
Senioři v pohybu
Není to tak dlouho, co jsem obdržel 
pozvánku od bohunického klubu se-
niorů, zúčastnit se jejich tradičního 
plesu. Za tuto pozvánku jsem byl 
vděčný a  v  polovině ledna jsme 
s chotí vyrazili do sálu bohunických 
dobrovolných hasičů, kde se ples 
pořádá. Přivítání bylo jako každý 
rok velice srdečné, nechyběla kytice 
pro ženu na uvítání a společné foto. 
Mám v povaze pozorovat lidi, rád 
se dívám, jak se kdo chová a baví, 
a zde jsem byl velmi překvapen. Jak-
mile začala hrát hudba, parket se 
okamžitě zaplnil tančícími seniory. 
Ale pozor, nebylo to žádné „šou-
rání“. Naši senioři se totiž dokáží 
pořádně vytáčet a energie z nich jen 
sálá. Seděl jsem a nestačil se divit, 
kde se v těchto lidech bere tolik síly 
a energie, kde berou umění se ba-
vit. Moje přemýšlení bylo přerušeno 
dotazem, smím prosit? Věděl jsem, 
co mne čeká, maratón tance. Než 
jsem se nadál, už jsme vytáčeli kruh. 
S každou tanečnicí jsme prohodi-
li pár slov a já při tanci opět cítil 
radost a nebývalou pohodu. Když 
dohrála hudba, přišla doba kon-
verzace. Mnoho jsem se dozvěděl, 
bylo i mnoho podnětů a připomínek 
k Bohunicím. Dokonce jsme seděli 
u stolu s manželi, kteří nedávno 
oslavili diamantovou svatbu. Ale 
co bylo hlavní, nezaznamenal jsem 
žádné stěžování, ať na zdraví nebo 
na finanční stránku a ani na politi-
ku. Všichni se smáli, byli veselí – od 
srdce, ne od alkoholu. Čas plynul 
rychle a přišlo loučení. Poděkovali 
jsme za krásný večer a popřáli všem 
hodně zdraví a vedení klubu seniorů 
mnoho sil do další práce. Po cestě 
domů jsme se s manželkou shodli, 
že naši bohuničtí senioři jsou vý-
jimeční ve svém přístupu k životu 
a já osobně si přeji, aby to tak zů-
stalo. Ať máme v Bohunicích veselé 
a zdravé seniory, kteří nám budou 
schopni předávat svou energii, zku-
šenost a dobrou náladu.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta
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Úvodník

V  minulém čísle zpravo-
daje jsem slíbil zveřejnit 
na téma „Kavkaz“ jednu 
aktuální pozitivní novinku. 
Tady je: objevil se soukromý 
investor, který chce budovu 
OC v brzké době přebudo-
vat na hezké, kvalitní, čisté 
a funkční obchodní centrum.
Z předběžných jednání vyplývá, že by 
v něm měla být prodejna jednoho ze 
známých a zaběhnutých obchodních 
řetězců, který se v našem okolí ještě 
nevyskytuje, drogerie a řada dalších 
různých drobných obchůdků. Když se 
vše podaří, mohla by rekonstrukce za-
čít ještě letos. Smělé plány investora 
hovoří dokonce o tom, že by v centru 
rád prodával již o letošních Vánocích.

PRODEJNÍ STÁNKY ŠVERMOVA
Jako vedení obce jsme na základě pod-
nětů občanů a po veřejné diskuzi na 
toto téma slíbili, že na prostranství 
u OC Kavkaz zachováme stánky, které 
veřejnost požaduje. Zájem byl hlavně 
o prodejnu pečiva a služby obuvníka, 
v menší míře o zeleninu a vinárnu. Slib 
jsme byli připraveni splnit, přestože by 
zachování stánků prodražilo původní 
projekt o cca 2–2,5 mil. Kč. Už jsme 
dokonce nechali přepracovat projekt 

– ve smyslu přivedení vody, 
odpadní kanalizace a  vy-
projektování nové podoby 
stánků.
Do této projektové přípra-
vy však zasáhla zmíněná 
nová informace o celkové 
chystané rekonstrukci Kav-

kazu. To celou situaci zásadně mění. 
Pan obuvník se přes nabídku umístit 
provozovnu nově ve zmíněném OC, 
rozhodl přesunout na Starou osadu. 
Ovoce a zeleniny bude jistě dostatek 
ve zmíněné prodejně. Vinotéka a ob-
líbená pekárna dostaly od investora 
nabídku, aby se přesunuly dovnitř do 
prostor OC.
Věřím, že nové prostranství a nová „vy-
lepšená“ podoba obchodního centra 
Kavkaz přinese velmi pozitivní změnu 
pro nás všechny, a také úplně nového 
„ducha“ a ráz celé této oblasti…

PŘES 10.000 m2 NOVÉHO 
LESOPARKU
Již mnoho let usiluje jedno občanské 
sdružení o  vybudování odpočinko-
vého, duchovně -relaxačního centra 
na pozemcích severně od ulice Lány 
(pod ústředním hřbitovem). Jeho cí-
lem je vysázení veřejně přístupného 
lesoparku, postavení menší budovy, 

Obchodní centrum Kavkaz v novém
„Kavkaz“, jak je lidově nazýváno nákupní centrum na ulici Švermova, 
dlouhodobě upadá. Místní prodejna potravin nepatří k nejnavštěvo-
vanějším. Nepříjemné důsledky existence tamních nonstopů a dříve 
i heren pociťují všichni obyvatelé širokého okolí už mnoho let.

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

1. wokrshop – pracovní setkání
 k projetku Audit familyfriendlycommunity

středa 22. 3. 2017 v 18 hod.
jednací sál radnice, Dlouhá 3

Zvou: členové projektové skupiny 

Pozvánka

malé kapličky a hřiště pro děti. Po-
stupně se sdružení podařilo zakoupit 
přes 10.000 m2 pozemků. Realizaci 
uvedeného záměru však brání menší 
zahrádkářská kolonie, která rozděluje 
pozemky tohoto sdružení na dvě loka-
lity. Proto zástupci sdružení vedli se 
zahrádkáři několik jednání, ze kterých 
vyplynulo, že spojení pozemků přes 
zahrádkářskou kolonii není možné.
Vedení sdružení proto rozhodlo po-
zemky směnit a  vybudovat areál 
s  lesoparkem východně od zahrád-
kářské kolonie. Radním městské části 
již byla zaslána žádost o souhlas se 
směnou pozemků. Dojde -li k souhla-
su, zahrádkáři se definitivně zbaví 
nejistoty o osud svých zahrádek a MČ 
v budoucnu získá velkou, jistě vítanou, 
zónu pro oddych a vycházky s dětmi. 
Administrace směny a potřebné změ-
ny územního plánu však ještě nějaký 
rok potrvají, takže v tomto případě si 
na park budeme muset počkat déle.

INFORMAČNÍ SYSTÉM 
BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ
Uvnitř zpravodaje najdete kompletní 
přehled blokových čištění v bohunic-
kých ulicích. Prosím, poznačte si 
termíny do svých diářů. Byli bychom 
velmi neradi, kdyby vám odtahová 
služba společnosti Brněnské komu-
nikace, a. s. odtáhla vozidlo.
Rovněž znovu doporučuji si co nejdří-
ve stáhnout aplikaci o plánovaných 
i probíhajících blokových čištěních do 
počítače či mobilu (viz též strana 4).

ZIMA KONČÍ
Letošní vskutku „ladovská“ zima 
pomalu končí. Všechny chodníky se 
dařilo ošetřit ve vyhláškou stanove-
né časové lhůtě 20 hodin od skon-
čení sněžení. Ovšem, často to bylo 
opravdu jen s vypětím všech sil, kdy 
zaměstnanci úklidové firmy pracovali 
i několik dní „tahem“ – bez řádného 
odpočinku. Není se co divit. Vždyť 
ošetřujeme cca 90.000 m2 chodníků. 
Jen pro představu, je to délka metr ši-
rokého chodníku z Bohunic do Jihlavy.  
Spolu s vámi se těší na teplé jarní dny

 Antonín Crha, starosta
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Bohunická věznice je bezesporu jedna 
z největších a nejznámějších bohunic-
kých „institucí“. S ředitelem Vazební 
věznice a ústavu pro výkon zabezpe-
čovací detence Brno (tak se tato insti-
tuce správně jmenuje) plk. Mgr. Duša-
nem Gáčem se potkáváme pravidelně. 
Návštěva věznice je vždy silným zážit-
kem, obzvláště pak návštěva cel či se-
tkání s odsouzenými. Rád a se zájmem 
do budovy vstupuji a ještě raději ji 
s pocitem úlevy opouštím.
Při jednáních s vedením věznice kla-
du vždy otázky směřující ke zjištění 
bezpečnosti občanské veřejnosti. Nic-
méně, při důkladném seznámení se 
s chodem věznice vím, že občanům vně 
vězeňské zdi žádné nebezpečí nehrozí.
Naopak, pan ředitel vždy při jednáních 
opakovaně nabízí pomoc odsouzených 
při krizových či různých náročných 

situacích. Nabízenou pomoc jsme 
nikdy nevyužili, až letos. Při velkých 
přívalech sněhu na začátku února, kdy 
zaměstnanci úklidové služby pracovali 
už řadu dní bez delšího odpočinku, 
jsem skutečně požádal o výpomoc.
Pan ředitel prakticky obratem vy-
slal skupinu pěti odsouzených, kte-
ří, vzhledem k povaze a míře svého 
provinění, smějí opouštět budovu 
věznice. Pod dohledem odpovědné-
ho pracovníka věznice se pak pustili 
do odklizením sněhu (viz foto). Tato 
pomoc nám přišla velmi vhod.
Proto bych chtěl všem, kteří pomá-
hali, poděkovat. Je dobré vědět, že ve 
vztahu k věznici a jejím „obyvatelům“ 
existují také dobré zprávy.

 Antonín Crha
starosta

Vítaná pomoc
Na ulici Ukrajinská se 
opět kope, kopalo se tam 
minulý rok, to se to ne-
může udělat naráz? Zjistil 
jsem, že se zde protahuje do 
stávajícího vedení optický 
kabel, jednotlivé výkopy 
budou do týdne opět za-
sypány. 
Minulý rok jste se zmiňoval, že 
v Bohunicích bude veřejné grilovi-
ště, bude nebo ne? Ano, plánujeme 
výstavbu veřejného griloviště na jarní 
měsíce. Stále však hledám nejvhod-
nější lokalitu pro umístění, tak aby 
z tohoto místa nevznikl rušivý prvek. 
Zatím se nám jeví jako nejvhodnější 
místo v areálu centra volného času 
LABYRINT. Zde již tuto možnost umís-
tění máme předběžně projednanou. 
Pokud máte jinou představu o umís-
tění či návrh nějakého místa, prosím 
informujte mne. 
Připravuje se v Bohunicích výstavba 
parkovacího domu? Existuje studie 
výstavby parkovacího domu, nic méně 
vše je v hypotetické rovině, a proto se 
k tomuto projektu nechci zatím blíže 
vyjadřovat. V případě posunu pro-
jektu z fikce k realitě, budou všichni 
dotčení včas informováni tak, aby se 
mohli k projektu vyjádřit. Rozhodně 
se nebude jednat „o nás bez nás“, to 
nepřipustím. 
Líbí se mi, že jste zavedl systém 
veřejných debat, budete v tomto 
duchu pokračovat? Přestože na ně-
kterých debatách byla účast mizivá, 
jsem přesvědčen, že tento systém je 
dobrý, a i nadále v něm budeme po-
kračovat. Každé důležité rozhodnutí, 
které se bude týkat Bohunic, chceme 
prodiskutovat s veřejností tak, aby se 
předešlo možným problémům a ne-
jasnostem. 
Dočetl jsem se, že se letos bude 
slavit 870 let výročí založení Bo-
hunic, bude vydán nějaký program? 
Program oslav se v této době vytváří. 
Byla ustanovena pracovní skupina 
pro přípravu oslav, která má za úkol 
nejen připravit program pro oslavy, 
ale podílet se i na organizaci těchto 
oslav. Některé malé akce v rámci oslav 
již proběhly, jako např. turnaj žáků 

v kopané, který zorganizo-
val Tatran Bohunice, nebo 
masopustní průvod, jenž 
pořádá Jednota Orel Brno-
-Bohunice. 
Již několikrát jsem vás vi-
děl na parkovišti Gruzín-
ská, jak počítáte auta, co 
to vlastně děláte? Máte 

pravdu, pravidelně si dělám průzkum 
obsazenosti našich parkovišť v růz-
né dny a různých časech. Společně 
s tím si poznamenávám, kolik na par-
kovištích stojí dodávek nebo vozidel 
s  jinou registrační značkou, než je 
Brno. Divil byste se například, kolik 
cizích vozidel je odstaveno na parko-
višti u OC Kalinka. Zde je evidentní, 
že sem přijedou mimobrněnští, své 
vozidlo odstaví mnohdy na celý týden, 
a využijí MHD pro přesun do centra 
Brna. Přijde doba, kdy vedení radnice, 
a je jedno, kdo na radnici bude sedět, 
bude muset rozhodnout, jak vyřešit 
parkování v Bohunicích. Já chci být 
v tomto ohledu zodpovědný, a proto 
si vytvářím svou vlastní statistiku, 
která pro mne bude při rozhodování 
směrodatná. Jen pro informaci, po více 
jak ročním sledování se jako nejhorší 
lokalita jeví parkoviště při ulici Spodní 
a Čeňka Růžičky. 
Všiml jsem si, že byl okopírován 
váš nápad s odpověďmi nad dotazy 
občanů, pouze jinak nazvána DOTA-
ZOVNA, nevadí vám to? Ne nevadí, 
ochrannou známku na nadpis nemám, 
a pokud se občan dozví nějaké další 
relevantní informace o dění v Bohuni-
cích, tak je to jen dobře. 
Letos budete opět rozdělovat do-
tace místním kroužkům a organiza-
cím, chystáte nějaké změny v přidě-
lování dotací? Návrh přidělení dotací 
z pozice zastupitelstva byl schválen na 
posledním zasedání zastupitelstva. 
Dotace, které má v kompetenci rada, 
byly již taktéž schváleny. Změny v zá-
sadách přidělování neplánujeme, pou-
ze jsem inicioval, že každý kdo žádá 
MČ Brno -Bohunice o  dotaci, musí 
doložit kolik členů jeho organizace 
má trvalé bydliště v Bohunicích.

 Milan Hrdlička
váš místostarosta

Nad dotazy občanů

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 zúčast-
nit setkání organizovaných 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.: 547 423 835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice v sobotu

25. 3. 2017 od 9 hodin
Železný odpad můžete ponechat od rána před Vaším domem.

 Ne v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz.

Mimo železného odpadu můžete přinést:
autobaterie, sporáky, elektromotory, pračky, bojlery, vysloužilé kom-
pletní elektrospotřebiče – televizory, fény, varné konvice, vrtačky, 
kávovary, tiskárny, PC, telefony, elektrická topidla a jiné.

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

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.

 Vaši dobrovolní hasiči 

Uzávěrka č. 4/2017
pátek 17. března 2017 ve 14 hodin
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1. 3.–29. 3. Výstava ISLAND
KJM, Lány 3

1. 3.–29. 3. Výstava ŠPERKY a TAŠKY Jany Fišerové
KJM, Lány 3

1. 3.–31. 3. MĚSÍC PLNÝ KŘÍŽOVEK – 6. ročník soutěže
KJM, Lány 3

2., 9., 16., 
23. a 30. 3.

KNIŽNÍ ČTVRTEK – čtení na pokračování
KJM, Lány 3; od 10.00 hod. do 12.00 hod.

4. a 5. 3. Divadelní soubor KECKY – hledá nové členy – pro děti od 
10 do 14 let; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

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

TAJEMSTVÍ NAŠEHO SKLADU
KJM, Lány 3; vždy v pondělí od 13.00 hod. do 18.00 hod.

7. 3.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Mourek – kocourek z Brna
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

8. 3.
středa

VEŘEJNÁ BESEDA na téma – nové využití objektu VŠ 
STING; Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; sál radnice 
od 18.00 hod.

9. 3.
čtvrtek

JAK NA TO – práce s lidmi s poruchou autistického spektra 
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 18.30 do 20.00 hod.

9. a 10. 3. DĚTSKÁ SCÉNA 2017 – městské kolo recitační soutěže
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

12. 3.
neděle

TATRAN Bohunice : HK Ivančice – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

13.–17. 3. DIVADLO NÁS BAVÍ – příměstský tábor pro děti od 12 do 
16 let; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

18. 3.
sobota

BĚH LUŽÁNKAMI 2017 – 72. ročník běžeckého závodu
Lužánky; od 9.00 hod.

19. 3.
neděle

TATRAN Bohunice : Házená Tišnov – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 15.00 hod.

21. 3.
úterý

Beseda HARMONIE OSOBNOSTI s vizážistkou Markétou 
Povolnou; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

22. 3.
středa

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ – Audit familyfriendlycommu-
nity – 1. setkání; Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; 
sál radnice od 18.00 hod.

23. 3.
čtvrtek

VÍTÁNÍ JARA – výtvarná dílna pro děti i dospělé
SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 17.00 do 19.00 hod.

25. 3.
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – pořádá SDH Brno-Bohunice
probíhá od 9.00 hod.

25. 3.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 8.00 do 13.00 hod.

25. 3.
sobota

TATRAN Bohunice : UP Olomouc  – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

26. 3.
neděle

LOUTKA V BRNĚ – přehlídka a dílna amatérského 
loutkářství; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, 
Švermova 19; od 9.00 do 18.00 hod.

27. 3.
pondělí

RUKODĚLNÁ DÍLNA – Drátované drobnosti
KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

27. 3.–5. 4.
JEDEN SVĚT S WORKSHOPY – 
projekce dokumentárních filmů pro školy; 
SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19

30. 3. 
čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – více informací 
na www.zsvedlejsi.cz; ZŠ a MŠ VEDLEJŠÍ, Vedlejší 10

30. 3.
čtvrtek

PŘÍRODNÍ PÉČE O TĚLO A DOMÁCNOST – dílna přírodní 
kosmetiky; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, 
Švermova 19; od 18.00 do 20.00 hod.

III.KalendáriumHistorické okénko

Z historie Bohunic LXXXVIII.
Pro naše osmdesáté osmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii části ulice Rolnická. 
Výřez z dobové pohlednice je z 30. let 20. stol. 
V 80. letech 20. století byly domky původní ulice Rolnická zcela zbořeny 
a zlikvidovány. Na východní straně původní ulice bylo nově postaveno 
několik vícepodlažních panelových domů, kterým byl starý název ulice 
Rolnická přidělen.
Ulice získala své nynější pojmenování 10. 5. 1945 podle starého názvu místní 
polní tratě.

Další názvy v historickém sledu:
5. 12. 1924 Rolnická (Bauerngasse)
17. 3. 1939 Bauerngasse – Rolnická
9. 5. 1942 Ackerbaugasse – Rolnická
10. 5. 1945 Rolnická  Antonín Crha

Výročí první zmínky o Bohunicích

Veřejná beseda nad projektem
Rekonstrukce budovy vysoké školy STING

na ulici Pod Nemocnicí

středa 8. března 2017 v 18.30 hod.
jednací sál radnice, ul. Dlouhá 3 (areál Kalinka).

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

seznámení se záměrem využití budovy 
po skončení nájemní smlouvy v roce 2017

Pozvánka

Pozorný čtenář Našich Bo-
hunic si už jistě všiml, že 
u  několika bohunických 
akcí je logo s velkými čís-
licemi 780 a  s  atributy 
naší obce. V letošním roce 
si připomínáme právě toto 
kulaté výročí a vedení rad-
nice s místními volnočasovými orga-
nizacemi se s plnou vervou vrhly do 
příprav. Od března až do prosince jsou 
naplánovány nejrůznější společenské 
akce, které svým pojetím mají přispět 
k důstojným oslavám první písemné 
zmínky o Bohunicích. Vše vyvrcholí 

o víkendu 23.–24. září 2017, 
kdy po celé naší městské 
části proběhne desítka kul-
turních, sportovních i spo-
lečenských akcí – počínaje 
bohunickými hody, dny 
otevřených dveří, sjezdem 
rodáků a pamětníků a konče 

hudebními koncerty a hodovou zá-
bavou.
Jistě je na co se těšit a za organizační 
tým si upřímně přeji, aby se připravo-
vané akce líbily a navštívila je hojná 
účast občanů Bohunic.

 Lucie Stará, radní MČ



Opoziční názory Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel v roce 2017

Otevřenost není zadarmo

Proč jste nehlasoval pro 
rozpočet MČ na rok 2017?
Protože byl připraven tak, 
že neodpovídal již schvále-
nému plánu investic na rok 
2017. Mohu, na vícero pří-
kladech ukázat, že tato ko-
aliční sestava svá usnesení 
vnímá velmi volně. Zkrátka 
nevadí jim, že se usnesení nedodržují, 
když je sami porušují. Ale ono je to 
vlastně jedno. Zastupitelstvo, hned 
po volbách 2014, pověřilo Radu MČ 
takovými pravomocemi, že ta si může 
s rozpočtem v průběhu roku provádět, 
co chce a jak chce.
Jak je zřejmé ze zápisu, zastupi-
telstvo MČ v  dubnu minulého 
roku projednávalo množství změn 
územního plánu. Jak dopadly již 
v minulosti diskutované zahrádky 
pod hřbitovem při ulici Lány?
Zastupitelstvo většinou svých koa-
ličních hlasů souhlasilo se záměrem 
změnit účel využití tamních pozemků 
pro výstavbu duchovního centra. Dal-
ší část (kus sousedícího jabloňového 
sadu) pak jako plochu předurčenou 
pro výrobu a služby. V této souvis-
losti jen připomenu dávno známou 

skutečnost, že iniciátorem 
změn a hospodářem spol-
ku, který vlastní v  této 
lokalitě většinu pozemků, 
je pan starosta. Tedy já 
být zahrádkářem, tak nové 
stromky již nesázím, bou-
dy a kůlny neopravuji. To je 
tvrdá realita, ať je případně 

vedením radnice změkčována jakkoliv.
Na magistrátu budou přijímat arab-
sky mluvící tlumočníky a úředníky. 
Čeká nás to i v Bohunicích?
Ano, zastupitelstvo města Brna vzalo 
na vědomí spuštění projektu „Zvy-
šování interkulturní prostupnosti 
veřejných institucí ve městě Brně“, 
s předpokládanými prozatímními roč-
ními výdaji 5 milionů korun. Já tento 
projekt osobně odmítám. Pro mne je 
úředním jazykem našeho státu ještě 
stále čeština. Ale jak to bude v reálu? 
Na to se zeptejte třeba našeho staros-
ty. Ten coby člen městského zastupi-
telstva se při hlasování jen „zdržel“, 
tedy nebyl „proti“.
Děkuji za dotazy a další očekávám na 
svém kontaktu zveřejněném na webu 
MČ.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel MČ

Dotazovna aneb Co já na to?
POZOR ZMĚNA V POČTU BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ!

V letošním roce proběhnou nově 4 bloková čištění komunikací a parkovišť 
s odtahy vozidel. Jednotlivá bloková čištění budou probíhat vždy v pracov-
ních dnech. Blokovému čištění bude předcházet dopravní značení s přesným 
vyznačením dne čištění.

V níže uvedených termínech je nutné přeparkovat vozidla mimo čištěné ulice. 
V žádném případě nelze vozidla odstavit na chodníky či veřejnou zeleň. U ozna-
čeného úseku se povinnost odstranění vozidla vztahuje na všechny plochy komu-
nikací včetně přilehlých parkovišť a to na dobu od 8.00 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 odtaženo na 
náklad provozovatele vozidla. Odtahy vozidel zajišťují Brněnské komunikace, a. s.

Pro případné změny sledujte web www.brno -bohunice.cz, 
záložka Informace, aktuality. Pro zasílání upozornění o termí-
nech blokového čištění ve vašem okolí je možné využít webové 
aplikace www.cisteni.bkom.cz či mobilní aplikace Brněnské 
komunikace.

Vždy dbejte pokynů dopravního značení umístěného na příslušných 
komunikacích!

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2017:
Blokové čištění č. 1: 3. 4.–3. 5.
Blokové čištění č. 2: 5. 6. - 28.6
Blokové čištění č. 3: 1. 9.–27. 9.
Blokové čištění č. 4: 17. 10.–31. 10.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V PRŮBĚHU ROKU 2017:
Blok X – termín čištění: 21. 04. ; 23. 11. (čistí Brněnské komunikace, a.s.)
Dlouhá, Hraničky, Ukrajinská – úseky s provozem MHD
Blok č. 1 -– termín čištění: 03. 04. ; 05. 06. ; 01. 09. ; 17. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť
Blok č. 2 – termín čištění: 05. 04. ; 07. 06. ; 04. 09. ; 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komu-
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a
Blok č. 3 – termín čištění: 07. 04. ; 09. 06. ; 06. 09. ; 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, 
Tříčtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 4 – termín čištění: 10. 04. ; 12. 06. ; 08. 09. ; 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 5 – termín čištění: 12. 04. ; 14. 06. ; 11. 09. ; 23. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17 - 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlí-
dalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 6 – termín čištění: 19. 04. ; 16. 06. ; 13. 09. ; 24. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 7 – termín čištění: 21. 04. ; 19. 06. ; 15. 09. ; 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích
Blok č. 8 – termín čištění: 24. 04. ; 21. 06. ; 18. 09. ; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komuni-
kacích, Jihlavská parkoviště
Blok č. 9 – termín čištění: 26. 04. ; 23. 06. ; 20. 09. ; 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 10 – termín čištění: 28. 04. ; 26. 06. ; 22. 09. ; 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci
Blok č. 11 – termín čištění: 03. 05. ; 28. 06. ; 25. 09. ; 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozemMHD

Na posledním jednání za-
stupitelstva jsme se dozvě-
děli, že úřad naší městské 
části potřebuje personálně 
posílit, aby mohl kvalitně 
pracovat na poli otevře-
nosti radnice (zveřejňování 
zápisů ZMČ / RMČ, záznam 
z  jednání ZMČ, odpovědi 
občanům a podobně).
Nehodlám komentovat trapný pokus 
pana starosty hodit na opozici vinu za 
vynaložené náklady na nové pracovní 
místo zjednodušující souvislostí s no-
vým záměrem pořizovat a uchovávat 
záznam ze zastupitelstva, tedy s pod-
nětem, který vzešel z našeho zastupi-
telského klubu. Kdo přenos z jednání 
viděl, úsudek si udělal. A snad již příš-

tě tu bude i možnost zpět-
ného zhlédnutí záznamu.
Žádná vina totiž není na 
místě. Otevřenost jedno-
duše není zadarmo. Otevře-
nost radnic vůči občanům je 
moderní trend demokratic-
ké politiky. Vedení radnice, 
které se nemá za co stydět, 

může jít v otevřenosti příkladem.
Klade to pochopitelné nároky na práv-
níka a informatika úřadu. Aby mohli 
pracovat dobře, nesmí být pod tlakem 
příliš objemné agendy. Je -li tedy třeba 
personální posílení pro lepší výkon 
úřadu v této sekci, já říkám, směle do 
toho. Bude to ku prospěchu občanů 
Bohunic.

 Jan Novotný, zastupitel

4 

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.

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7
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Minulý měsíc trápila nejen město Brno, 
ale i převážnou část České republiky 
a velkou část Evropy smogová situace. 
Inverzní ráz počasí, který smogovou 
situaci způsobuje, se během zimních 
měsíců může ještě objevit. Občané 
mají několik možností, jak se na aktu-
ální stav počasí informovat. Hlavním 
komunikačním kanálem je Český hyd-
rometeorologický ústav, který je zříze-
ný Ministerstvem životního prostředí 
a ten mimo jiné provádí monitorování 
kvality ovzduší a informuje o kvalitě 
ovzduší na území České republiky 
(www.chmi.cz – záložka ovzduší). Na 
území města Brna provádí monitoro-
vání kvality ovzduší celkem 12 stanic 
imisního monitoringu – 5 × město 
Brno, 6 × ČHMÚ a 1 × Zdravotní ústav 
v Ostravě. Hodnoty naměřené na mo-
nitorovacích stanicích provozovaných 
městem jsou k dispozici na stránkách 
ovzdusi.brno.cz a dále pak na informač-

ních panelech ve vstupních vestibulech 
9 budov Magistrátu města Brna. Data 
z měřících stanic jsou předávány do 
informačního systému kvality ovzduší 
(ISKO) a zobrazovány na www.chmi.cz. 
Možností je i instalace zdařilé mobil-
ní aplikace SmogAlarm (autor Čisté 
nebe, o. p. s.).
Při vyhlášení smogové situace dopo-
ručujeme Osobám s chronickými dý-
chacími potížemi, srdečným onemoc-
něním, starším lidem a malým dětem 
zdržet se při pobytu pod širým nebem 
zvýšené fyzické zátěže spojené se zvý-
šenou frekvencí dýchání. U dospělých 
osob bez zdravotních potíží nejsou 
nutná žádná omezení. Více informací, 
jak se chovat při smogové situaci na-
jdete v letácích, které jsou k dispozici 
na Úřadech městských částí, případně 
na výše uvedených webech.

 Odbor životního prostředí MMB

Začátkem ledna Brno spustilo 
první ročník participativního 
rozpočtu, který nese název Dáme 
na vás. 
O čem to je?
Brno vyčlenilo část peněz ze svého 
rozpočtu a umožní svým obyvatelům, 
aby podávali návrhy, co za ně ve městě 
vylepšit, změnit, opravit, zorganizovat 
či vybudovat. Pro první ročník parti-
cipativního rozpočtu poskytlo město 
částku 20 milionů korun. Každý tak 
může přijít se svým vlastním nápa-
dem na projekt. U všech podaných 
projektů bude úřad posuzovat, zda je 
lze provést, tedy zda realizaci nebrání 
nějaká technická či právní překážka, 
případně jiný záměr města. S navr-
ženými projekty také musí souhlasit 
příslušná městská část. Na podzim to-
hoto roku poté občané města v hlaso-
vání rozhodnou, které projekty město 
zrealizuje.

S jakými nápady můžete přijít?
To je jen na vás. Můžete navrhnout 
třeba doplnění herních prvků na dět-
ském hřišti, vybudování venkovního 
posezení s veřejným grilem, jazykové 
kurzy pro dospělé, revitalizaci parku 
anebo můžete vymyslet něco úplně 
nového a  originálního. Fantazii se 
meze nekladou. Jeden projekt může 
stát nejvýše 2 miliony korun. Základní 
podmínkou je, že navrhované projek-
ty musí být veřejně přínosné a nesmí 
sloužit ke komerční propagaci.
Své projekty můžete podávat od úno-
ra 2017, a to v elektronické či papírové 
podobě. Veškeré potřebné informace 
naleznete na webových stránkách 
„Dáme na vás“ (www.damenavas.
brno.cz).

 Petra Klašková
Koordinátor participace obyvatel, 

MMB

Rada MČ na svém 62. zasedání 
dne 8. 2. 2017:
– schválila, v souladu s ustanovením 

výjimky z čl. IV. odst. 1 písm. c) „Pra-
videl pro zadávání a výběr dodavate-
lů veřejných zakázek financovaných 
MČ Brno -Bohunice“, z důvodu od-
borného a kvalitního architektonic-
kého řešení uchazeče a na základě 
výborných referencí již dříve reali-
zovaných akcí, jednoho zájemce na 
akci „Oprava předprostoru ZŠ a MŠ 
Vedlejší 10 v MČ Brno -Bohunice“. 
Prioritou uvedeného projektu je kva-
litní řešení z hlediska různorodého 
využití a  velké koncentrace osob 
s  různým funkčním zaměřením, 
nabídku uchazeče výše uvedené 
veřejné zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace od Ing. Zdeňka 
Sendlera, IČ 12189391, cenu ve výši 
219.500 Kč bez DPH,

– vzala na vědomí protokol a zprávu 
o druhém jednání výběrové komise, 
schvaluje pořadí nabídek dodavatelů 
veřejné zakázky na akci „Zajištění 
služby vývozu velkoobjemových kon-
tejnerů v MČ Brno -Bohunice“ takto:

 1. Marius Pedersen,  a.  s., IČ 
42194920; provozovna Brno: Hájecká 
1162/3, 618 00 Brno, náklady ve výši 
3.630 Kč bez DPH za zajištění vývozu 
1 velkoobjemového kontejneru,

 2. Sako Brno, a. s., IČ 60713470, ná-
klady ve výši 3.790 Kč bez DPH za 
zajištění vývozu 1 velkoobjemového 
kontejneru,

– vzala na vědomí zprávu z jednání 
výběrové komise, schvaluje pořadí 
nabídek dodavatelů veřejné zakázky 
na akci „Údržba komunikací v MČ 
Brno -Bohunice“ takto:

 1. PET group, a.  s., IČ 26271648, 

náklady ve výši 1.799.330,40 Kč 
bez DPH za bloková čištění, zimní 
údržbu, 1 výjezd,

 2. FCC Žabovřesky, s.r.o, IČ 48908746, 
náklady ve výši 1.975.032,83 Kč bez 
DPH za bloková čištění, zimní údržbu, 
1 výjezd

– schválila, v souladu s ustanovením 
výjimky z čl. IV. odst. 1 písm. c) „Pra-
videl pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných zakázek financovaných MČ 
Brno -Bohunice“, z důvodu koordinace 
obou akcí vzhledem k jejich návaznos-
ti, jednoho zájemce na zpracování pro-
jektové dokumentace na akce „Úprava 
parkovacích stání na části ulice Pod 
Nemocnicí v  MČ Brno -Bohunice“ 
a „Úprava parkovacích stání na části 
ulice Na Pískové cestě v MČ Brno-
-Bohunice“, nabídku dodavatele výše 
uvedené veřejné zakázky od firmy 
UNIVERS projekt v.o. s IČ 60724609, 
s cenou ve výši 71.300 Kč bez DPH 
a 99.900 Kč bez DPH, tj. v celkové 
výši 171.200 Kč bez DPH

– schválila nabídku dodavatele veřej-
né zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Oprava ku-
chyněk v objektu MŠ Amerlingova 4 
v MČ Brno -Bohunice“ od společnosti 
PROJECT building s.r.oIČ 47917431, 
s cenou ve výši 58.900 Kč bez DPH,

– doporučila zastupitelstvu schválit 
finanční dotace poskytnuté z rozpoč-
tu MČ Brno -Bohunice na rok 2017 
organizacím – TJ Tatran Bohunice, z. 
s., IČ 00544914, ve výši 120.000 Kč, 
Orel jednota Brno -Bohunice, IČ 
65350057, ve výši 111.000 Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů Brno -Bohunice, 
IČ 64329933, ve výši 63.000 Kč, Lu-
žánky – Středisko volného času, IČ 
00401803, ve výši 626.000 Kč a Zá-

kladní umělecká škola Františka Jílka, 
IČ 44993536, ve výši 56.000 Kč,

– schválila podání žádosti o dotaci 
z Jihomoravského kraje na Podporu 
jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obcí Jihomoravského kraje na období 
2017–2020, a to na opravu vytápění 
v objektu hasičské zbrojnice na ul. 
Ukrajinská 2 ve výši 200.000 Kč,

– schválila dohodu na ukončení pří-
kazní smlouvy na zajištění provozu 
veřejného kluziště na části pozemku 
p. č. 2748/1 v k. ú. Bohunice s TJ Ta-
tran Bohunice, IČ 00544914,

– schválila dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě na pronájem bytu č.  21 
v  Domě s  pečovatelskou službou 
Arménská 4,

– schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o nájmu bytu zvláštního určení na 
pronájem bytu č. 9 v Domě s pečo-
vatelskou službou Arménská 4,

– schválila účel zpracování osobních 
údajů v souvislosti se záměrem zveřej-
ňování audiovizuálních záznamů ZMČ 
Brno -Bohunice ve znění – „Zpracová-
ní osobních údajů prostřednictvím 
záznamů pořizovaných na zasedáních 
Zastupitelstva MČ a zveřejňovaných 
na internetových stránkách MČ Brno-
-Bohunice www.bohunice.brno.cz za 
účelem informování zejména občanů 
MČ Brno -Bohunice a dalších zainte-
resovaných osob v rámci otevřenosti 
městské části veřejnosti“, oznámení 
o zpracování osobních údajů na Úřad 
pro ochranu osobních údajů vypraco-
vané v souvislosti se záměrem poři-
zování a zveřejňování audiovizuálních 
záznamů zasedání Zastupitelstva MČ 
Brno -Bohunice, vyplývajícím z usne-
sení XIII. zasedání Zastupitelstva MČ 
konaného dne 21. 12. 2016

– schválila rozpočtové opatření č. 1/
RMČ v rozpočtu MČ Brno -Bohunice 
pro rok 2017 dle předloženého návr-
hu

– schválila rozdělení hospodářského 
výsledku příspěvkových organizací za 
rok 2016

– schválila Inventarizační zprávu za 
rok 2016 o provedení inventariza-
ce majetku a závazků MČ dle věcné 
a účetní evidence k 31. 12. 2016

– vzala na vědomí přehledy ve-
řejných zakázek realizované v roce 
2016 příspěvkovými organizacemi 
ZŠ + MŠ Brno, Vedlejší 10, ZŠ Brno, 
Arménská 21, MŠ Brno, Uzbecká 
30, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ 
Pohádka, Brno, Běloruská 4 a MŠ se 
speciální třídou pro děti s vadami 
řeči, Brno, Švermova 11.

– doporučila Zastupitelstvu MČ 
stanovit v příloze obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna 
č. 12/2011, o regulaci veřejné pro-
dukce hudby v pohostinských zaří-
zeních a restauračních zahrádkách, 
za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, ve 
znění pozdějších vyhlášek, místa, 
na kterých lze v  pohostinských 
zařízeních a restauračních zahrád-
kách nacházejících se na území MČ 
Brno -Bohunice vykonávat veřejnou 
produkci hudby pouze v určeném 
čase, a to lokality na ulici Švermo-
va č. 5–9, na ulici Ukrajinská č. 1–9 
lichá, na ulici Havelkova č. 4–20, 
na ulici Hraničky č. 2–20 sudá, na 
ulici Dlouhá č. 1–3 lichá v Po–Ne od 
10.00 hod. do 22.00 hod. a lokality 
při ulici Čeňka Růžičky č. 6–18, na 
ulici Na Pískové cestě č. 1–19 v Po – 
Ne od 10.00 hod. do 21.00 hod.

Informace o kvalitě ovzdušíParticipativní rozpočet

Zprávy z rady
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Vážení a milí, slíbená překvapení 
jsou zde! Čeká na vás nabitý pro-
gram. Právě na Březen – měsíc 
čtenářů a Vánoce jsou připraveny 
ty nejzajímavější akce. No, zatím 
máme březen…

Březnové výstavy jsou dokonce dvě, 
a to velmi různorodé. Tou první je vý-
stava fotografií z Islandu. Má název Is-
land – ostrov uprostřed Atlantiku, jed-
ná se o fotografie ze studijní poznávací 
cesty po Islandu, kterou v září 2016 
podnikli pracovníci SVČ Lužánky. Je-
jich zážitky zachycené fotoaparáty mo-
hou pomoci nahlédnout pod pokličku 
jedinečného vzdělávacího systému na 
Islandu, ale také ukazují přírodní krásy 
a kulturní i  jiné zajímavosti tohoto 
unikátního evropského ostrova. Dru-
hou výstavou jsou Šperky a tašky Jany 
Fišerové, obě k zhlédnutí v otevírací 
době knihovny.

V letošním roce otevíráme již 6. roč-
ník pravidelné březnové soutěže Mě-
síc plný křížovek. Přijďte se zeptat na 
pravidla, zaluštit si a pokořit již 3 roky 
starý rekord paní Hany Buchtové. Za 
výhru vás knižní odměna nemine.
Jak jste si jistě všimli, část našeho 
knižního fondu máme uloženou ve 
skladu ve sklepních prostorách. Každé 
březnové pondělí, 6. 3. , 13. 3. , 20. 3. 
a 27. 3. 2017, vás skladem provedeme 
a můžete opět soutěžit o drobné ceny.
Knižní čtvrtky jsou již stálou součástí 
naší nabídky programů, vždy v dopo-
ledních hodinách vás seznamujeme 
s novinkami knižní produkce. A pro-
tože březen v knihovnách je věnován 
babičkám, budeme číst na pokračo-
vání z humoristického románu Minny 
Lindgren Babičky: Mrtvý kuchař. Je 
to příběh o amatérských vyšetřova-
telkách z finského domova důchodců. 
Siiri, Irma a Anna -Liisa jsou variací 

Klub v SVČ Lužánky - pracoviště Labyrintu není jenom prostor, kde rodiče čekají 
na svoje děti, které k nám chodí do kroužků, ale i místo, kde se konají různé zají-
mavé akce, výtvarné dílny, promítání filmů, přednášky a jiné. Ve čtvrtek 9. února 
zde proběhl ruský kulturní večírek, který zorganizovala naše ruská dobrovolnice 
Saša. Saša působí v Labyrintu v rámci Evropské dobrovolné služby, která mladým 
lidem umožňuje pobyt v cizině, kde můžou získat nejenom pracovní zkušenosti, 
ale i spoustu dalších. Na večírku měli hosté možnost ochutnat tradiční ruské jídlo, 
kouknout se na ruské kreslené filmy, vyrobit si věneček do vlasů a zatancovat 
tradiční ruský tanec. Saša byla ráda, že mohla svoji kulturu představit právě tady, 
mezi ulicemi Běloruská, Uzbecká, Ukrajinská, Arménská a doufá, že její pobyt 
v Česku bude aspoň natolik uspěšný, jako její kulturní večírek.

 Katja Ropret Perne, manažer volného času Labyrint

Z šestého místa v tabulce Jihomo-
ravského krajského přeboru (JmKP) 
budou vstupovat fotbalisté Bohunic 
do druhé, jarní, poloviny sezóny. 
V patnácti odehraných zápasech pod-
zimní půle mužstvo získalo 26 bodů 
a má ztrátu osmi bodů na vedoucí 
Mutěnice.
Zimní příprava započala 17.  ledna, 
bude trvat dva měsíce a  jeden den 
než se hráči postaví k prvnímu jar-
nímu mistrovskému utkání proti 
Rousínovu. Trenér Lukáš Kříž může 
počítat se stejnou sestavou hráčů, jako 
v podzimní části. V přípravě odehraje 
Tatran osm přátelských utkání, které 
povětšinou absolvuje na umělém po-
vrchu na stadionu na Neužilově ulici 
v Bohunicích. V plánu zimní přípravy 
je i několikadenní tréninkový kemp na 
domácím hřišti.
Jarní část Krajského přeboru začíná 

Tatran 19. března 2017 a zajíždí do 
Rousínova, který je v tabulce na 13. 
místě. Držme palce, ať se zimní pří-
prava vydaří a hoši opět naleznou svoji 
herní pohodu a dobrou výkonost, která 
jim dopomůže ke stabilnímu zabydlení 
se v horních příčkách tabulky JmKP.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům i sponzorům za podporu 
v podzimní části soutěže a těší se na 
jejich návštěvu a podporu i ve druhé 
- jarní - polovině ročníku 2016/2017.
Informace o dnech a časech konání 
jednotlivých zápasů, jak přípravných, 
tak i mistrovských, naleznete na no-
vých webových stránkách oddílu: www.
tatran -bohunice.cz, dále ve vitríně na 
fotbalovém stadionu Neužilova nebo 
na vývěsce MČ Bohunice na ulici 
Dlouhá. 

 Ing. Jaromír Krejčí

Přestože se může zdát, že letní 
radovánky jsou ještě na míle 
daleko, na Lánech je už v plném 
proudu přihlašování na příměst-
ské i pobytové tábory.

Na webových stránkách www.lany.
luzanky.cz najdete naši kompletní 
nabídku letních aktivit. Kromě dvou 
pobytových táborů, ve kterých se vy-
dáme do dalekých galaxií, abychom 
poměřili své síly, anebo se z  nás 
stanou detektivové luštící záhadu 
Růžového pantera, jsme pro vás při-
pravili celkem 28 příměstských tábo-
rů, o které je tradičně veliký zájem. 
Tak jak už jste si u nás zvykli, každý 
týden bude probíhat tábor jak pro 
předškolní, tak pro mladší školní děti. 

V tomto školním roce jsme však vyšli 
vstříc také požadavkům starších dětí 
a pro ně jsou určeny tábory speciálně 
zaměřené, a to např. na atletiku, tu-
ristiku, sportovní hry nebo umělecká 
řemesla.
V současnosti na našich stránkách po-
stupně doplňujeme témata u jednotli-
vých táborů - ale ať už je téma tábora 
jakékoli, na děti čeká vždy přátelská 
atmosféra, spousta her, návštěva 
koupališť či jiných sportovišť a hlavně 
dobře naladění vedoucí a kamarádi!
Přihlásit se můžete už nyní elektronic-
ky na www.lany.luzanky.cz.
Těšíme se na viděnou v létě!

 Kolektiv SVČ Lužánky 
– pracoviště Lány

Vaše knihovna – něco pro každého

Ruský večírek v Labyrintu

Zimní příprava fotbalistů 
TJ Tatran Bohunice 

I v zimě myslíme na léto

na slečnu Marplovou s jejími nejhor-
šími vlastnostmi. Nezapomeňte, kaž-
dý čtvrtek 2. 3. , 9. 3. , 16. 3. , 23. 3. 
a 30. 3. 2017 od 10 do 12 hodin.
A nyní se již dostáváme k jednoden-
ním akcím.
V úterý 7. 3. 2017 v 16.30 hodin při-
vítáme autorky dětské knížky Mou-
rek  – kocourek z  Brna s  krásnými 
ilustracemi Zuzany Kolarikové. Toto 
čtení je určeno pro děti od 2 do 5 let 

v doprovodu dospělé osoby a určitě si 
ho nenechte ujít.
Beseda Harmonie osobnosti s vizá-
žistkou se koná v úterý 21. 3. 2017 
v 18 hodin. Dozvíte se například, jak 
lze s pomocí určitých pravidel, se zna-
lostí barevné typologie a oděvního 
stylu dosáhnout celkové harmonie. 
Markéta Povolná se lektorskou a po-
radenskou činností zabývá již několik 
let, a to jak pro jednotlivce, tak pro 
skupiny. Chcete dobře vypadat? Přijď-
te se poradit…
Poslední březnovou akcí je oblíbená 
rukodělná dílna pro děti a jejich ro-
diče, tentokrát budeme pod vedením 
paní Švestkové pracovat s drátem. 
Drátované drobnosti si můžete vyro-
bit v pondělí 27. 3. 2017 v době od 
15 do 17 hodin.
Připravily jsme pro vás bohatý pro-
gram a doufáme, že si z naší nabídky 
vyberete, těšíme se na vás.
Přejeme krásné jaro!

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány
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V sobotu 28. ledna 2017 proběhl fotbalový 
halový turnaj mladších žáků pořádaný k vý-
ročí 780 let od první písemné zmínky o obci 
Bohunice.

Tento turnaj byl pořádán s podporou MČ, zúčastnilo 
se jej 7 týmů, hráčů ročníku 2004 a mladší.
Některá utkání byla herně velmi vyrovnaná a rozho-
dovaly zejména individuální chyby. Patrné to bylo 
i u našich hráčů, kteří byli o dva až tři roky mladší než 
hráči ostatních týmů, např. naším nejmladším hrá-
čem byl brankář Tadeáš Pešl (2007), který zachytal 
velice dobře a je velkou nadějí bohunického fotbalu. 
V našem mužstvu jsme měli pouze jednoho hráče 
ročníku 2004 a dva hráče ročníku 2005. Ostatní 
hráči jsou narození v roce 2006.
Nakonec jsme obsadili celkové páté místo, herně 
jsme však nezklamali a byli víc než rovnocenným 
soupeřem týmů, které se v konečné tabulce umístily 
před námi.
Jak již jsme uvedli v minulých příspěvcích, situace 
s fotbalovou mládeží se však v Bohunicích lepší 
a registrujeme stále větší zájem dětí o tento po-
pulární sport.
Výsledky našeho mužstva v turnaji:
TJ Tatran – MFK Modřice 0 : 2
TJ Tatran – FK Hrušovany 7 : 0
TJ Tatran – SK Újezd 2 : 0
TJ Tatran – Čechovice 0 : 1
TJ Tatran – Dobronín 1 : 3
TJ Tatran – FK Šumperk 1 : 2

Konečné pořadí: 1. MFK Modřice / 2. Sokol Če-
chovice / 3. FK Šumperk / 4. Jiskra Dobronín / 5. TJ 
Tatran Bohunice (celkové skóre 11 : 8) / 6. SK Újezd 
u Brna / 7. FK 1932 Hrušovany
Nejlepší hráč turnaje – Zdeněk Toman (TJ Tatran 
Bohunice).
Poháry, medaile a diplomy předali starosta MČ Brno-

-Bohunice pan Antonín Crha a předseda TJ Tatran 
Bohunice pan Lubomír Němec.

V neděli 29. ledna 2017 proběhl fotbalový 
halový turnaj starších přípravek pro hráče 
ročníku 2006 a mladší. 
V tomto turnaji byly výsledky utkání ještě vyrovna-
nější. Pouze mužstva hráčů Kohoutovic a Tišnova 
převyšovala ostatní účastníky technickou vyspělostí 
a kolektivní hrou.
Na tomto turnaji se dařilo našemu brankáři Lukáši 
Vižďovi, u kterého nás těší jeho vzrůstající výkon-
nost.
Pro některé hráče to byl jeden z prvních halových 
turnajů. Přesto jim dáváme příležitost, aby získali 
zkušenosti a byli v budoucnu platnými hráči tohoto 
týmu.
Výsledky našeho mužstva v turnaji:
TJ Tatran – Kohoutovice 1 : 2
TJ Tatran – Rajhrad 3 : 0
TJ Tatran – Moravský Krumlov 4 : 2
TJ Tatran – FK Blansko 2 : 2
TJ Tatran – AFK Tišnov 1 : 5

O vítězi turnaje rozhodlo dramatické finálové utkání, 
ve kterém byli, po nerozhodném výsledku v normál-
ním hracím čase, úspěšní chlapci z Kohoutovic, kteří 
lépe zvládli penaltový rozstřel.
Nejlepší střelec turnaje – Tomáš Grym – 7 branek 
(TJ Tatran Bohunice).
Konečné pořadí: 1. Tatran Kohoutovice / 2. AFK 
Tišnov / 3. TJ Tatran Bohunice  (celkové skóre 11 : 11) 
/ 4. FK Blansko / 5. RAFK Rajhrad / 6. FC Moravský 
Krumlov
 
O následujícím víkendu 4. 2. a 5. 2. 2017 po-
kračoval program opět turnaji mladších žáků 
a starší přípravky.
V sobotním bloku se umístil kolektiv mladších žáků 
na celkovém 4. místě, nejlepším hráčem turnaje byl 
opět vyhlášen Zdeněk Toman.
V nedělním turnaji obsadilo mužstvo starší přípravky 
celkové 2. místo, nejlepším střelcem turnaje se stal 
Matyáš Kotěra s 8 góly.
Je to již druhý hráč z našeho mužstva, který dokázal 
svou střeleckou pohotovost a výraznou měrou při-
spěl k celkovému výsledku týmu.
Dalším výborným výkonem se prezentoval obránce 
Petr Šoukal, který již dlouhodobě prokazuje velký 
přehled o dění na hřišti, v kombinaci s jeho rych-
lostními předpoklady a zlepšující se technickou vy-
spělostí, v něm roste velká opora našich zadních řad.
Abychom nechválili pouze jednotlivce, všichni hráči 
předvedli před domácím publikem zodpovědné vý-
kony a přispěli svým dílem k úspěšné reprezentaci 
klubu TJ Tatran Bohunice. 

Velice rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům 
hráčů za pomoc při pořádání těchto dvou turnajů, 
prokázali, že jsou výborná parta na kterou je spoleh-
nutí a jdou příkladem svým dětem.

 trenéři: Josef Ševčík, 
Tomáš Řičánek, Roman Milotínský

V letošním roce dochází ke změně lo-
kalit, ve kterých budou přistavovány 
velkoobjemové kontejnery na ROST-
LINNÝ ODPAD. Přistavování těchto 
kontejnerů probíhá v období od března 
do listopadu vždy v sobotu. Stanoviště 
kontejnerů jsou v lokalitách:
Souhrady – Dvořiště: 
1. a 3. sobota v měsíci
Neužilova (u vjezdu ke garážím nad 
velkým parkovištěm): 
2. sobota v měsíci
Lány (pod křížkem): 
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 uve-
dený ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, 
listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrněj-
ších, v domácnosti nepotřebných věcí 
je trvale určen sběrný Ekodvůr na ad-
rese Ukrajinská 2a.
* Nemusí znamenat 
poslední sobotu v měsíci!

Halový turnaj k 780. výročí Bohunic

Velkoobjemové kontejnery na rostinný odpad – změna!
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Pokaždé, když používáme vodu, pro-
dukujeme odpadní vodu. A přitom se 
chováme jako hýřilové. Místo toho, 
abychom ji recyklovali, až osmdesát 
procent vody proudí do stok. Odtud bez 
úpravy míří do přírody, kde znečišťuje 
životní prostředí a ztrácí svou výživo-
vou hodnotu. Takovým způsobem ve 
svém úvodu apeluje na všechny čtenáře 
oficiální stránka Světového dne vody.
Toto významné datum připadá kaž-
doročně na 22. března, jak vybrali už 
v roce 1993 zástupci Organizace spoje-
ných národů. Světový den vody se při-
pomíná především kvůli skutečnosti, 
že víc než miliarda lidí na světě trpí 
nedostatkem pitné vody. Každý rok 
má specifické téma, 22. března 2017 
se zaměřuje právě na odpadní vodu.
Ke dni, který připomíná drahocennou 
a nenahraditelnou surovinu, se pravi-

delně hlásí také společnost STAREZ-
-SPORT, a. s., jež provozuje brněnská 
městská sportoviště, mezi nimi bazény 
a koupaliště. Proto i letos pořádá na 
Světový den vody komentovanou pro-
hlídku strojovny v Bazénu Ponávka, 
na kterou se může přihlásit kdokoli.
Ke Světovému dni vody připravil 
STAREZ -SPORT, a.s., rovněž soutěž 
o  dvacet volných vstupů do svých 
sportovišť. Stačí odpovědět na sou-
těžní otázku:
V souvislosti s jakým národem se 
objevuje první zmínka o kanali-
začním systému?
Odpověď naleznete v  dokumentu 
o odpadních vodách na našich strán-
kách www.starez -sport.cz. Zasílejte 
ji na e -mail: info@starezsport.cz, 
správné odpovědi putují do slosová-
ní o výhry.

Zadní řada zleva: Hron Josef – brankář Zbrojovky Brno, mistr ligy 1978; Nekola 
Karel – 16 sezon Zetor Brno; Maršálek Luboš; Švancara Jaromír; Rychtr 
Lada; Beneš Jiří; Winkler Ivo – 7 × mistr ligy RH Brno. 
Spodní řada zleva: Kopenec Jan – utočník Zbrojovky Brno, mistr ligy 1978; 
Plšek Libor, Čuhel Petr – trener Slavia Praha; Burian Lada

Připravili jsme pravidelné cvičení pro předškolní děti cvičení je zaměřeno na 
rozvoj pohybových dovedností dětí,zručnosti, koordinace a samostatnosti dětí. 
V hodinách používáme různé nářadí, pomůcky, říkanky apod.. Našim cílem je 
nabídnout dětem možnost vyzkoušet si různé sportovní aktivity bez možnosti 
jednostranného tréninku.
Pro:  děti od 3 let (i mladší pokud se zapojí i rodiče)
Kdy:  každé pondělí od 17.30 hod. do 18.30 hod.
Kde:  ZŠ Arménská – tělocvična, Brno-Bohunice
Cena:  pololetí  300,- Kč
         jednotlivá cvičení  50,-
Těší se na vás: Milana Ráczová, Tel.:  776 571 702

V sobotu 18. března 2017 proběhne nejstarší běžecký závod jižní Moravy Běh 
Lužánkami. Již od roku 1946 každé jaro otevírají atleti tímto závodem v městském 
parku Lužánky běžeckou sezonu. 
Závod probíhá v kategoriích muži, ženy, děti, mládež a hendikepovaní atleti. 
Hlavní závod mužů je dlouhý 8 kilometrů, závod žen měří 6,4 kilometrů. 
Běh Lužánkami je jedna z významných sportovních tradic města Brna, probíhá 
pod záštitou primátora města Brna Petra Vokřála. Připojte se i vy ke sportovcům, 
kteří se účastnili uplynulých ročníků a poběžte s námi!
Startovné prostřednictvím online registrace je za 390 Kč na www.behluzankami.
cz. Součástí startovního setu mužů a žen je startovní číslo, elektronický čip, 
kupón na občerstvení po závodě (hlavní jídlo a pití), dárkové předměty partnerů. 

Světový den vody láká 
také na prohlídku  
strojovny bazénu

Brněnské fotbalové legendy 
bruslily v Bohunicích

Přidejte se v druhém 
pololetí!!

Přijměte výzvu a poběžte 
72. Běh Lužánkami!

Vílí karneval na Lánech
MAGISTRÁT MESTA BRNA
Odbor sociální péče
Oddělení sociální kurátoři

SBÍRKA ŠATSTVA
PRO LIDI BEZ DOMOVA ŽIJÍCÍ NA ULICI

Každou první středu v měsíci
od 16 do 20 hodin
Křenová 20, Brno

Šatstvo je možné prinést i v case našich úredních hodin:
PO a ST 8–17, PÁ 8–12

Kontaktní osoba:
Mgr. Pavel Drietomský, tel.: 544 502 623, 544 502 600,

e-mail: drietomsky.pavel@brno.cz, kuratori@brno.cz

V neděli 12. února 2017 se odpoledne SVČ Lužánky – pracoviště Lány proměnily ve 
vílí království. Víla Zimulka společně se svými sestrami Jarničkou, Letničkou a Pod-
zimkou musely uspat probuzeného podzimního skřítka Lístka. Naštěstí měly plno 
pomocníků, a to nejen víl, ale také zvířátek, rytířů a pirátů, a tak jsme společnými 
silami nakonec všechny skřítkovy úkoly splnili a užili si u toho spoustu zábavy! 
Děkujeme všem za příjemnou atmosféru, obzvláště pak odvážným dospělým, kteří 
také přišli v maskách. Těšíme se na viděnou za rok!  Lucie Stará
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Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, 

který se koná 4. a 11. dubna
Trasa: Brno, Termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno 

Odjezd: 6.00 hod.           Návrat: cca 20.00 hod.
Cena zájezdu: doprava + celodenní koupání 500,- Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie, průkaz pojištěnce
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura.
Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek pondělí 27. března 2017 
na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod.

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

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

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Vedlejší
Termín: čtvrtek 30. 3. 2017

(Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách)

Zápis do 1. ročníku 
na školní rok 2017/2018

Termín: středa 5. 4. 2017 a čtvrtek 6. 4. 2017
od 14.00 do 18.00

(Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách)

Žáci ZŠ Arménská mají od pátých do 
devátých tříd pravidelnou možnost 
zúčastnit se zimního výcvikového ly-
žařského kurzu, které pro ně naše škola 
pořádá v krásném prostředí Beskyd. 
Kurzy jsou tak oblíbené, že každou 
zimu vypravujeme do hor tři týdenní 
turnusy. Jak se zde našim žákům líbí, 
o tom se dočtete v příspěvku jedné 
z letošních účastnic.
V první pondělí letošního roku jsme se 
sešli šesťáci a osmáci spolu s učiteli na 
srazu k odjezdu do Beskyd. Po dvou 
hodinách cesty se nám naskytl první 
pohled na svah a my byli už tehdy na-
těšení, až pojedeme na pomě vzhůru 
novým zkušenostem.
V Horní Bečvě bylo krásně. Naše dny 
se skládaly z dopoledního a odpoled-
ního lyžování, po nichž jsme se vždy 
zahřáli na čaji v restauraci U Sachovy 
studánky, jež byla součástí sjezdovky, 
a o hodinu později vyrazili na hotel. Po 
večeři na nás čekaly společenské hry, 
později vystřídané menší diskotékou. 
Jedinou výjimkou se stal odpočinkový 
půlden, kdy jsme se vydali na krátkou 
procházku, ze které se vyklubala po-
řádná koulovačka.

Nesmím ale opomenout závěrečný ve-
čer, jelikož se konala rozlučková disko-
téka, která všechny ostatní strčila do 
kapes. Bavil se zde bavil opravdu každý, 
lepily se vtipné úkoly na papírcích, za 
body z celého týdne se rozdávaly lístky 
možností koupit si v baru cokoliv do 
určité ceny a všichni jsme si užívali 
náladu, v níž nás stěží potkáte ve škole.
Na závěr je nutno dodat, že jsem si 
tenhle lyžák opravdu užila. A  také 
jsem se zlepšila ve sjezdu – aspoň mi 
to bylo několikrát řečeno. Nestalo by 
se tak bez týmu skvělých učitelů, co 
s námi jel, neustále mi zvedal náladu 
a motivoval mě. Již teď se mi stýská 
po výborné hotelové pohostinnosti, 
žertících s výměnou lyžařského obleče-
ní, každém výšlapu kopce, abychom se 
dostali ke svahu, pořádné sladké od-
měně za makání na kopci… Zážitků je 
mnoho, ale i tenhle kurz někdy musel 
skončit. Útěchou mi jsou slova jed-
noho ze zúčastněných učitelů. Ta zní: 
„Však příští rok valíme na hory opět!“
A pro ty, co nejeli: příště nebuďte bá-
bovky a přidejte se!

 Denisa Spáčilová, 
žákyně 8.A ZŠ Arménská

Letos v únoru si ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 
10 připomněla 4 roky úspěšné existen-
ce školního Jazykového centra. Vzniklo 
díky grantu EU a žákům základní i ma-
teřské školy nabízí širokou škálu kurzů 
anglického jazyka.
První dva roky byly kurzy dotované 
a cenově výhodné. Během této doby 
se natolik osvědčily a získaly oblibu, že 
plynule pokračují i po skončení dotace 
za peníze rodičů. Výuku obstarávají 
tři učitelky ZŠ ve spolupráci s jazyko-
vou školou ILC, která zajišťuje rodilé 
mluvčí.
Letos Jazykové centrum při ZŠ Vedlejší 
nabízí 7 odpoledních kurzů angličti-
ny pro celkem 100 žáků: 1 kurz pro 
předškoláky z MŠ, 5 kurzů pro žáky na 
prvním stupni ZŠ a jeden kurz pro žáky 
na druhém stupni, přičemž v každé 
skupině je maximálně 15 žáků.
Nejmladší děti (MŠ, 1. a 2. třída) mají 

kurz s  českým lektorem 45  minut 
týdně zaměřený hlavně na osvojování 
slovní zásoby a základních komunikač-
ních dovedností za využití didaktic-
kých her, písniček a zábavných aktivit 
v angličtině.
Od 3. třídy jsou kurzy již dvouhodino-
vé (2 × 45 minut týdně): jednu hodinu 
mají žáci s rodilým mluvčím a druhou 
hodinu s českým lektorem. Tento způ-
sob se velmi osvědčuje, protože děti si 
mohou slovní zásobu i gramatiku vy-
zkoušet ihned v praxi s rodilým mluv-
čím a přirozeným způsobem procvičit 
komunikaci v angličtině.
Po 4 letech fungování kurzů je zřej-
mé, že i při základní škole je možné 
žákům nabídnout kvalitní rozšiřující 
jazykové vzdělávání konkurující svým 
pojetím a kvalitou soukromým jazy-
kovým školám.

 Učitelé angličtiny, ZŠ Vedlejší

Lyžařské kurzy  
na Arménské

Anglické jazykové kurzy 
na Vedlejší
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 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení stromků 
atd., vše levně! M: 776 339 166.
 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.  
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.ha-
nak@seznam.cz
 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.
 Hledám pronájem bytu i v RD – 
může být zařízený. T.: 739 854 956.

 Přijmeme pracovníky na HPP 
v Brně na pozice: ostraha, recepční a 
na úklidové práce – zkrácený úvazek 
4–6 hodin, pracovní doba dle dohody 
(práce s bateriovými stroji, vysavači, 
umývání prosklení). Požadujeme OZP, 
slušné vystupování a čistý RT. Kontakt: 
604 785 750.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Nabízím individuální přípravu 
k přijímacím zkouškám z matemati-
ky na SŠ (Cermat, státní testy, vzory 
a pod.). Tel. 774 621 703.

EKOTEX s.r.o.  Oblá 36, Brno-Kamenný vrch 

Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře : 

• Zpracování a vedení účetnictví  
a daňové evidence 

• Vyhotovení daňových přiznání 
všech typů

• Vedení mzdové agendy
• Zastupování na úřadech
• Daňové poradenství a audity

Tel.: 547 222 991 e-mail: ekotex@ekotexbrno.cz
mobil: 602 504 448  www.ekotexbrno.cz

 N A B Í D K A 

         Dovoluji si Vás informovat o cenové nabídce na provádění kontrol 
   Přenosných hasících přístrojů a Hydrantů

Cenové relace jsou následující:

Základní cena kontroly přenosných hasících přístrojů 25,- Kč

Základní cena kontroly Hydrantů      85,- Kč

Další náklady
Náklady na cestovné                   Bohunice, Starý Lískovec Zdarma

Tyto ceny platí i v případě, že PHP byl použitý, nebo jinak poškozený.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

JAŠEK René SERVIS A OBCHOD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
tel: +420 608 747 686 email: jasekrene@seznam.cz

 Hledám 2 byty, garsonku do 2 mil 
a středně velký s balkonem.
T: 774 340 338.

 Hledám udržovaný dům v Bohuni-
cích nebo okraji Brna (max 25 km za). 
T: 722 012 297.

 Hledám menší byt 1+1–2+kk v Bo-
hunicích, Novém a Starém Lískovci, 
i k rekonstrukci. Hotovost k dispozici. 
Tel. 733 514 600.

 Prodám udržovanou zahradu 
1200 m2 s podsklep. zděnou chatou 
30 m2 + garáž 20 m2, studna, elektři-
na, příjezd, 10 min. od MHD, katastr 
Moravany, tel. 724 294 081.
 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeč/ka na 
HPP.Pracoviště: Brno-Bohunice (FN, 
Kampus). Volejte 730 186 797, 734 
360 001 nebo email: nabor@olman.cz

NOVÁ VETERINÁRNÍ KLINIKA V BRNĚ: 
„VetPark“ 

Případně mrkněte na www.vetpark.cz, 
facebook: Vetpark Brno nebo volejte: 725 969 964.

Na Vaši návštěvu se těší tým kliniky VetPark Brno!

nabízí osobní přístup a nadstandardní péči, 
nyní za ZÁVÁDĚCÍ CENY. 
Přijďte se přesvědčit sami – 
na HERŠPICKÉ 11c v H-parku – 
z boku Pet Center!

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
20. 2.–12. 3.  Řízkové speciality
8. 3.  Mezinárodní den žen
10. 4.–23. 4.  Velikonoční menu
30. 4.  Pálení čarodějnic od 16:00, vstup zdarma.  
 Více o programu na stránkách hotelu.
Květen  Chřestové dny
26. 5.  Úvodní ohňostroj na Špilberku
Červen   Nabídka z ryb
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.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
dům služeb

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 50,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

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

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

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

Přijmeme
řidičky a řidiče

tramvají, autobusů a trolejbusů
Zveme všechny, kteří mají zájem řídit autobus, trolejbus nebo tramvaj

ve středu 5. 4. 2017 v 15.30 hodin do areálu Dopravního podniku
města Brna v Pisárkách, Hlinky 151 (smyčka tramvají).

Seznámíme vás se vším, co je potřeba k řízení vozidel MHD,
s pracovními a mzdovými podmínkami, vyzkoušíte si,

jaké je to sedět na místě řidiče.
Prosíme zájemce, aby nahlásili svoji účast na mailovou adresu:

jpryglova@dpmb.cz

Náborová akce

www.realspektrum.cz

Trh s nemovitostmi se výrazně změnil

Víme, jak na to!

Získejte více 
peněz

Dokonale známe místní 
realitní trh a dokážeme 

stanovit správnou prodejní cenu.

V naší databázi je 1 650 poptávajících 
klientů, kteří hledají byt nebo dům v 

Brně a okolí.

Odborné konzultace při prodeji 
i nákupu poskytujeme klientům

 bezplatně již od roku 1991.

Prodejte rychle
a bezpečně

Využijte bezplatné 
konzultace

a Vy dnes můžete za svůj byt či dům získat více peněz. 

Vy chcete prodat.
My víme komu

800 800 099

- vedení účetnictví, daňové evidence
- kompletní zpracování mezd
- služby daňového poradce
- možnost vedení účetnictví formou vzdáleného  

přístupu ke klientovi
- zastupování na úřadech
- účetní systém Pohoda, firma pojištěna

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
U Leskavy 787/29, 625 00 Brno 
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Královo Pole,
Bohunice, Starý Lískovec, 

Útěchov

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918


