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Maminkám
Již jedenáct let rok co rok sedím nad 
stránkou prázdného papíru a pře-
mýšlím o vás, milé maminky. Mám 
vždy velkou touhu napsat vám ke 
Dni matek něco krásného, něco, co 
by vám aspoň na chvíli pomohlo 
zapomenout na každodenní shon 
a starosti.
Před jistým časem jsem oddával mla-
dý pár. Když jsem se jich ptal, co by mi 
o své lásce řekli, uvedli: „Milujeme se, 
občas nenávidíme, křičíme na sebe, 
i tiše rozmlouváme, radíme si, pod-
porujeme se, nakupujeme, děláme 
všední věci. Budujeme, zpíváme, 
koukáme a dýcháme. Prostě jsme 
spolu a chceme tak zůstat navždy…“
Přemýšlel jsem o tom, že obdobně 
je to asi i ve vztahu Vás maminek 
k nám vašim mužům a dětem.
Určitě nás milujete, o tom nemůže 
být pochyb. Možná se občas tváříme, 
jako bychom to nevnímali a necítili, 
ale víme, že to tak je. Určitě je mno-
ho situací, kdy zasloužíme řádně 
vypeskovat. Asi bych to dál nerozvá-
děl, abych si nerozhněval vaše muže 
a děti . Je moc krásné, když spolu 
tiše rozmlouváte, když jste večer se 
svými dětmi a čtete jim pohádku, či 
tiše vyprávíte své příběhy z dětství.
My muži se někdy sice zlobíme, a to 
zvláště, když nám radíte. Zejména 
tehdy, když o to nestojíme. No, ale 
když se upřímně nad vaší radou za-
myslíme, přijdeme stejně obvykle na 
to, že jsme lepší řešení nevymysleli. 
Omlouvám se, ani jsme vám za radu 
nepoděkovali. A nejenom za radu, 
ale hlavně za podporu. Ne nadar-
mo se říká, že: „Za každým dobrým 
mužem, je jedna výjimečná žena.“
Milé maminky, v neděli 11. května 
oslavíte svůj Svátek matek. Přeji Vám, 
aby alespoň v tento den na vás byli 
všichni hodní a mohly jste si vychut-
nat, že vás máme rádi.

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Po nějaké době se vrátím 
k tématu rezidentního 
parkování v Bohunicích. 
Nejprve zopakuji jeho 
princip. Tento způsob 
parkování by měl zajistit 
větší pravděpodobnost 
zaparkování řidičům s tr-
valým pobytem v měst-
ské části v blízkosti jejich 
domů. Naopak ti, kteří v Bohunicích 
jen „přebývají“ budou nuceni v noč-
ních hodinách, např. Po-Čt odsta-
vovat svá vozidla na místa k tomu 
předurčená, např. na vozovce ulice 
Ukrajinská, Dlouhá, Čen. Růžičky, 
Lány, Osová, E. Přemyslovny, Jih-
lavská. Jen pro upřesnění „domácí“ 
parkují bez omezení, a to i na vyjme-
novaných lokalitách. A proč je cílem 
rezidenčního parkování jen zvýšení 
pravděpodobnosti a ne jistota odsta-
vení vozidla? To je jednoduché. Podle 
normových propočtů dopravních in-
ženýrů je na počet obyvatel a bytů v 
Bohunicích třeba 10 500 parkovacích 
míst. Skutečně existujících je 4 224. 
K tomu číslu je možno přidat 604 
míst „nelegálních“, tedy místa kde se 
běžně parkuje, ale v rozporu s do-
pravními předpisy. Ano, tolik by bylo 
možno každou noc v Bohunicích 
nasadit „botiček“! Skutečná dispro-
porce mezi požadovaným a legálním 
parkováním je tedy 6 276 míst. A to je 
deficit, se kterým se z prostorových 

důvodů nelze vypořádat. 
Samotné zavedení rezi-
denčních parkovacích 
zón však předpokládá 
přísné postihování nele-
gálního parkování, ane-
bo naopak, jeho legali-
zaci (jedná se o těch 604 
avizovaných míst). Nelze 
totiž „oflastrovat“ způsob 

zaparkování jednoho vozidla bez re-
zidenční karty za sklem a nepovšim-
nout si vozidla s rezidenční kartou, 
když nakonec obě parkují v rozporu 
s dopravními předpisy. Samozřejmě, 
že je nutné z důvodu reálného zacho-
vání četnosti příležitostí k zaparková-
ní postupovat cestou legalizace. Té 
lze dosáhnout vícero způsoby: zjed-
nosměrněním provozu, vyznačením 
parkování a výhyben, stavebními 
úpravami chodníků a budováním 
obratišť, rozšiřováním vozovek, apod. 
Vše bratru za odhadovaných 25 mili-
onů korun. Ano, to jsou peníze nutné 
pro zoficiálnění těch šesti set míst. 
Ano, to jsou peníze, které alespoň ně-
jak reálně napomohou možnostem 
„slušného“ parkování v sídlištní zá-
stavbě. Je to drahé, ale jiným směrem 
cesta, podle právě přijímané strategie 
parkování v městě Brně, nevede. Ane-
bo zvítězí rovněž legitimní přesvěd-
čení z druhého konce řešní problé-
mu. To spočívá v tom, že parkování 
obyvatel není problémem radnice 

Uzávěrka č. 6/14
18. května 2014

Noc kostelů poprvé v bohunické kapli

Kdy: 23. 5. 2014 od 16 do 23 hod.
Kde: kaplička mezi ulicemi Spodní a Rolnická

Doprovodný program:
Výstava dobových fotografii zachycující okolí kapličky 

před výstavbou sídliště 

Více na www.nockostelu.cz

NOC KOSTELŮ

ale problém majitelů vozidel… My 
zkusíme v Bohunicích prozatím po-
stupovat od toho nejlevnějšího. Což 
by měly být lokální úpravy provozu 
pomocí dopravního značení. A také 
žádat a prosit o dostavbu jižní části 
parkoviště při ulici Spodní, když už 
ta místa patří do oficiální statistiky 
legálního parkingu.
Na základě dotazu zveřejňuji zprávu 
o hazardu v Bohunicích.
V naší městské části je již téměř tři 
roky platný zákaz provozování hra-
cích přístrojů. Nic na tom nezměni-
la mediálně zpopularizovaná jarní 
novela příslušné vyhlášky. Nicméně 
licence k provozování automatů jed-
notlivým provozovatelům postupně 
ruší ministerstvo financí. I když se pro-
vozovatelé většinově vždy proti roz-
hodnutí odvolávají, což obvykle vede 
ke zdlouhavému správnímu leckdy 
i soudnímu procesu, je jistotou, že 
nálezem Ústavního soudu je platnost 
licencí zkrácena do konce letošního 
roku. Aktuální stav počtu herních za-
řízení v Bohunicích je tedy k 31. dub-
nu 2014 tento: Čenka Růžičky – 17, 
Dlouhá – 8, Neužilova- 4, Ukrajinská 
– 9. Celkem tedy máme v Bohunicích 
v provozu ještě 38 přístrojů. V dobách 
největšího „rozmachu“ jich bývalo na 
238 kousků…
Závěrem zápisníku předkládám pros-
bu, spíše nabídku. Na stránkách měst-
ské části www.brno-bohunice.cz  
je zpřístupněna hlasovací anketa. 
Máte-li zájem, je možno se jejím pro-
střednictvím do konce května vyjád-
řit k podobě možných, tedy budou-
cích radničních hodin. Ty by se měly 
stát nejen symbolem budovy správy 
naší městské části, ale také výraznou 
dominantou právě rekonstruované-
ho prostoru před radnicí. Náhledy 
všech čtyř připravených variant jsou 
také otištěny uvnitř čísla. Kdo nemá 
internetové možnosti, může krouž-
kovat přímo ve zpravodaji na poda-
telně nebo vhodit alespoň podpisem 
autorizovaný list zpravodaje do 
schránky úřadu.

Přeji dobrý květen 
Ing. Miloš Vrážel, starosta
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ANKETA RADNIČNÍ HODINY

Vážené čtenářky a vážení čtená-
ři rubriky Komise pro občanské 
záležitosti. Měsíc nám utekl jako 
voda, a tak za vámi přicházím 
s novou dávkou informací.
Městská policie v uplynulém 
období provedla pravidelné 
kontroly zaměřené na přestupky 
jak z oblasti dopravy, tak i veřej-
ného pořádku. V této souvislosti 
a s velkou radostí předávám kon-
statování, že při kontrolách ma-
jitelů psů a jejich miláčků došlo 
k velmi znatelnému snížení zjiště-
ných přestupků! Městská policie 
v součinnosti s Policií ČR provedla 
v místních restauracích i hernách 
kontroly, také s důrazem na po-
dávání alkoholu mladistvým. Tyto 
kontroly dopadly velmi dobře. 
Nadále probíhá hlídková činnost 
Městské policie na území Ústřed-
ního hřbitova města Brna.
Policie ČR na území naší městské 
části řešila několik problémů, ale 
je třeba předem říci, že došlo ke 
zlepšení ve všech oblastech ná-
padu trestné činnosti! Přesto Po-
licie ČR na území Bohunic zajistila 
jednoho podnapilého řidiče, ale 
hned čtyři řidiče s podezřením 
na přítomnost návykových látek. 
Dále došlo k jednomu odcizení 
osobního vozidla na ulici Ukra-
jinská a k vloupání do sklepních 
kojí bytových domů, na ulicích 
Neužilova i Spodní. Dále je třeba 
upozornit na nárůst kapesních 
krádeží v prostředcích hromadné 
dopravy.
A na závěr malá bohunická per-
lička. Nedávno na internetových 
skupinách, které mají vazbu na 
naši městskou část, proběhla 
zpráva o muži, který se měl ve-
řejně „obnažovat“ u kotelny po-
blíž ulice Lány. Jak se nakonec 
ukázalo, šlo o nešťastnou souhru 
událostí, která byla vyvolána ne-
čekanou fyziologickou potřebou 
trávícího traktu onoho údajného 
„hambáře“…

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

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 9.00–21.00

Vstup ZDARMA!

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE 
Vstup volný. Arménská 7

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.

více v zápisníku starosty (str.1) nebo na www.brno-bohunice.cz
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Nová kniha Z historie Bohunic

Co si psali naši předkové LVII.

Hluboká úcta, vážené matky

Pro padesáté sedmé pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
zvolil pohlednici, která zachycuje bohunickou nemocnici (tehdy chudobinec) 
krátce po vybudování, tedy někdy kolem roku 1936.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):

Snad poprvé, co přispí-
vám do našeho zpravo-
daje, se nebudu striktně 
držet tématu týkajícího 
se Bohunic, protože jsem 
totiž přesvědčen, že 
i toto téma si zaslouží 
pozornost, a částečně 
se i Bohunic týká. O jaké 
téma jde? Jedná se o naše 
nejbližší z nejbližších, a to jsou jis-
tojistě naše matky. Ženy, které vždy 
při nás stály, chránily nás, foukaly na 
bebíčka, vedly nás poprvé do škol-
ky, potom do školy, prožívaly s námi 
naše radosti a trpěly s námi při našich 
starostech. Naše matky jsou s námi 
neustále, i když ne vždy fyzicky, tak 
jistě na nás každý den alespoň myslí. 
A přiznejme si to, jsou nám největší 
oporou v životě. Kam směřuji? Jistě 
už všichni tušíte, že směřuji k Mezi-
národnímu dni matek, který oslavíme 
již brzy, a to 11. května.
Tak, jak jsem již uvedl, matky pro 
nás, a to myslím obě pohlaví, tvo-
ří základ samotného bytí. Matka je 
většinou základem celé rodiny, a to 
nejen z pohledu funkčnosti rodiny, 
ale je i její duší. Vzpomínám si ještě, 

jak jsme jednou s přáteli 
vedli nekonečné hovory 
na různá témata, a jedním 
z nich byly porodní bo-
lesti. Je pravdou, že jako 
muži nejsme schopni tyto 
bolesti porovnat, protože 
je jaksi nemůžeme za-
žít. Leč debaty jsme byli 
účastni, tak by bývalo bylo 

neslušné se do této nepřipojit. A tak, 
když jsme se dopracovali k závěru, že 
porodní bolesti vnímá každá rodička 
jinak, jedna z matek řekla, že se dají 
částečně přirovnat k ledvinové koli-
ce. No a v tomto případě mohu i já 
z vlastní zkušenosti sdělit, že nedáv-
no jsem takovou koliku zažil. Bolesti, 
které ji provázely, byly pro mě tak 
nesnesitelné, že mi museli aplikovat 
morfin. Tedy pouze hypoteticky, po-
kud by porodní bolesti byly jenom 
poloviční, jak bolesti při kolice, tak se 
vážené matky hluboce klaním.
Na závěr chci jen podotknout, že ani 
otcové nejsou bez „svého dne“. Ten-
to den, Den otců, se slaví vždy třetí 
neděli v červnu.

Milan Hrdlička zastupitel

Již více než rok ve vás, milí spoluobčané, živím 
naději, že „jednou“ budeme mít v Bohunicích 
knihu o naší historii. Možná víte, že se bohunic-
ké historii věnuji už více než deset let. Důvodem 
je snaha zachránit a uchovat v paměti naše 
dějiny. Za tu dobu se mi podařilo shromáždit na 
2000 dobových obrázků a dokumentů.

V září roku 2012 jsem napsal první řádky knihy s ná-
zvem Z historie Bohunic. Rok a půl jsem poté na 
knize intenzivně pracoval. Po mnoha problémech 
jsem se dostal až „do finále“. Nyní vám mohu konečně s radostí oznámit, že

v úterý dne 20. května 2014 v 18 hod. bude v bohunické knihovně 
na ulici Lány křest této knihy.

Jste samozřejmě srdečně zváni.
Kniha s tvrdými deskami v šité vazbě bude mít 376 stránek a 310 dobových 
obrázků. Její náklad je 1000 kusů.
Základní historickou linii osídlení Bohunic, která začíná přibližně před 800 000 
lety a končí v současnosti, jsem doplnil o kapitolu popisující spolkový život, 
bohunické památky, jakož i o životopisy vybraných bohunických osobností. 
Samozřejmě nemůže chybět kapitola o školství, zahradnické škole a nemoc-
nici. Poslední dvě kapitoly pojednávají o názvech našich ulic (vč. jejich změn 
v průběhu času) a přibližují něco málo statistických dat.
Cena knihy je 290 Kč. Zakoupit ji bude možné při zmíněném křtu 20. 5., dále 
23. 5. 2014 při akci Noc kostelů v Bohunické kapli nebo přímo u mne. Vzdá-
lenějším zájemcům mohu knihu také zaslat. Případná domluva je možná 
osobně, prostřednictvím emailu ant.crha@seznam.cz nebo telefonicky na 
čísle 724 150 608.
Doufám, že zájemcům (nejen o historii) moje kniha přinese dostatek informací 
o naší městské části a že si v ní každý najde to, co ho zajímá.

Antonín Crha, autor knihy

„Přátelé.
Přijmite od nás srdečný pozdrav. 
Pane Jane budete-li v neděli moct 
přijdite mě naproti přivezu Vám 
rádio. Možná že vezmu sebou i Loj-
zíka nevím ještě. Přijedu tak jak 
jsem jela posledně. Ještě srdečný 
pozdrav zasílá Květa H...“
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Kalendárium
2.–30. VYFOŤ SVOU KNIHOVNU – soutěž                                                          

KJM, Lány 3, v půjčovní době

3.
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ DĚTÍ – 1996 a mladší                                                      
Orel, orlovna Hraničky 5, od 9.00 hodin

3.
sobota

GEOAGENTI NA LOVU
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 9.00 hodin

3.
sobota

TATRAN Bohunice: FK Uherský Brod – kopaná                                  
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin 

5.–16.       VÝSTAVA PRACÍ Ateliéru pro kočku                                                
KJM, Lány 3, v půjčovní době

7.
středa

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

13.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Štaflík a Špagetka                                                                        
KJM, Lány 3, od  16.00 hodin

14.
středa

POHÁDKA O OTESÁNKOVI
SVČ LÁNY 3, OD 16.00 HODIN

15., 
22., 29.  
čtvrtky

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

15., 
22., 29.  
čtvrtky

DÍLNY – PŘÍVĚSKY, KORÁLKY, KVĚTINÁČE                                          
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 16.00 hodin

17.
sobota

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

18.
neděle

BOHUNICKÉ KOLEČKO
hřiště za ulicí Moldavská, od 10.00 do 12.00 hodin

20.
úterý       

Z HISTORIE BOHUNIC – křest knihy Ing. Antonína Crhy                                             
KJM, Lány 3, od 18 hodin

23.–24. VOLBY DO DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

23.
sobota

NOC KOSTELŮ
Bohunická kaple, od 16.00 do 23.00 hodin

31.
sobota

FESTIVAL MEZI PANELY 14
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 9.00 a 15.00 hodin

31.
sobota

TATRAN Bohunice: FK V. Meziříčí – kopaná                                  
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin 

1.6.
neděle

ZÁJEZD NA POUŤ DO MORAVSKÉHO KRUMLOVA                                     
Orel, Hraničky 5, odjezd autobusu ve 12.00 hodin

7. 6.         
sobota

FOLK & COUNTRY GRILOVACÍ PÁRTY – zahradní slavnost
Orel, zahrada ZUŠ Amerlingova 1, od 16.00 hodin

7. 6.         
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ DĚTÍ – 1996 a mladší                                                      
Orel, orlovna Hraničky 5, od 9.00 hodin

8. 6.         
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE za Orlovnou                                                             
Orel, hraničky 5, od 15.00 hodin

11. 6.         
středa

ZÁJEZD – ČESKÝ ŠTERNBERK, HRUSICE
Klub důchodců, odjezd v 6.00 hodin, Kalinka

V.

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve 
na zájezd, který se koná dne 11. června 2014 

Trasa: Brno, Český Šternberk, Hrusice
Odjezd: 6.00 hod.       Návrat cca: 20.00 hod.

Cena zájezdu: 280,- Kč
Sraz: autobusová zastávka 

„obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích
Předprodej místenek 19. května 2014 

na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice

Informace a rezervace: 
pí. Růžičková, 732 928 121, 530 316 116

Orel jednota Brno-Bohunice pořádá
autobusový zájezd do Moravského Krumlova

na pouť župy Sušilovy v neděli 1. června 2014
v 15.00 hod. mše svatá v kapli sv. Floriána, 

kterou bude sloužit P. Pavel Kopecký 

před mší svatou navštívíme klášter v Rajhradě u Brna 
s komentovanou prohlídkou

odjezd autobusu od orlovny Hraničky 5 ve 12 hod., návrat v cca 18 hodin

cena: pro členy Orla zdarma, pro nečleny: 50,- Kč

Přihlášky do 25. 5. 2014: mobil: 723 226 839, email:  lakon@email.cz

www.orelbohunice.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 87. zasedání 
dne 26. 3. 2014

 – schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 08-009/14/TS na akci 
„Úprava předprostoru radnice (ná-
městí)“ s firmou Dopravní stavby 
Brno, s.r.o.
 – schválila dvě smlouvy pachtovní 
na pacht pozemku – zahrady v lo-
kalitě Kejbaly
 – schválila smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny s fir-
mou E.ON Energie, a.s.
 – schválila bez výhrad roční účetní 
závěrky za rok 2013 příspěvkových 
organizací zřízených MČ Brno-Bo-
hunice
 – schválila rozpočtové opatření č. 
3/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok 2014
 – schválila fyzickou likvidaci pře-
bytečného a neupotřebitelného 
majetku MČ dle vyřazovacích pro-
tokolů
 – vzala na vědomí „Petici občanů 
ČR proti zrušení provozovny Asij-
ské bistro na ulici Dlouhá 1“ poda-
nou na ÚMČ Brno-Bohunice dne 
28. 02. 2014
 – souhlasila s projektovou doku-
mentací na akci „Oprava opěrných 
stěn v areálu ZŠ Vedlejší 10“
 – souhlasila se vstupem na poze-
mek p. č. 1215/3 a pozemky p. č. 
2246 a p. č. 2243, za účelem reali-
zace pokládky telekomunikačního 
vedení
 – požadovala po DRUŽBĚ, staveb-
ním bytovém družstvu za užívání 
pozemku p. č. 1197/14 pod bu-
dovou č. p. 756 na ulici Ukrajinská 
úhradu ve výši obvyklého nájem-
ného
 – vzala na vědomí vzdání se funk-
ce vedoucího Sociálního odboru 
ÚMČ
 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na vypracování 
projektové dokumentace na akci 
„Zateplení objektu radnice Dlouhá 

3“ od společnosti DEA Energetická 
agentura, s.r.o.
 – neschválila finanční příspěvek ve 
výši 15.000 Kč z rozpočtu MČ Br-
no-Bohunice na nákup dresů pro 
žáky Základní školy Brno, Armén-
ská 21

Rada MČ na svém 88. zasedání 
dne 9. 4. 2014

 – schválila dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem části 
pozemku v lokalitě Moravanské 
lány a na pronájem pozemku – za-
hrady v lokalitě Kejbaly
 – schválila smlouvu pachtovní na 
pacht pozemku – zahrady v loka-
litě Kejbaly
 – schválila použití části rezervní-
ho fondu příspěvkové organiza-
ce ZŠ Brno, Arménská 21 ve výši 
383.960 Kč na úhradu doplat-
ku elektrické energie a ve výši 
34.885 Kč na nákup materiálu, 
služeb, vybavení školy a odměn za 
soutěže pro děti
 – souhlasila s umístěním stavby ko-
munikace na pozemek p. č. 974/31 
při ulici Vyhlídalova za těchto pod-
mínek:
- bude vypořádán majetkoprávní 
vztah k pozemku,
- vlastní napojení z ulice Vyhlídalo-
va bude řešeno jako místní komu-
nikace dle podmínek a pasportu 
společnosti Brněnské komunikace, 
které bude komunikace po kolau-
daci majetkově předána,
- obslužná účelová (areálová) ko-
munikace s parkovištěm, chodní-
kem a pásem zeleně u bytového 
domu zůstane v majetku a správě 
stavebníka (vlastníka domu)
 – vzala na vědomí sdělení bytové-
ho družstva ŠVEDES, společenství 
Švermova 10, ve věci nesouhlasu 
občanů s vybudováním odpočin-
kové zóny kolem domu Švermo-
va 10
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ROZHOVOR S KARLOVARSKÝM SKŘIVÁNKEM 

Poděkování hasičům

Letní tábory na Lánech a v Labyrintu

Děti z Mateřské školy Pohádka, Bě-
loruská 4 děkují hasičům ze Sboru 
dobrovolných hasičů v Brně-Bohuni-
cích za poutavou a poučnou ukázku 
bleskového zásahu v budově i na 
zahradě naší školičky. Přijíždějící ha-
sičské auto bylo slyšet i vidět široko 
daleko jako při opravdovém zásahu. 
Největším zážitkem bylo, když si děti 
mohly vlastnoručně vyzkoušet ha-
šení „hořícího“ stromu na zahradě, 
prohlédnout hasičské auto zevnitř 
a vyzkoušet přilbu. Spousta chlap-
ců od tohoto dne touží být hasičem 

a všechny děti svůj zážitek nakreslily 
a vyzdobily si třídu.
A kdo že dětem udělal 28. 3. 2014 
takovou radost? Dobrovolní hasiči 
Jan Hanuš, Jiří Bártek, Petr Pavlata, 
Lukáš Soukup, Petr Horáček a Vlas-
timil Knotek.
K poděkování se připojují také paní 
učitelky a všichni zaměstnanci, kteří 
si společně s dětmi současně nacvičili 
požární poplach.

Simona Ulbrichová
učitelka MŠ Pohádka

Letošní zima nám a našim dětem 
příliš zimních radovánek nepřinesla. 
O to více se letos těšíme na léto. Ně-
kteří rodiče již řeší problém, jak zajistit 
dětem smysluplné trávení volného 
času o prázdninách. Mnozí z nich ne-
mají tolik dovolené, aby s dětmi moh-
li prožít celou dobu letních prázdnin 
a babičky nejsou k dispozici. Jednou 
z možností, jak děti o prázdninách 
zabavit jsou příměstské a pobytové 
tábory. Středisko volného času Lu-
žánky připravilo 41 pobytových a 166 
příměstských táborů.
Bohunické pracoviště Lány nabízí 
v tomto roce 4 pobytové tábory pro 
děti, mládež a rodiče s dětmi. Jedná 
se jak o klasické stanové tábory, tak 
pobyty v chatkách. Nabídka je pestrá 
a děti si mohou vybrat tábor, který 
bude vyhovovat jejich zájmům.
Další alternativou jsou příměstské 
tábory, které jsou pro různé věkové 
skupiny a různého zaměření. Rodi-
če si mohou vybrat z velmi pestré 
a rozmanité nabídky příměstský tá-
bor pro svoje děti. Výhodou těchto 
táborů je, že děti mají během dne 
tj. cca od 8,00 – 17,00 hod. svůj pro-
gram a večer mohou trávit s rodiči. 
A navíc, příměstské tábory nejsou 
tak finančně náročné, jako tábory 
pobytové. Naše pracoviště nabízí 22 
příměstských táborů, každý prázd-
ninový týden alespoň jeden. Jako 
jedni z mála pořádáme tábory i pro 
děti předškolního věku – tzv. prázd-
ninovou školku. Kompletní nabídku 
příměstských a pobytových táborů 
můžete najít na www.lany.luzanky.cz

Další lužánecké pracoviště, které se 
v Bohunicích nachází, je Labyrint. 
I zde si pro děti na letní prázdniny 
připravili zajímavé tábory.
V době 30. 6.–4. 7. jde o příměstský 
tábor VIDEODÍLNÁ 2014, kde se děti 
seznámí s možnostmi práce s kame-
rou. Určeno pro děti od 10 do 16 let. 
Další informace a kontakt: tomas.la-
byrint@luzanky.cz. Dalším příměst-
ským táborem je ve dnech 18.–22. 8. 
tábor V ZAJETÍ MŮZ – týden plný 
umění, který je určený účastníkům 
ve věku 8 až 16 let. Další informace 
a kontakt: tom@luzanky.cz
Z pobytových akcí je pro děti připra-
vena dvojice táborů:
6.–18. 7. DIVADELNÍ TÁBOR NA KO-
ZINĚ – letní divadelní tábor na Kozí 
horce u brněnské přehrady pro děti 
a mládež od 10 do 18 let. Další in-
formace a kontakt: barboraspatna@
luzanky.cz.
20.–30. 7. ZA TAJEMSTVÍM DRAKA – 
dobrodružná hra, táboření, tvořivé 
činnosti a program tábora inspirován 
různými fantazijními hrami s rolemi 
(Dračí doupě, Larp apod.). Tábořiště 
se nachází uprostřed lesů v půvab-
ném údolí říčky Haldy poblíž obce 
Níhov (ubytování ve stanech s pod-
sadou a tee-pee). Věk účastníků 7 až 
14 let. Další informace a kontakt: 
tom@luzanky.cz

Petra Košťálová
Vedoucí SVČ Lužánky – Lány

Tomáš Doležal
Vedoucí SVČ Lužánky – Labyrint

Mimořádného úspěchu dosáhl žák 
Matěj Páč, který navštěvuje třídu 5. C 
na ZŠ Brno, Vedlejší 10. V celostátním 
finále soutěže Karlovarský skřivánek, 
konané dne 24. března 2014 v Kar-
lových Varech, obsadil v kategorii 
A2 skvělé první místo. Tato soutěž, 
jejímž smyslem je vyhledávání no-
vých pěveckých talentů, proběhla 
letos již podevatenácté. V kategorii 
A2 se utkali zpěváci narození po 31. 8. 
2002, kteří studují sólový zpěv nebo 
hlasovou výchovu. Vítězi jsme položili 
několik otázek.

 Matěji, kde se učíš zpívat?
Navštěvuji Základní uměleckou školu 
Orchidea, kde mě vede paní učitelka 
Vlčková.
 Zpívá se u vás v rodině?
V naší rodině rád zpívá táta tramp-
ské písničky a máma má ráda hudbu 
celkově.
 Jak probíhala soutěž v Karlo-
vých Varech?
Ráno v 8.30 bylo nahlášení a potvrze-
ní účasti. Vlastní soutěž začala v 9.50 
a končila v 15. 30. O půl páté bylo 
vyhlášení.

 Jaké písně jsi měl na soutěž 
připraveny?
Každý musel zazpívat jednu písničku 
národní a druhou podle vlastního vý-
běru. Já jsem zpíval Kdyby byl Bavo-
rov a Muzikantovu písničku Obušku 
z pytle ven.
 Měl jsi trému?
Bez trémy to není ono. Tréma je 
vždycky.
 Kdo Tě na soutěž doprovázel 
a kdo platil cestu?
Můj doprovod tvořili tři lidé: máma, 
paní učitelka ze zpěvu a pan učitel 
Hrubý, který mě doprovázel při zpěvu 
na klavír. Cestu platila ZUŠ Orchidea.
 Hodláš se zpěvu věnovat i v bu-
doucnu? Jaké jsou Tvé cíle a přá-
ní?
Ano samozřejmě se chci nadále 
věnovat zpěvu, ale bůhví co bu-
doucnost přinese. Já své cíle zatím 
nemám, ale další koncerty a soutěže 
mi cíl zcela určitě dají.

Děkuji za rozhovor a přeji další 
úspěchy v pěvecké kariéře.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejsí
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Křest knihy Z historie Bohunic v knihovněFESTIVAL MEZI PANELY 14

Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům

Starobrno-ignis brunensis –  
mezinárodní přehlídka ohňostrojů

Vážení a milí, dovolujeme si Vás co 
nejsrdečněji pozvat na křest knihy 
našeho pana místostarosty Antonína 
Crhy, který se koná v úterý 20. 5. 2014 
v 18 hodin v prostorách naší poboč-
ky. Čeká Vás příjemný podvečer se 
zajímavými hosty a živou hudbou.
V květnu budeme nejenom křtít, ale 
i vystavovat, číst a soutěžit. Na prv-
ních 14 dní, od 5. 5. do 16. 5. 2014, 
je připravena výstava prací Ateliéru 
pro kočku. Ateliér pro kočku je škola 
kreslení, písma a výtvarných technik 
Ing. arch. Heleny Hermanové, schá-
zejí se zde zájemci od 16 let až po 
seniory. Kreslí různými technikami, 
pracují s různými materiály.
Fotografickou soutěž Vyfoť svou 
knihovnu, určenou pro širokou ve-
řejnost, vyhlašujeme poprvé a věří-
me, že Vás zaujme. Hledáme nejhezčí, 
nejzajímavější a nejvtipnější fotografii 
Vaší domácí knihovny. V porotě sou-
těže zasednou tisková mluvčí KJM, 
knihovnice z pobočky, profesionální 
fotograf a designér. Fotografie v elek-

tronické podobě, prosím, zasílejte 
na adresu lany@kjm.cz. Vyhodnoce-
ní proběhne v prvním červnovém 
týdnu.
Knižní čtvrtky se osvědčily, čteme 
Vám z novinek knižní produkce, 
v tomto měsíci připadají na 15. 5. , 
22. 5. a 29. 5. 2014, od 10 do 12 hodin.
Pravidelně se opakující akcí, která má 
úspěch jak u dětí, tak i u dospělých, 
je Čtení pro nejmenší. Zalovily jsme 
v paměti a vybraly knížku našeho 
dětství – pohádkové příběhy o dvou 
pejscích, Štaflíkovi a Špagetce. Zve-
me všechna děťátka od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby na úterý 
13. 5. 2014. Začínáme v 16.30 hodin, 
protože tak to maminkám více vy-
hovuje.
A to je z květnových akcí vše. Přejeme 
Vám krásné jaro, krásné květnové dny 
a čekáme na Vás, na Vaši návštěvu, na 
Vaše fotografie, brzy na viděnou. :-)

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Studio dramatické výchovy LABYRINT 
pracoviště Střediska volného času
LUŽÁNKY v Brně-Bohunicích pořádá 
v sobotu 31. května 2014 čtrnáctý 
ročník festivalu divadla, tance a filmu 
MEZI PANELY. Festival nabídne dě-
tem, mladým lidem i dospělým mož-
nost shlédnout divadelní představení 
a další vystoupení, ve kterých účinkují 
jejich vrstevníci – členové zájmových 
kroužků, ale i profesionální umělci. 
Akce proběhne i díky finanční pod-
poře městské části Brno-Bohunice.
Jak nám řekl Tomáš Gruna (hlavní 
pořadatel festivalu): „Festival Mezi 
panely proběhne tento rok již po 
čtrnácté. Každý rok nabízíme zajíma-
vá představení, která osloví diváky 
každého věku. Tento rok na festivalu 
přivítáme v dopoledním bloku Di-
vadlo kača a kača s představením 

pro menší děti s názvem O holčičce 
Natálce a panu Netopejrovi. Dále 
se zde budou prezentovat divadel-
ní kroužky jako je Dětský divadelní 
soubor Pirko, Divadlo Labyrint či děti 
ze spolku Loutkino pracujícím při ZŠ 
a MŠ Rozmarýnová z Brna-Jundrova. 
Samozřejmě jako každoročně svůj 
um předvedou malé tanečnice z 
Taneční školy Sneaker. Součástí pro-
gramu bude i promítání krátkých fil-
mů a vernisáž fotek. Zkrátka to bude 
bohatý kulturní zážitek.“
Festival začne v 9.00 dopoledním 
programem pro nejmenší a v 15.00 
naváže blok odpolední pro děti starší 
a dospělé diváky.

Informace: 
Tomáš Gruna, tel. 776 631 869, e-mail: 
tomas.labyrint@luzanky.cz

Seniorské vzdělávání má své pevné 
místo na řadě veřejných vysokých škol. 
V současné době studuje na univerzi-
tách třetího věku (dále jen U3V) při-
bližně 2 % seniorské populace České 
republiky (cca 40 000 osob). Přijďte 
i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání 
v seniorském věku napomáhá k udr-
žení kvality života přívětivým a důstoj-
ným způsobem. Základním úkolem 
U3V je zprostředkovat seniorům nové 
poznatky, vědomosti, dovednosti, 
obory a technologie. Posláním kurzů 
U3V je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě je Všeobecně 
zaměřený kurz, který trvá osm se-
mestrů a je zaměřen na otázky zdra-
vého a smysluplného životního stylu 
ve vyšším věku. Na obsahu přednášek 
se podílí všech 9 fakult MU. Dále po-
řádáme ve spolupráci s našimi part-
nery tři jednoleté kurzy nazvané Uni-
verzita třetího věku v Moravském 
zemském muzeu, Kulturní dědictví 
a památková péče na jižní Moravě 
(ve spolupráci s Národním památko-
vým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, 
opat a vědec (ve spolupráci s Men-
delovým muzeem). Pro účastníky U3V 
jsou nad tento rámec pořádány te-

matické krátkodobé kurzy zaměřené 
na informační technologie, cizí jazyky, 
pohybově-relaxační aktivity, otázky 
a problémy z oblasti humanitních 
i přírodních věd. V programu nechybí 
ani jednodenní exkurze vztahující se 
k obsahu přednášek či tematických 
kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově 
univerzitě má formu přednášek, cvi-
čení, seminářů a exkurzí, účastníci 
mohou využívat studovny a knihov-
ny. Přednášky trvají 2 vyučovací ho-
diny a konají se jednou za čtrnáct 
dnů (od října do května). Účastníkem 
programu U3V může být osoba, která 
dosáhla věku potřebného pro přizná-
ní starobního důchodu a má úplné 
středoškolské vzdělání s maturitou. 
Vzdělávání je bezplatné, každoročně 
se hradí pouze zápisné, které bylo pro 
akademický rok 2014/2015 stanove-
no na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží 
osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně 
(Komenského nám. 2, Brno) nebo 
elektronicky od 5. května 2014. Dal-
ší podrobnosti o Univerzitě třetího 
věku Masarykovy univerzity včetně 
fotografií a videoukázek našich aktivit 
najdete na www.u3v.muni.cz.

Před prázdninami se v Brně a blízkém 
okolí uskutečňuje pravidelně seriál 
zábavních, kulturních a prezentač-
ních festivalových akcí,Brno – město 
uprostřed Evropy…“ pod hrady Špil-
berk a Veveří. Největším lákadlem je 
mezinárodní soutěžní přehlídka oh-
ňostrojů s hudbou STAROBRNO-IG-
NIS BRUNENSIS. Nezapomenutelnou 
pyromuzikálovou podívanou během 
letošního 17. ročníku předvedou na 
hladině Brněnské přehrady renomo-
vané ohňostrojné společnosti z Česka 
(7. 6. ), Chorvatska (11. 6. ), Rakouska 
(14. 6. ), Řecka (18. 6. ). Přehlídku oh-
ňostrojů s hudbou zahájí během akce 
Hvězdy nad Kraví horou (23. 5. ) úvod-
ní ohňostrojné PRELUDE I. ze Špilberku 
pod garancí Městské části Brno-střed. 
Před zahajovací show na přehradě je 
letos zařazeno ohňostrojné PRELU-
DE II.-INTERMEZZO (31. 5. ) v areálu 
Hněvkovského při Jihobrněnském 
dětském dni pod garancí MČ Brno-
-jih. Ohňostrojnou přehlídku uza-
vře EPILOG, opět z hradu Špilberku 
(21. 6. ). Zábavní nabídku tradičně oživí 
v DOPRAVNÍ NOSTALGII jízdy historic-
kých tramvají, trolejbusů a autobusů 

DPMB a TMB v rámci oslav 145. výročí 
od zahájení městské dopravy v Brně 
a k 10. výročí Integrovaného doprav-
ního systému JMK také přehlídka za-
pojených dopravců a jízdy parních 
vlaků ČD. Připraveny jsou další pestré 
programy v centru Brna, ale třeba také 
soutěž mistrů světa v letecké akrobacii 
na brněnském letišti (8. 6. ), několik 
prezentačních akcí při oslavách 150. 
výročí hasičů v Brně a mezinárodním 
policejním mistrovství v jezdectví 
i další atraktivní pořady.
Víkendová akce ZÁBAVA POD HRAD-
BAMI (20.–22. 6. ) nabídne návštěvní-
kům v centru Brna na náměstí Svo-
body veřejné koncerty Filharmonie 
Brno (20. 6. ), koncert Rozhlasového 
Big Bandu Gustava Broma (21. 6. ) 
k 90. výročí zahájení vysílání Česko-
slovenského rozhlasu z brněnského 
studia.
Neděle (22. 6. ) je na nám. Svobody 
věnována výročí brněnských hasičů, 
kteří připravili unikátní komentované 
defilé historické i současné hasičské 
techniky včetně stříkaček tažených 
koňmi, parních a dalších, dnes uni-
kátních prostředků dobové hasící 
techniky.
Na finálové festivalové dění navazuje 
přehlídková kulturní nabídka v Bis-
kupském dvoře MZM na Zelném 
trhu v seriálu divadelních inscenací 
Městského divadla Brno, kterou večer 
22. 6. zahájí premiérové představe-
ní muzikálu Noc na Karlštejně. A to 
zdaleka není vše. Proto hledejte více 
informací na www.ignisbrunensis.
cz a sledujte propagaci k festivalům 
i k jednotlivým akcím.
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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 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

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 2. 5. 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.
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GEOAGENTI NA LOVU
sobota 3. května 2014, začátek 9.00
LABYRINT, Švermova 19, Brno-Bohunice
předpokládaný konec 15.00

Pojďte si zkusit hru propojující v sobě internet, turistiku a navigaci. 
Skryté schránky s poklady „kešky“, které jsou všude kolem nás, čekají na 
ty, kdo umí hledat a být přitom nenápadní. Určeno zkušeným agentům 
i začínajícím hledačům od 11 do 16 let. Předchozí přihlášení a další 
podrobnější informace na tom@luzanky.cz. Cena 70,-Kč.

3. května 2014  9.30–15.00

středisko volného času • pracoviště LABYRINT

15. 5. – PŘÍVĚSKY ZALÉVANÉ PRYSKYŘICÍ (CENA 90,-/ÚČASTNÍK)
22.5. – KORÁLKY Z FIMO HMOTY (CENA 80,-/ÚČASTNÍK)
29.5. – MOZAIKOVÉ KVĚTINÁČE (CENA 80,-/ÚČASTNÍK)

DÍLNY ZAČÍNAJÍ V 16.00 V MÍSTNOSTI „VÝTVARKA“
V SDV LABYRINT NA ULICI ŠVERMOVA 19 V BRNĚ BOHUNICÍCH

NA DÍLNY JE TŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
Kontakt pro přihlášení: Barbora Špatná, mob.: 608 381 554

Email: barboraspatna@ luzanky .cz

Těšíme se na Vás!
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www.csob.cz

PŮJČKA
0 % ÚROK

OD POLOVINY
SPLÁCENÍ

Akce platí jen do
31. května 2014

Pokud si například půjčíte 200 000 Kč, s úrokem 0 % v druhé polovině 
splácení ušetříte přes 800 Kč měsíčně, tj. celkově téměř 40 000 Kč.

Reprezentativní příklad: Při celkové výši úvěru 200 000 Kč a době splácení 96 měsíců je úroková 
sazba 13,9 %, RPSN 15,4 %, výše měsíční splátky 3 463 Kč a celková částka splatná klientem je 
338 304 Kč. V případě splnění podmínek pro přiznání 0 % úrokové sazby v druhé polovině splá-
cení bude RPSN 12,3 %, úroková sazba pro 1. – 48. splátku 13,9 % a pro 49. – 96. splátku 0 %. 
Měsíční splátka pro 1. – 48. splátku 3 463 Kč a pro 49. až 96. splátku 2 645 Kč. Celková část-ka 
k úhradě 299 040 Kč. Při výpočtu RPSN byl započítán poplatek za platby inkasa ve výši 6 Kč za 
měsíc a cena konta 55 Kč za měsíc. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v 
měsíci s první splátkou 16. den měsíce následujícího.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

S ČSOB Flexi konsolidací navíc:
• neplatíte žádné poplatky za poskytnutí a správu půjčky,
• můžete si splátky snížit, zvýšit i odložit až o 3 měsíce,
• máte zdarma předčasné splacení nebo 3 mimořádné splátky.

Pokud najdete výhodnější nabídku, půjčku můžete do 30 dnů vrátit.

Sjednoťte své půjčky do jedné
a zaplaťte jen polovinu úroků
ČSOB Flexi konsolidace

Více informací na telefonním
čísle 539 01 01 01 nebo
na www.netbox.cz

 programové nabídky
 v ceně

chytré televizní funkce (PAUZA,

)
sledujte  s funkcí 
Moje televize

NETBOX FANDÍ
SPORTU
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Rádi bychom Vás informovali o našem investičním záměru na území mezi ulicemi Pod Nemocnicí, 
Osová a Vedlejší. Cílem je vybudovat v souladu s územním plánem na této ploše prodejnu potravin 
a smíšeného zboží. Budoucí uživatel není zatím určen. Dopravně bude tento projekt napojen z ulice 
Pod Nemocnicí. Součástí stavby bude parkoviště s kapacitou cca 90 parkovacích míst. Vzhledem 
k tomu, že řešení vjezdu na naše plochy zabrání realizaci parkovacích stání mezi naším pozemkem 
a ulicí Pod Nemocnicí, zavázali jsme se zajistit pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení 
na náhradní parkovací stání v místě podél zásobovací komunikace pro školu a v ulici Vedlejší, po-
dle určení úřadu městské části. Tyto plochy budou převedeny do výlučného vlastnictví statutárního 
města Brna. Stavebně je prodejna řešena jako jednopodlažní objekt s celkovou zastavěnou plochou 
cca 2150 m2.

Prodejní plocha objektu bude cca 1250 m2. Nejvyšší hrana střešní atiky, kolem parkoviště, bude 
ve výšce cca 7 m nad parkovištěm, hrana okapu při ulici Vedlejší bude ve výšce cca 4,5 m nad při-
lehlým terénem. Fasáda objektu bude v barvě bílé, materiály spojené s konstrukcí atiky a střechy 
budou v barvě stříbřité.

V ploše parkoviště budou osazeny vzrostlé stromy, stejně vzrostlé stromy budou osazeny i v trav-
natých plochách kolem parkoviště. Na nezpevněných plochách budou osazeny nejrůznější keře tak, 
aby v průběhu celého roku docházelo k postupnému kvetení nebo vybarvování listů a plodů. Osazení 
stromů nebo keřů se řídí průběhem stávajících inženýrských sítí, které jsou již v pozemcích uloženy.

Více informací o investorovi a dodavateli stavby můžete také získat na internetové adrese  
www.ps-brno.cz
 Ing. Miroslav Hroch
 manažer projektu
 PS BRNO, s.r.o.

NOVÁ PRODEJNA POTRAVIN V BOHUNICÍCH
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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.

 Jako rodina koupíme byt 3+1 
s balkónem někde v Bohunicích 
nebo v jejich blízkosti. Tel: 730 840 939

 MATEMATIKA - FYZIKA. Doučim 
v rozsahu 6.–9. tř. ZŠ, prima–kvarta 
GYM. www.mat-fyz.cz; tel: 774621703.

 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

 FIRMA PPH s.r.o. přijme pracovní-
ky osoby se zdravotním postižením 
na pozici recepční, ostraha a psovod. 
Na HPP i zkrácený úvazek. 
Volejte 608 959 575

 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!

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

 PRODÁM GARÁŽ Ukrajinská I, 19 m2. 
Cena 290 000,- Kč. Tel: 733 245 555

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Sítě proti holubům, řemeslnické prá-
ce, montáž kuchyní a nábytku atd.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remeslnik.cz

 Elektrikář: instalace, opravy, revize, 
vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 BLEŠÁK se koná 7. 6. 2014 a v sále 
bohunické zbrojnice, Ukrajinská 2b 
od 9.00–12.00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel: 605 089 298

 Doktor hledá byt 1+kk až 2+kk se 
sklepem a komorou v okolí Alberta 
na Běloruské. Tel: 775 674 544

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

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

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.



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

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

Každý registrovaný klient 
Chytré lékárny platí u léků 
na recept pouze polovinu 
našeho běžného doplatku.

Kde nás najdete

 Slovákova 11

 Kobližná 2

 Orlí 34

 Panská 20

 Česká 6

734 754 805

www.chytralekarna.eu

U nás se mají klienti dobře.

Platí jen polovinu 
doplatku.


