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SLDB 2011
Poslední sčítání lidu, domů a bytů v naší 
republice proběhlo v březnu 2011. Jak 
tedy dopadlo to bohunické? K pobytu 
se nás přihlásilo celkem 14 683, z toho 
7 048 mužů a 7 635 žen. Součet svo-
bodných a rozvedených nad 20 let činí 
6 869 obyvatel. Připočteme-li 814 vdov 
a vdovců dostáváme se na polovinu 
dospělé populace. Nejsilnějšími ročníky 
jsou 20–29letí, 30–39letí a 50–59letí. Ke 
každé této věkové skupině se přiřadilo na 
2 500 obyvatel. Obyvatel s věkem nad 
60 let pak u nás bydlí 3 283.  Máloletých 
ve věku 0–14 let bylo v březnu minulého 
roku 1 550. Výuční list nebo maturitu 
přiznává na 7 670 obyvatel. Kolonku 
s vysokoškolským vzděláním zatrhlo 
2 737 obyvatel. Za ekonomicky aktivní se 
považovalo 8 060 obyvatel, z toho 6 081 
jako zaměstnanců. Nezaměstnaných 
k datu sčítání bylo 682. Domovní bytový 
fond úhrnem zaznamenává 6 220 bytů 
v 605 domech, z toho je pak 183 domů 
bytových. 
Statistika obsahuje i údaje rozdělení 
obyvatel podle náboženské víry a ná-
rodnosti. Tato fakta nechávám nepo-
všimnuty. Sám jsem je nevyplňoval. Co 
je komu do toho, co si na dané téma 
myslím, nebo ke komu se přiřazuji. A jak 
v tomto ohledu naložili rodiče se svými 
dětmi? Osobně jsem v podstatě realista 
se zvídavým vztahem k transcendentnu, 
lokální patriot a moravský rodák. A ta-
kové možnosti k vyplnění stejně nebyly. 
Opravdu nerozumím tomu, proč státní 
instituce tyto informace shromažďuje. 
Vždyť takové soubory dat přitahují jen 
pozornost sociálních inženýrů a ma-
nipulátorů všeho druhu, včetně těch 
politických. Ti všichni pak na těchto 
podkladech konstruují své společenské 
experimenty a reformy. To vše pod od-
bornými záminkami nutnosti stále něco 
řešit, upravovat a napravovat.  Po hříchu 
pak za spásnými reformami obvykle 
ukrývají fanatismus všeho druhu nebo 
jen osobní zájem na podílu veřejných 
peněz.  Což by bylo v obou případech 
nakonec i pochopitelné. Jen kdyby dů-
sledky jejich usilování tak příliš často 
neústily do společenských anomálií, 
krizí, rozpadů, rozvratů, konfliktů, a to 
opět všeho druhu… 

Ing. Miloš Vrážel, starosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Zápisník tohoto měsíce zahájím po-
zitivním zjištěním. Ano, zdá se mi, že 
i po několika bílých mrazivých dnech 
není na bohunické sněhové pokrýv-
ce už tolik znát, kolik že to vlastně 
v bytech chováme psů.  Zkrátka sbí-
ráte! A to je dobře. Rád věřím, že jsem 
neměl jen štěstí a že nám to vydrží 
i přes zelené léto.
Nosná tématika tohoto zápisníku je 
vlastně také o sběru odpadu. Přesněji 
o sběru toho směsného komunál-
ního.
V Bohunicích se dlouhodobě věnu-
jeme, mimo jiné, regeneraci prostor 
panelového sídliště. Vysazuje se 
zeleň, budují a rekonstruují dětská 
hřiště a chodníky. Kde to lze, vtěsná-
váme i nějaké to parkoviště. Mimo 
pozornost prozatím zůstávají tzv. 
kontejnerová stání. Tedy ty stavby, 
v jejichž prostorách či v blízkostech 
jsou umísťovány kontejnery na ko-
munální odpad, tříděný i netříděný. 
Ale proč? Vždyť i ony se dle mého zá-
sadně podílejí na celkové (ne)kultur-
nosti veřejných prostranství. Vysvět-
lení je jednoduché, problém složitý. 
To jednoduché sdělení zní, že více 
než polovina nikomu nepatří, neboť 
stát je s domy na obce nepřevedl. Tu 
druhou polovinu bychom sice moh-
li přiřknout původním stavebníkům 

domů, tedy pokud jim 
dům doposud patří, 
a to družstevníkům 
Družby. Ale téměř 
všechny pak nemají 
vyřešen uživatelský 
či majetkový vztah 
k pozemkům, na nichž 
jsou postaveny.
Právní a věcná proble-
matiku kolem stálých 
míst pro odkládání 
směsného komunálního odpadu lze 
snad nejlépe osvětlit přiměřeně přes-
nou citací odpovídajících zákonných 
norem. Takže vyhláška pojednávající 
o technických požadavcích na stavby, 
která je prováděcí vyhláškou ke sta-
vebnímu zákonu, stanoví: „V bytovém 
domě musí být vymezen dostatečný 
prostor pro odkládání směsného ko-
munálního odpadu. Není-li možné 
situovat takovýto prostor v domě, 
je třeba vymezit stálé stanoviště pro 
sběrnou nádobu na směsný komu-
nální odpad v přiměřené vzdálenosti 
od bytového domu s napojením na 
pozemní komunikaci tak, aby byla 
dostupná pro svoz“. Zákon o odpa-
dech pak doplňuje, že „obec je po-
vinna obecně závaznou vyhláškou 
v souladu se stavebním zákonem ur-
čit místa kam mohou fyzické osoby 

Uzávěrka č. 4/13
17. března 2013

odkládat komunální 
odpad, který produ-
kují“.
Město Brno zákonu 
vyhovuje a v roce 
2007 městští zastupi-
telé schvalují vyhláš-
ku č. 14, která stanoví: 
„Místem pro odkládá-
ní nebo odevzdávání 
zbytkového odpadu 
jsou sběrné nádoby“.  

Ano, čtete dobře. Místem jsou tedy 
kontejnery a popelnice! Nelze než 
žasnout nad zcela nesmyslným, ale 
právně čistým rozhodnutím! Možná 
v zastupitelských lavicích tehdy se-
děla i chytrá horákyně…
Město Brno tedy prohlásilo, že mís-
tem k odkládání odpadu jsou sa-
motné nádoby, a to ať jsou umístě-
ny kdekoliv.  Tato situace v podstatě 
znamená to, že vlastníci domů ani 
nemohou dostát svých zákonných 
povinností, neboť konkrétní umístění 
stanovišť není vyhláškou určováno. 
Vždyť ty potřebné prostory jsou 
uvnitř nádob, které rozmísťuje svo-
zová firma! Současně však platí, že 
sběrné nádoby nesmí „parkovat„ na 
trávnících, chodnících.  A už vůbec 
ne na vozovce, kde jsou klasifikovány 
jako překážky provozu. A je-li tedy 
vlastníkem a umísťovatelem nádob 
město (pověřená firma), pak samo 
sobě odpovídá za jejich správné roz-
místění, stavebně technickou úpravu 
stanovišť a jejich napojení na komu-
nikaci. Důsledkem tohoto stavu je 
situace, že se k stávajícím stavbám 
více než šedesátky kontejnerových 
stání, málokterý vlastník domu hlásí.
Takže až půjdete s odpadky, ani se 
moc nepodivujte, že některé tyto 
stavby se zanedbanou údržbou se 
již kroutí jako ty paragrafy, které je 
obtáčejí.

Přeji dobrý březen.
Ing. Miloš Vrážel, starosta

Velkoobjemové kontejnery
I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhrad-
ně na ROSTLINNÝ ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí 
likvidovat spalováním. Přistavování těchto kontejnerů bude probíhat 
v období od března do listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů 
je pravidelné v čase i místě: 
Souhrady   1. sobota v měsíci 
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky    3. sobota v měsíci 
Lány (u č. 56)    4. sobota v měsíci *
Doba přistavení bude od 9.00 hod do 17.00 hod. nebo do jeho naplnění.
Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený 
ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listím apod. 
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných 
věcí, je trvale určen Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.
* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci!
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Jak nás omezí výstavba kanalizace

Bohunický krtek

Porovnáním údajů v člán-
ku z minulého čísla se 
skutečností jste jistě jako 
já došli k poznání, že sku-
tečnost byla trochu jiná, 
než uváděné informace. 
Bylo to zapříčiněno tím, 
že změny ve vývoji stavby 
jsou tak rychlé, že to co se 
řekne dnes, nemusí už za 14 dní pla-
tit, nebo ještě v platnost nevstoupilo. 
Přesto si myslím, že aspoň rámcový 
přehled o dění na stavbě nám tyto 
informace přinesly.
Zašel jsem tedy znovu za vedením 
stavby, abych získal nové údaje o vý-
voji stavby a nových skutečnostech 
v měsíci březnu. Tedy konkrétně 
s čím počítat:
Podsedky – jsou dokončeny přípoj-
ky dešťové kanalizace. Dovolí-li poča-
sí, začalo by se s konečnou úpravou 
povrchu chodníků a vozovky.
Vyhlídalova – koncem března by 
se mělo začít s konečnou úpravou 
povrchu chodníků a vozovky.
Lány – jsou pro dopravu neprůjezd-
né. Provádí se zde stavba splaškové 
a dešťové kanalizace. Autobusy jsou 
odkloněny na ulici Dlouhou a Ukra-
jinskou. Ulice Arménská a Bohuňova 
(Rolnická) budou vždy z některé stra-
ny přístupné.
Humenná, spodní část – koncem 
března a začátkem dubna se začne 
s budováním vodovodu.

Humenná, horní část 
– začne se s výstavbou 
dešťové kanalizace.
Lískovecká – probíhá 
výstavba splaškové kana-
lizace a přípojek.
Žlíbek – pravděpodobně 
se začne s budováním vo-
dovodního řádu.

Elišky Přemyslovny – koncem břez-
na, nebo začátkem dubna by mělo 
dojít ke konečné úpravě povrchu 
chodníků a vozovky.
Čeňka Růžičky – budou dodělány 
kanálové vpusti a v dubnu by mělo 
dojít ke konečné úpravě povrchu 
chodníků a vozovky.
Hraničky, spodní část pod křižo-
vatkou s Č. Růžičky – je uzavřena, 
buduje se zde splašková a dešťová 
kanalizace. Prozatím nebudou připo-
jovány domky na severní straně (na 
odbočující komunikaci). 
Hraničky, horní část nad křižovat-
kou s Č. Růžičky – bude řízena stří-
davě pomocí semaforu a podél jižní 
strany se bude budovat splašková 
kanalizace. 
Havelkova – je zde obousměrný pro-
voz z důvodu uzavření ulice Hraničky.
Zadní – pravděpodobně se zde za-
čne budovat nové vedení plynu.
Dvořiště – když dovolí počasí a sta-
vební kapacity, začne se s konečnou 
úpravou povrchu chodníků a vozovky.

Antonín Crha, místostarosta

Nedávno mě navštívil 
kamarád a mezi dveřmi 
mi stroze sdělil, že nám 
v Bohunicích řádí krtek.  
Nejdříve  jsem  nevěděl, 
o čem  mluví, ale při po-
hledu na jeho zablácené 
boty mi to došlo. Tím 
krtkem myslel hromady 
hlíny provázející stavbu kanalizace.  
Nechci v tuto chvíli polemizovat 
o potřebě provedení těchto prací, 
ale nedávná zkušenost mě přived-
la  k podrobnému pohledu na situ-
aci kolem nás. A tak mám pro Vás 
alespoň informaci, že v tomto čísle 
Bohunického zpravodaje se dozvíte 
harmonogram prací, včetně výčtu 
jednotlivých ulic, kterých se stavby 
budou týkat. Je určitě důležité vědět, 
kdy to na koho dopadne, a obrnit se 
trpělivostí a  dostatečnou  zásobou 
čistících prostředků, které nám po-

mohou se všudy  přítom-
né špíny zbavit. Například 
ulice Podsedky měla být 
dokončena již v listopadu 
loňského roku a dodnes je 
v takovém stavu, že její uží-
vání je možné jen s velkým 
sebezapřením a smyslem 
pro orientaci a obrovskou 

opatrností. Na dotaz, proč nebyl spl-
něn termín dokončení, jsem dostal 
od stavebníků jednoduchou odpo-
věď. To víte, páni se nemohou do-
hodnout. Tím páni nebyla míněna 
naše radnice, ale jednotliví dodava-
telé stavby jako plynárny, vodárny 
apod. Na tomto případě je patrné, že 
my občané jsme opět až na posled-
ním místě. Pokud by to tak nebylo, 
možná bychom se od dodavatelů 
a zhotovitelů  dočkali alespoň toho 
nejjednoduššího – PROMIŇTE, že ne-
stíháme. Ze zákona musí být každá 
stavba označena informační tabulí, 
která uvádí předepsané informace. 
Mezi tyto informace patří i kontakt na 
vedoucího stavby. Nebuďme neteční, 
a pokud máme pocit že, je něco v ne-
pořádku, volejme přímo tuto zodpo-
vědnou osobu. Ze zkušenosti vím, že 
toto funguje velmi dobře a rychle.

Milan Hrdlička, zastupitel

Možná, že to ještě není zcela 
zřejmé, ale paní zima bude co 
nevidět předávat svou vládu 
sličnému jaru! Prostě dny kvapí 
a je nejvyšší čas si přečíst pár pra-
videlných informací, ano správně 
tušíte jakých a od koho…
Jak se zdá, tak Policie ČR měla 
v posledních dnech a týdnech 
opravdu co vyšetřovat, ale začně-
me pěkně po pořádku. Již notně 
obehranou písničkou, jež je stá-
lým bohunickým hitem, je vlou-
pání do zaparkovaných osobních 
vozidel. Také proč ne, vždyť lup 
je tak dostupný, špatně zajištěný 
a především stále jistý. Tentokrát 
došlo celkem k sedmi vloupání. 
A to se říká, že sedmička je šťast-
né číslo, asi jak pro koho, protože 
celková částka za odcizené věci 
přesáhla hodnotu 60.000 Kč…
Ovšem krádeže ve společných 
prostorech bytových domů, již 
svým počtem šlapou na paty vy-
loupeným vozidlům. V posledním 
období došlo celkem ke čtyřem 
případům tohoto typu trestné 
činnosti. Zde je třeba zdůraznit, 
že největší zájem je o horská kola, 
asi se to jaro opravdu blíží… Na 
druhém místě jsou sklepní kóje. 
Zde se často zloději jen „mrknou“, 
co je uvnitř, a neodnesou nic 
nebo naopak vše, záleží na tom, 
co v nich objeví. Souhrnná částka 
vzniklá touto trestnou činností 
překračuje výši 40.000 Kč.
Na závěr malá trocha nadsázky 
– v OC Campus Square pachatel 
odcizil v prodejně „New Yorker“ 
psáno slovy sedmnáct kusů dám-
ských šatů! No možná, dámy mi 
tuto vsuvku jistě prominou, to 
nebyl pachatel, ale pachatelka, 
která se již důsledně připravuje 
na příchod nové módní sezóny…
Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, 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

Nabídka knih 
a bohunických 

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

Vedení MČ

XIV. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 
6. 3. 2013 od 17.00 hod. se 

bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat  

XIV. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program 

za stupitelstva bude nej později 
šest dnů před zasedáním 

zveřej něn na úřední desce 
ÚMČ nebo na 

internetové stránce 
www.bohunice.brno.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.

Informace o blokovém 
čištění komunikací 
v naší městské části 

čtěte na str. 4
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Co si psali naši předkové XLIV.
Seriál „O čem si psali naši předkové“ má v tomto čísle čtyřicáté čtvrté pokra-
čování. Je to vlastně takové malé jubileum. Již čtyři roky (11 čísel/rok) vám 
postupně předkládám obrázky ze „starých“ Bohunic spolu s texty, které si naši 
předci dříve psali.
Proto jsem pro toto číslo zpravodaje vybral trochu symbolickou pohlednici 
Rolnické ulice s kapličkou v pozadí. Jak již jistě víte, ulice Rolnická podobně jako 
Spodní mají svoje dnešní názvy po starých, původních bohunických uličkách.
Pohlednice byla poslána v 30. letech minulého století Laďovi Zhořovi na Stálý 
tábor Junáků Volnosti „Zlatá Koruna“, p. restante.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Nazdar Laďo.
Pozdrav a milou vzpomínku. Děkuji ti za lístek, který jsem obdržel. 
Pozdrav též známé hochy. Přijeď brzy. Nazdar!!!

Kalendárium ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 56. zasedání 
dne 6. 2. 2013

 – schválila pořadí vítěze veřejné 
zakázky na akci „Stavební úpra-
vy – zřízení učeben v ZŠ Vedlejší 
10 v MČ Brno-Bohunice“ firmu 
ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 
Brno, IČ 26307871, náklady ve výši 
987.877 Kč bez DPH
 – schválila nájemce nebytových 
prostor v 1. NP objektu Uzbecká 
22a na pozemku p. č. 1856 v k. ú. 
Bohunice firmu EKOLSAN.CZ, s.r.o., 
Hraničky 301/5, 625 00 Brno
 – schválila několik smluv ve věci 
pronájmu zahrádek nebo pozem-
ků pod stavbou garáží
 – schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dodávce elektřiny se společností 
Technické sítě, a.s., Brno, Barvířská 5, 
na novou kalkulaci ceny za odběr 
elektrické energie v roce 2013, 
 – schválila příkazní smlouvu č. 08-
014/13/MČ na zajištění provozu ve-
řejného kluziště s TJ Tatran Bohunice
 – vzala na vědomí doporučený 
pro gram XIV. zasedání ZMČ Brno-
Bohunice, které se bude konat 
dne 6. 3. 2013
 – schválila novou vzorovou smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Statutárního města Brna, MČ Brno-
Bohunice 
 – schválila výši finančních dotací 
11 žadatelům o dotaci
 – vzala na vědomí roční účetní zá-
věrku za rok 2012 příspěvkových 
organizací ZŠ Arménská 21, ZŠ + 
MŠ Vedlejší 10, MŠ Amerlingova 
4, MŠ Pohádka, MŠ Běloruská 4, 
MŠ Švermova 11 a MŠ Uzbecká 30 
a schválila rozdělení hospodářské-
ho výsledku příspěvkových orga-
nizací za rok 2012 a jejich finanční 
plány 
 – schválila rozpočtové opatření č. 
2/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohu-
nice pro rok 2013 
 – souhlasila se zjednodušenými stu-
diemi proveditelnosti pro projekty 
„Rekonstrukce víceúčelového hřiš-
tě v areálu ZŠ Arménská 21“ a „Vy-

budování víceúčelového hřiště pro 
míčové hry v parku Osová“
 – schválila seznam žadatelů o obec-
ní byt v MČ Brno-Bohunice pro rok 
2013
 – schválila Inventarizační zprávu za 
rok 2012 o provedení inventariza-
ce majetku a závazků MČ dle věc-
né a účetní evidence k 31. 12. 2012
 – schválila uplatnění míry inflace 
pro valorizaci nájemného splatné-
ho v roce 2013 ve výši 3,30 % a sta-
novila nájemné za pozemky pod 
stavbami nesloužící k podnikání 
nájemce ve výši 45 Kč/m2/rok a ná-
jemné za pozemky užívané jako za-
hrádky ve výši 7 Kč/m2/rok u nově 
uzavíraných nájemních smluv

Rada MČ na svém 57. zasedání 
dne 20. 2. 2013

 – schválila zadávací dokumenta-
ci na akci „Zateplení budovy MŠ 
Uzbecká, Běloruská, Amerlingova 
a SVČ Švermova 19 v MČ Brno-
Bohunice“ a seznam firem, které 
budou vyzvány k podání nabídky 
 – schválila dohodu o ukončení 
smlouvy o nájmu pozemku uzavře-
nou s Národním divadlem v Brně
 – schválila „Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Statutárního 
města Brna, MČ Brno-Bohunice“ 
s jedenácti organizacemi působí-
cími v Bohunicích.
 – schválila zveřejnění záměru pro-
najmout část pozemku p. č. 2477/1 
při ulici Lány
 – nesouhlasila s přemístěním stáva-
jícího kontejnerového stání umís-
těného při ulici Čeňka Růžičky 
 – souhlasila s prodejem částí po-
zemků při vstupech do bytových 
domů Okrouhlá 1 a Okrouhlá 4
 – schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
na akci „Webové stránky MČ Brno-
Bohunice“, a to na změnu doby 
plnění 
 – podpořila akci „Vlajka pro Tibet“ a 
ukložila tajemníkovi úřadu zajistit 
vyvěšení tibetské vlajky na budo-
vu radnice ve dnech 8.–11. 3. 2013 

1.–29. MĚSÍC PLNÝ KŘÍŽOVEK 
KJM, Lány 3

1.–29. SBÍRKA KNIH BOHUNICE BOHUNICÍM
KJM, Lány 3

6.–29. VÝSTAVA ROZKVETLÁ ZAHRADA ORNAMENTŮ
KJM, Lány 3

4.–8. TÝDEN ČTENÍ... A POSLOUCHÁNÍ
KJM, Lány 3

4.
pondělí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MŠ Uzbecká, 10–12 hodin

5.
úterý

BESEDA S BÁSNÍKY – PODVEČER S POEZIÍ
KJM, Lány 3, od 18 hodin

6.
středa

XIV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-BOHUNICE
sál bohunické radnice, Dlouhá 3, od 17 hodin

7.
čtvrtek

VÝROBA SVÍCNŮ Z DŘEVĚNÝCH KOLÍČKŮ
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18.00 hodin

7.
čtvrtek

OČI PRO TIBET – více na www.protibet.org

9.
sobota

TATRAN BOHUNICE : SOKOL KARVINÁ – házená
hala Neužilova 35, od 17.00 hodin

10.
neděle

TATRAN BOHUNICE : KP BRNO B – házená
hala Neužilova 35, od 15.00 hodin

11. a12. DĚTSKÁ SCÉNA – MĚSTSKÉ KOLO RECITACE. 
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 8.00–14.00 hodin

12.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – ČERTOVSKÝ VEČÍREK
KJM, Lány 3, od 16 hodin

14. 
čtvrtek

PŘÍVĚSKY ZALÉVANÉ V PRYSKYŘICI. Otevřená dílna.
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18.00 hodin

14. 
čtvrtek

SOUČASNÝ TIBET OČIMA TIBEŤANA 
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18.00 hodin

16. a 17. SPÍGL BERG 2013 – SÓLOVÝ PŘEDNES. Festival.
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18.00 hodin

17.
neděle

T.BOHUNICE : HK IVANČICE – házená
hala Neužilova 35, od 15.00 hodin

21.
čtvrtek

MALOVÁNÍ NA HRNEČKY. Otevřená dílna.
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18.00 hodin

28.
čtvrtek

ZELENÝ ČTVRTEK V ATELIÉRU
SVČ Lány, Lány 3, 9–16 hodin

28.
čtvrtek

VÝROBA NÁUŠNIC Z PEŘÍ. Otevřená dílna.
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 16.30–18.00 hodin

28.–29. VELIKONOČNÍ SPORTOVÁNÍ, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SVČ Lány, Lány 3, 8–17 hodin

III.
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2013

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
V MČ BRNO-BOHUNICE 2013

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Klub důchodců Brno-Bohunice

Milí přátelé, posíláme Vám snad již 
jarní pozdrav... Všechny akce, které 
jsme připravily na březen, jsou dár-
kem pro Vás, naše čtenáře.
Nejprve zmíním akce, které potrvají 
celý měsíc. Výstava s názvem Roz-
kvetlá zahrada ornamentů je velmi 
originální a rozkošná. Kresba tužkou 
s ornamentální fantazií dala vznik-
nout pocitové zahradě autorky paní 
Evy Pěchoučkové. Výstava potrvá od 
6. 3. do 29. 3. 2013.
V loňském roce jsme poprvé sou-
těžili v luštění křížovek, letos tedy 
vyhlašujeme již 2. ročník. Tentokrát 
můžete soutěžit celý měsíc, od 1. 3. 
do 29. 3. 2013. Bližší informace o pod-
mínkách soutěže o hodnotnou knihu 
Vám rády podáme osobně.
Máte doma knihy, které už nechce-
te, ale myslíte, že by ještě někomu 
udělaly radost? Vyhlašujeme sbírku 
knih Bohunice Bohunicím, vybrané 
knihy poskytneme bohunickému 
Domovu Naděje na Arménské ulici 
pro obnovu jejich knihovničky. Knihy 
jsou omezeny rokem vydání 2005 
a mladší a prosíme o čtivé žánry, které 
by mohly potěšit naše seniory. Moc 
děkujeme.
Toto je výčet akcí na celý měsíc a nyní 
krátkodobější akce, besedy a čtení 
pro nejmenší.
Každoroční Týden čtení je v rozmezí 
4. 3.–8. 3. 2013. Na naší pobočce má 
podtitul Týden čtení... a poslouchá-
ní. Chtěly bychom Vám představit 
ukázky mluveného slova na CD, 
které máme v knihovně k dispozici. 
Seznam CD je volně k nahlédnutí. 
Výpůjční doba je 14 dní a CD se již od 
loňského roku půjčují zdarma.

V úterý 5. 3. 2013 je pro Vás připraven 
Podvečer s poezií. Básnířka paní Věra 
Hrdinová nám představí své Hořké 
verše staré paní a básník Petr Moučka 
Negalantní poezii a jiné verše. Autor 
doprovodí besedu hrou na kytaru. 
Začátek v 18 hodin.
V úterý 12. 3. 2013 budeme číst našim 
nejmenším. Na pomoc nám přijde 
pan spisovatel Radomír Ráček se 
svou knihou O čertu Matesovi. Spo-
lečně si připravíme čertovský večírek, 
budeme mlsat a hezky poslouchat...
Akce je vhodná pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby. Začátek 
je v 16 hodin.
Pokud budete mít nějaký dotaz, pří-
padně budete potřebovat upřesňu-
jící informace, neváhejte se na nás 
obrátit. Ještě mám pro Vás jednu 
zajímavou informaci. Od letošního 
roku máme trochu změněnu sklad-
bu časopisů, které odebíráme. Ob-
zvlášť ženy, doufám, potěšíme tím, 
že jsme obnovily odběr časopisu 
Burda a nově odebíráme časopis 
Apetit, jeden z nejlepších časopisů 
o jídle u nás. Momentální skladba 
časopisů je následující: 21. století, 
Apetit, Burda, Bydlení, Čtyřlístek, Dům 
a zahrada, Instinkt, Moje psychologie, 
Praktická žena, Reflex, Sluníčko, Vlasta 
a Žena a život.
Zveme všechny naše čtenáře a čte-
nářky, i ty, kteří si k nám snad najdou 
cestu, aby přišli na některou z našich 
akcí. Velmi rády Vás uvidíme. A hlav-
ně: nezapomeňte číst...

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Vás srdečně zve na zájezd, který se koná 10. a 24. dubna 2013 

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

Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání – 480,- Kč

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

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích.

Předprodej místenek pondělí 25. března 2013 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: Růžičková Marie,
tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

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 1. 3. 2013 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice •  
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, 
inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje 
právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MŠ UZBECKÁ

Upozorňujeme všechny majitele 
silničních vozidel, parkujících v MČ 
Brno-Bohunice, že v měsíci dubnu 
a květnu 2013 v termínech dle 
uvedeného harmonogramu čištění 
bude prováděno strojní blokové 
čištění místních komunikacích a při-
lehlých parkovišť. 

Žádáme majitele silničních vozidel 
o odstranění všech vozidel z komu-
nikací nejpozději do 8.00 hod. ranní 
v den čištění.

Povinností odstranit vozidlo nevzniká 
v žádném případě výjimka ze zákazu 
parkování na chodnících a plochách 
veřejné zeleně.

Čištěné úseky budou v souladu s § 19 
odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, označeny nej-
méně týden před čištěním přenosný-
mi dopravními značkami s přesným 
vyznačením dne čištění.

U označeného úseku se povinnost 
odstranění vozidla vztahuje na 
všechny plochy místních komu-
nikací včetně přilehlých parkovišť, 
a to na dobu od 8.00 hod. do 17.00 
hod. 

Nedodržení povinnosti odstranění 
vozidla bude postihováno jako pře-
stupek s možností uložení pokuty 
do 2.000,- Kč a parkující vozidlo bude, 
dle § 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, odtaženo na ná-
klad majitele vozidla.

ÚMČ Brno-Bohunice

Blok č. 1 – termín čištění: pondělí 8. 4. 2013
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: středa 10. 4. 2013
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích. 

Blok č. 3 – termín čištění: pátek 12. 4.2013
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, Rolnická 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: pondělí 15. 4. 2013
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: středa 17. 4. 2013
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace, a přilehlá parkoviště 
na těchto komunikacích.

Blok č. 6 – termín čištění: pondělí 22. 4. 2013
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní, Nové Nivky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 7 – termín čištění: středa 24. 4. 2013
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 8 – termín čištění: pátek 26. 4. 2013
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 – termín čištění: pátek 3. 5. 2013
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 10 – termín čištění: pondělí 6. 5. 2013
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 – termín čištění: pátek 10. 5. 2013
Lány – místní, Vyhlídalova – místní, Ukrajinská – odbočky, Jihlavská – parkoviště 
u nemocnice, Podsedky, příjezd k nemocnici, Studentská, Švermova školky 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Srdečně zveme rodiče a děti k návštěvě naší školy a k účasti na tvořivé 
dílně, která se koná v pondělí 4. 3. 2013 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
Přijďte si prohlédnout naši mateřskou školu, pohrát s hračkami a vyrobit si 
malý dáreček v tvořivé dílně. 

Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ Uzbecká.
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Žákyně z Arménské nadchly svým zpěvem

Na ZŠ Lerchova reprezentovaly naši 
školu dvě žákyně – Kateřina Kocurová 
z 5.A a Viktorie Líbezná ze 3.A. Soutěž-
ní repertoár každého účastníka tvořily 
vždy dvě písně, lidová a libovolná. 
Katka Kocurová si zvolila lidovou pí-
seň z Čech Já nechci žádného a při 
vlastním výběru zazpívala Ukolébav-
ku Johannese Brahmse. Za umělecký 
přednes těchto písní získala krásné 
třetí místo. 
Viktorka Líbezná zazpívala lidovou 
moravskou píseň Čí to husičky na 

tej vodě a následně Hallelujah od 
Leonarda Cohena s českým textem 
Gábiny Osvaldové. Za umělecký 
přednes písní jí porota udělila první 
místo. Viktorka se tak stala vítězkou 
oblastního kola a postoupila do kola 
celostátního, které proběhne v břez-
nu v Karlových Varech.
Do soutěže děvčata přihlásila paní 
vychovatelka Eva Uhlířová, která jim 
pomohla s výběrem písní a následně 
je na soutěž hlasově i technicky při-
pravila. Poděkování patří i naší bývalé 
žákyni Jeanette Matouškové, která 
obě zpěvačky doprovodila na klavír.
Gratulujeme našim žákyním, která 
uspěly ve velmi silné konkurenci 
dalších dobrých a zkušených zpěvá-
ků. Viktorce Líbezné navíc přejeme 
mnoho úspěchů v celostátním kole 
této renomované pěvecké soutěže.

Eva Uhlířová,
vychovatelka ZŠ Arménská

LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ HASIČŮ 2013

KONCENTROVANÉ ŠTĚSTÍ

První den se děti rozdělily do tří sku-
pinek, ve kterých vyráběly „Strom 
života“, jelikož tématem „lyžáku“ byl 
film Avatar. Pak jsme si zahráli pár her 
a soutěží o body, které sbírala jednot-
livá družstva a současně i jednotlivci.
Druhý den jsme vyrazili na svah, kde 
jsme celý den lyžovali. Po pozdním 
obídku a odpočinku jsme na večer 
navštívili místní bazén, zasoutěžili si 
a postavili i vodní pyramidu (rok od 
roku nám jde líp). 
Další den znovu na svah. Jezdili jsme 

slalom, jízdy na čas, aj. soutěže. Večer 
byla stezka odvahy a cestou zpět ná-
vštěva v restauraci, kde si děti daly 
teplý čaj. 
V neděli krátké lyžování, úklid chalu-
py a při výborném obědě i vyhodno-
cení soutěží. Pak už jen odjezd zpět 
do Brna. Bohužel to uteklo strašně 
rychle, ale těšíme se zase na příští rok. 
Všem zúčastněným děkuji za pomoc 
při organizaci. 

Kateřina Šuterová

První pololetí školního roku je za námi a mladí hasiči vyrazili do Jeseníků 
na lyžařský výcvik. Bohužel letos nám počasí moc nepřálo, začala obleva, 
ale i tak byly podmínky pro lyžování dobré.

Už jste někdy měli možnost být 
v proudu koncentrovaného štěs-
tí? Nám se to podařilo v sobotu 
23. 2. 2013 na Minikarnevalu na Lá-
nech. 
Desítkám dětí zářily oči štěstím a to 
se zase zrcadlilo v očích jejich rodičů. 
Proč? Protože se skupina zaměstnan-
ců z Lánů rozhodla věnovat svůj čas 
našim dětem. Připravili pro ně karne-
val s tanečky, soutěžemi a odměna-
mi. Byl to úžasný zážitek.

 Jako rodič volám: DĚKUJEME! Jako 
profesionál, který vidí trošku dál, 
volám: Važme si takových lidí, kteří 
svůj čas věnují našim dětem, protože 
to je investice, která se nám bohatě 
vrátí. A jako bohunický občan volám: 
Podporujme úsilí zaměstnanců SVČ 
Lužánky – pracoviště Lány, protože 
takové lidi nám jistě ostatní čtvrti 
závidí, protože to, co umí tady, nám 
může přinést radost do života.

S úctou Jana Drexlerová

Dne 6. 2. 2013 se v Brně konal XVIII. ročník oblastního kola pěvecké 
soutěže Karlovarský skřivánek. Karlovarský skřivánek je celostátní pě-
vecká soutěž v sólovém zpěvu pro děti a mládež ve věku 6–15 let, jejímž 
vyhlašovatelem je Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s., 
a Základní škola a Základní umělecká škola Šmeralova v Karlových Va-
rech. Oblastní kolo spoluorganizuje Cyrilometodějská církevní základní 
škola Lerchova v Brně. 

	 NADĚJE o.s., pobočka Brno
 Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2, 625 00  Brno
 tel: 547 210 904, mob: 775 889 699

Nabízí seniorům volná místa v denním stacionáři Naděje:

–	služba	je	určena	pro	osoby,	které	z	důvodu	věku,	
zdravotního	stavu	či	snížené	soběstačnosti	nemohou	zůstávat	během	dne	

ve	svých	domácnostech
–	cílovou	skupinu	představují	senioři	a	osoby	se	zdravotním	postižením	

trpící	lehčími	formami	demence
–	pro	klienty	je	zajištěno	stravování	(oběd)

–	nabízíme	také	možnost	dopravy	klienta	z	domova	do	denního	
stacionáře	a	zpět	služebním	vozem

Denní	stacionář	provozuje	svoji	činnost	ve	všední	dny	
od	7	do	16	hodin.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor	dobrovolný	hasičů	Brno-Bohunice	pořádá	dne

23. 3. 2012 od 9 hodin
Železný	odpad	můžete	ponechat	od	rána	před	vaším	domem,	ne	
však	v	kontejnerových	stáních.	Bohuničtí	hasiči	zajistí	svoz	šrotu.

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

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

Veškeré	dotazy	Vám	rádi	zodpovíme	na	uvedeném	telefonním	čísle.

Vaši	dobrovolní	hasiči
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Prkna, která znamenají svět

SEVERKA VOLÁ JARO

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 se v Labyrintu, 
který je jedním z pracovišť SVČ Lu-
žánky, konala malá slavnost. 
Jednalo se o znovuotevření divadel-
ního sálu, který dostal novou podla-
hu. Nutno dodat, že už to opravdu 
potřeboval. Jak už jsem předeslala 
v titulku článku je podlaha z dubo-
vých prken a všichni zaměstnanci, 
externisté a členové našich kroužků 
z ní mají radost. 
Otevírali jsme divadelní sál malým 
programem ve kterém vystoupili děti 
z divadelního kroužku Labyrint s ma-
lým pásmem poezie, děvčata z taneč-
ní skupiny Sneaker  zatančila sestavu 

s názvem Retro a na závěr zazpívalo 
pěvecké trio Podomě. Sešli tu také 
vzácní hosté v čele s bohunickým 
panem starostou Ing. Milošem Vrá-
želem. Přišli také ředitel SVČ Lužánky 
Ing. Milan Appel a jeho zástupkyně 
Mgr. Petra Rychecká, rodiče dětí z na-
šich kroužků s další.
Chtěla bych jménem všech poděko-
vat Městské části Bohunice za nemalý 
příspěvek na realizaci nové podlahy. 
A věřím, že se budeme v Labyrintu 
scházet a potkávat na dalších kul-
turních akcích. 

BcA. Emilie Špatná

Zima už nám vládne pěkně dlouho 
a všichni už se těšíme na jarní pa-
prsky. Jak je u nás v oddíle zvykem, 
vyrážíme na první jarní výpravy po 
jednotlivých družinách. Letos vyrazilo 
na svou první jarní výpravu i našich 
14 nováčků z družiny Wasat. Čekal 
je srub uprostřed lesa a jako správní 
indiáni se o sebe museli postarat se 
vším všudy. Řezání dřeva, rozdělávání 
ohně, topení, vaření, to vše zvládli 
naši nejmenší. A jelikož název akce 
„Na lovu“ napovídal, jaká bude mo-
tivace, nechyběly samozřejmě ryze 
indiánské dovednosti – střelba z luku, 
hod oštěpem, plížení ke kořisti, lov 
bizonů, … 
Starší táborníky jste o víkendu mohli 
pro změnu zastihnout v „Dračím dou-
pěti“ uprostřed jeskyní v Moravském 
krasu. Pomocí tajemných run a za-

šifrovaných souhvězdí se tu snažili 
poodhalit další tajemství, setkali se 
v boji se skřety, troly či kouzelníky. 
A protože věříme, že jaro už přijde 
v plném proudu, chystáme se na dal-
ší výpravu na koních i na kolech, na 
další putování přírodou, letní tábory 
a expedice a mnoho dalšího.

PROGRAM BŘEZEN

7. 3. 2013 od 16.30 do 18.00 – VÝROBA SVÍCNŮ Z DŘEVĚNÝCH KOLÍČKŮ. 
Otevřená dílna.

7. 3.– OČI PRO TIBET – více na www.protibet.org

11. 3. a 12. 3. 2013 od 8.00 do 14.00 
DĚTSKÁ SCÉNA – MĚSTSKÉ KOLO RECITACE. Přednesová přehlídka.

14. 3. 2013 od 16.30 do 18.00 – PŘÍVĚSKY ZALÉVANÉ V PRYSKYŘICI
Otevřená dílna.

14. 3. 2013 od 17.30 do 21.00 – SOUČASNÝ TIBET OČIMA TIBEŤANA
více na www.protibet.org

16. 3. a 17. 3. 2013 od 9.00 do 18.00  
SPÍGL BERG 2013 – SÓLOVÝ PŘEDNES. Festival.

21. 3. 2013 o d 16.30 do 18.00 – MALOVÁNÍ NA HRNEČKY. Otevřená dílna.

28. 3. 2013 od 16.30 do 18.00 – VÝROBA NÁUŠNIC Z PEŘÍ. Otevřená dílna.

 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

 Doučím, naučím němčinu, při-
pravím k maturitě nebo státnicím. 
Tel.: 604 258 402.

 Koupím byt 2–3+1 v Bohunicích. 
Tel.: 720 358 723.
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Statutární m sto Brno finan n  podporuje Knihovnu Ji ího Mahena v Brn , p ísp vkovou 
organizaci. innost pobo ky KJM Lány podporuje M stská ást Brno - Bohunice.  

 Koupím zápalkové, fezové nálepky 
a pohlednice. Studený, Lidická 23b, 
602 00 Brno, Tel.: 533 400 216, Mob: 
739 130 854 – večer.

 Dětské zboží z tržnice přemístě-
no do prodejny Havelkova 28 (místo 
prodejny tabáku).

 Prodám zánovní stěnu do dět-
ského pokoje s psacím stolem. Cena 
dohodou. Tel: 722 066 156.

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

Elektroinstalace,  sítě proti holubům, 
drobné i větší řemeslnické práce, ma-
lování, pokládka podlahových krytin, 
montážní práce a další.
Daniel Srnec, Tel: 604 995 819.
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.

 Zastavím exekuce na Vaše nemo-
vitosti, vyplatím za Vás dluhy, exekuce, 
hypotéky, úvěry, dražby, privatizace. 
Refinancuji nevýhodné úvěry, kon-
solidace půjček, odkup pohledávek. 
EXPRESS PŮJČKA 200.000,- Kč ještě 
dnes. 731 988 388.

 Jízda na kolech-spinning + po-
silování. Posilovna Petra, ul. Lab-
ská, St. Lískovec. 15 min. posilování, 
45 min. kolo. Pondělí 17.45–18.45. 
Tel: 547 353 249

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

 Doktor koupí byt 3+1 – 4+1 
v okolí bohunické nemocnice. Plat-
ba v hotovosti. LUCIE.BYTECEK@SE-
ZNAM.CZ, 604 995 819.

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

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

 DOUČÍM FYZ – MAT, 6–9 tř. ZŠ; 
prima – kvarta. Gym. Připravím zod-
povědně na PZ na SŠ. Tel. 774 621 703

  Pronajmu dlouhodobě velmi 
pěknou garáž v přízemí  gará-
žového bloku Ukrajinská III  tele-
fon  602793535

 Pečení dortů a cukroví. Příprava 
studené kuchyně. www.dortyvbrne.cz 
Tel: 603 374 122

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

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

Vídeňská 14, Brno
(naproti kostela)

Po–Pá: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28

22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

www.realspektrum.cz
800 800 099

Uvažujete o prodeji 
svého bytu? 

Aktuálně hledáme pro naši 
klientku byt 4+1 v OV. 

Zajistíme pro Vás bezpečný 
realitní servis. 

Přijďte do REAL SPEKTRA,

SVĚŘTE SE DO RUKOU EXPERTŮ!

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20
 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

Marek Musil, Brno-Bohunice
email: auto.nabytek@gmail.com

tel. 603 390 643, www.mmliving.cz

Výroba sedacich souprav 
a postelí na zakázku,opravy čal. 

nábytku, autočalounictví.

Nezávazná návštěva 
u zákazníka po předchozí 

telefonické domluvě.

ČALOUNICTVÍ

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



Účetnictví
pro

společenství 
vlastníků
jednotek

a bytová družstva

Křižíkova 70, 612 00 Brno
tel.: 549 213 296

www.abapel.cz, abapel@seznam.cz
* cena za bytovou/nebytovou jednotku měsíčně

účetnictví, mzdy, předpisy, evidence
úhrad, vyúčtování služeb a další

dlouholetá praxe v oboru
individuální přístup
spolehlivost

95 Kč *

Restaurace Veteran car
2 x 200 g Flank steak (Austrálie) 

+ 2 x 200 g příloha dle výběru
za úžasných 369,-

nutná tel. rezervace 2 dny předem
Podsedky 11, 625 00 Brno-Bohunice 
Rezervace: 777 198 945  www.veteran-car.cz
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czU NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

Košinova 10, Brno, tel: 549 210 297–8, otevřeno: po–pá 8–16 hod., parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600, otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.

SPORÁKY 
MORA
od 4.990,- Kc 
s DPH

za pouhých 
669,- Kc

Vařic plynový nízkotlaký 
1-hořákový MEVA 
MEGA ZEUS 7,5 kW

,
vcetne regulátoru 
tlaku plynu a hadice

- NOVÁ mřížka STABIL PLUS
- ECO program pecení

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

NOVÁ POHODA

Česká výroba – jistá kvalita

kvalitní české výrobky

na výrobky fa Nábytek
akce 7.– 9. 3. 2013

15 %

sle
va

HOLANDSKÝ BŘEZEN
Celý březen jsme v Avionu věnovali 
Holandsku a nabízíme vám zážitky, 
které jinde nenajdete.
Připravili jsme pro vás unikátní výstavu tulipáánů. Víc než sto druhů a barev květin, které jste 
pohromadě ještě neviděli. Každé odpoledne ochutnávky sýrů, herinků a wafl í. Na stálé výstavě 
uvidíte, jak vypadá Holandsko očima profesionálních fotografů. Pánové unavení zážitky si 
mohou odpočinout ve fotbalovém koutku při sledování oblíbeného sportu nebo fi lmů o přírodě. 
A nesmí chybět ani ! Dozvíte se, proč je právě v Holandsku legální, o jeho využití 
v lékařství, kosmetice a dalších oborech. 

16. – 17. BŘEZNA 

Zveme vás na vernisáž k výstavě fotografi í, 
která bude spojena s přednáškou o zemi.

Akce se koná 
pod záštitou 
Velvyslanectví 
Nizozemského 
království.

Všechhny víkendy jsme dali dětem. Čekkají na ně výtvarné dílny a hry 
pod vvedením zkušených vedoucích.

SPECIÁLNÍ 
VÍKENDOVÝ PROGRAM

Bezedná čokoládová fontána ZDARMA po celý víkend!

• Špičkový sommeliér vás provede degustací belgických piv.
• Holandské květinové trhy uspokojí všechny milovníky květin.
• Bezedná čokoládová fontána ZDARMA po celý víkend.
•  Ochutnáte pravé belgické pralinky a ještě se o nich něco dozvíte.

21. BŘEZNA 

HOLANDSKÝ
Celý březen jsmC lý bř j
Holandsku a na

ý jý

které jinde nena
Připravili jsme pro vás unikátní výstavu 
pohromadě ještě neviděli. Každé odpo
uvidíte, jak vypadá Holandsko očima p
mohou odpočinout ve fotbalovém koutk
A nesmí chybět ani konopí! Dozvíte se,
v lékařství, kosmetice a dalších oborechv lékařst

Zvem
která

tví, kství,
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Akce se koná 
pod záštitou 
Velvyslanectví 
Nizozemského 
království.

jsme dali dětemVš víkendy jsme dali děVšecchny vík
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• Špič
• Hola
• Bez
•  Och
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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


