Brně-Bohunicích, 
prosím nabídněte. Tel.: 605 514 210.

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

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

 Koupím byt 3+1 – 4+1 v blízkos-
ti Bohunické nemocnici, skrz dobré 
dostupnosti do mé práce. 
Tel.: 733 595 515
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 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.

 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

  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

 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.

  Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

MotocyklNákladní
automobil

KaravanAutobusAutomobil

Křižovatka Jihlavská – Dlouhá
Autobusová zastávka Uzbecká, autobus č. 69

Každodenní jistota svého parkovacího místa
Samoobslužné parkoviště pro dlouhodobé parkování
Parkoviště monitorováno moderním kamerovým systémem
Možnost sledování parkovacího místa on-line
Minimální doba parkování 1 měsíc
Kapacita 180 parkovacích míst
Oplocený pozemek, vjezd přes GSM modul
Každý zákazník má vlastní přístupový kód přes mobilní telefon (volání zcela zdarma)

Parkoviště BOHUNICE

Již brzy otevřeno!

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.

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

Objednávejte na telefonu 539 01 01 01 nebo na www.netbox.cz

Sestavte si svou televizi na míru
výběr televizních kanálů

co chcete sledovat
funkce chytré televize

VRAŤTE PROGRAM V TV
AŽ O             HODIN ZPĚT                 48

POUZE U NÁS

TELEVIZNÍ
TARIFY

BUDOUCNOSTI

WWW.NETBOX.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



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

Nejrychlejší výkup 
RD, bytů a pozemků 

i zadlužených a v exekuci.
Vykupujeme obecní byty určené k privatizaci.

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

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

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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B. Polívky
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rest. Bohéma

Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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á
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2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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rest. Bohéma

Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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rest. Bohéma

Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

!!!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

Hledáme rodinný dům k bydlení 
i podnikání, byty v osobním 

i družstevním vlastnictví, 
děkujeme za nabídku.

Volejte:
Ondřej Pelikán 
774 740 361

www.unicareal.cz


