
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

č. 5 – 2013 
ROČNÍK 23  ZDARMA

www.brno-bohunice.cz

Je tady
Už jsem se ulekl, že svět opravdu 
skončil v prosinci loňského roku 
společně s mayským kalendářem. 
Prostě nám zůstal pořád prosinec. 
Mayové na nás udělali takovou ha-
baďůru. Dokonce jsem si říkal, že by 
bylo vhodné přejmenovat následující 
měsíce, přičemž leden by samozřej-
mě zůstal. Další by byl zimor, mra-
zen, chladen a tak dále. Naštěstí se 
tak nestalo a jaro konečně dorazilo. 
Zasáhlo nás v plné síle. Nedávno do-
konce v podvečer, po krátkém deští-
ku, vykvetla nad našimi Bohunicemi 
nádherná duha. Taková, jakou jsem 
snad ještě nikdy neviděl. Říkal jsem 
si, že to s tím pomyslným koncem 
světa zase tak tragické není, když 
nám příroda nabízí podívanou na 
takovou krásu. Koukal jsem z okna 
a pozoroval ji. A pozoroval také lidi, 
co jdou z obchodu, či z práce a pře-
mýšlel o tom, jestli zvednou hlavu.  
Možná bychom občas měli kouk-
nout i někam jinam než do země. 
Ale pravdou je, že teď, když se u nás 
kope nová kanalizace, je to vlastně 
nutnost koukat více pod nohy, než 
vzhlížet k obloze…
Jaro tedy přišlo v celé svojí kráse a my 
už zase přemýšlíme, kam se vrtneme, 
oprašujeme kola, hledáme tenisové 
rakety a větráme spacáky. 
Dokonce už nemusíme ani sypat té 
havěti na balkonech a terasách. Té, 
co se nám odvděčí štěbetáním a cvr-
likáním. Přiznám se, závidím jim. Po-
řád někde lítají, cosi zobou a páří se. 
No není to paráda? Na rozdíl od nás, 
co musíme makat, na jídlo kolikrát 
není ani čas, a o tom třetím si ani 
nestihneme popovídat. Na druhou 
stranu je ale pravdou, že nás nehoní 
kočky. I když by to někdy na škodu 
nebylo, že pánové? Tedy jistě chápe-
te, že mám na mysli ty kočky naše, 
ne ty kočičí…
Tedy jaro je tady a ne, že ne. Jak říkala 
moje babička, psali to v novinách, 
tak to tak je a basta. Tehdy tomu 
ještě věřili. Tak tomu věřme i my. Na-
konec se koukněte sami z okna. No 
nemám pravdu?

Mějte se fajně. Savana

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Květen, hrdliččin čas… ano, téma 
holubi. Někteří z nás je přes zimu kr-
mili, tak není divu, že se jim u nás líbí. 
Přestože si myslím, že situace není 
v zásadně kritická, registruji několik 
žádostí o zásah z „vyšší mocenské 
úrovně“. Tedy, máme-li proti holubům 
zasahovat, je dobré si ujasnit to, že 
holub městský není majetkem města 
(jak mnozí odvozují). Proto je dobré 
spojit síly. A to tím, že je nenecháme 
hnízdit a ani „nocovat“ ve svých a na 
svých nemovitostech. Je proto třeba 
instalovat mechanické zábrany a pra-
videlně kontrolovat a uklízet střechy 
domů a jejich výklenky, málo využíva-
né lodžie apod. Holubi nejsou chrá-
něni a při „přemnožení“ lze redukovat 
jejich stav celoročním odchytem. Lze 
také likvidovat jejich hnízda. Každý 
majitel domu si může odchyt holu-
bů zajistit u odborné firmy. K vlast-
nímu odchytu se používá speciální 
klec umísťovaná na střechách domů 
s návnadou zrnin. Provoz jednoho ta-
kového lapadla přijde cca na 4 000 Kč 
měsíčně. A dle zkušenosti ze soused-
ního Starého Lískovce – při odchytu 
250 kusů za rok – tak přijde likvidace 
jednoho holuba téměř na 200 Kč. 
Ale je zcela nutnou podmínkou, že 

v domě nebydlí (nebo 
alespoň nemá klíče od 
střechy) někdo, kdo 
dává ptáčkům svobodu 
(praktická zkušenost)… 
Takže jednotlivá bytová 
družstva či snad „velká“ 
Družbo, je tedy třeba 
zásahu? A půjdeme do 
toho alespoň „halfund-
half“? 
V měsíci květnu nevrkají 
jen holubi, ale tento čas je i obdobím 
čištění vozovek a chodníků. Jeho úče-
lem je, mimo jiné, odstranit zbytky 
v zimě používaného posypového 
písku. Úkon je to nutný, neboť písek 
je ve vyšší míře příčinou zanášení 
dešťové kanalizace. Tento vždy pře-
dem plánovaný úklid se každoročně 
opakuje, inzerujeme jej minimálně 
dvakrát v tomto zpravodaji, na webu 
městské části visí harmonogram záhy 
již po Novém roce, jsou rozesílány 
upozornění na všechna bytová druž-
stva, jsou stále ve větším počtu insta-
lovány dopravní značky a… …a stej-
ně. Stejně co? K termínu odevzdání 
tohoto příspěvku, přesně v polovině 
„blokáčů“ bylo odtaženo 72 vozidel! 
Nechci „v postižených“ vyvolávat další 
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negativní emoce, ale 
kdyby to, co zaplati-
li odtahové službě, 
složili na radnici, 
měli bychom již celý 
jarní úklid „zadarmo“. 
Anebo spočítáno ji-
nak: blokové čištění 
nás přes rozpočet 
městské části stojí 
140 000 Kč, bude-li 
trend v odtahování 

pokračovat, pak za něj dohromady 
v Bohunicích zaplatíme více než 
420 000 Kč…
Na téma odpadkových košů a jejich 
přeplňování domovním odpadem 
už toho bylo napsáno více. Nicmé-
ně tato tendence postupně zesiluje. 
Tedy prosím alespoň vězte, že svoz 
a likvidace odpadu z odpadkových 
košů je služba, kterou platí městská 
část. Tato činnost není hrazena z po-
platku za komunální odpad, který 
platí jednotliví občané s trvalým 
pobytem. Takže ve finále je pytlík 
s domovními zbytky zaplacen dva-
krát. A bohunické peníze umíme po-
užít i efektivněji. Opravdu už uvažuji 
o tom, že jediná cesta jak tomuto za-
bránit je redukce počtu „odpaďáků“. 
Vždyť kontejnery centrální svozové 
firmy SAKO bývají vždy nedaleko…
Výstavba kanalizace se potýká se zá-
sadním problémem. Tím je dle dneš-
ních norem malá únosnost tzv. pláně, 
tedy původního hliněného povrchu 
obnaženého po odvozu všech štěrko-
vých vrstev vozovky. V tuto chvíli by 
projektanti již měli mít řešení a město 
další peníze pro nenadálé vícepráce 
a konečně by se mohlo začít asfalto-
vat v mnoha lokalitách. Nebude to 
sice ještě finále, ale bude to povrch 
neblátivý a pojízdný. A pro zopaková-
ní: fyzické ukončení stavebních prací 
na dostavbě kanalizace je plánováno 
na listopad letošního podzimu. Asi 
se na ten okamžik těšíme všichni… 

(Pokračování na str. 2)

90 LET HASIČŮ V BOHUNICÍCH
Vážení občané, 

srdečně Vás zveme na oslavu 90. výročí vzniku sboru dobrovolných 
hasičů v Bohunicích, která se koná 

18. 5. v bohunické zbrojnici na ul. Ukrajinská 2b
Od 8.00 začíná soutěž mladých hasičů v požárním útoku.

Ve 14 hodin bude slavnostně předáno cvičiště, představen a požeh-
nán nový hasičský prapor a požehnána socha sv. Floriána na cvičišti.

Od 15 hodin budou probíhat ukázky od nejstarší po nejmodernější 
techniky, vystavená historická i nejmodernější auta.

Od 15 hodin začne veřejná soutěž v požárním útoku, a tak si budete 
i vy, popř. děti vyzkoušet požární sport.

Od 17 hodin začíná taneční zábava.

Po celou dobu probíhá výstava v hasičské zbrojnici. Občerstvení je 
zajištěno. V případě deště proběhne celá akce pod střechou.
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Maminkám k svátku

Jak nás omezí výstavba kanalizace

Setkání jubilantů 
Vítání občánků

Starostův zápisník

Občané naší městské části, kteří v letošním roce 
dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých 
jubileí zúčastnit setkání organizovaných radni-
cí, 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 Bohu-
nicích.
O konkrétním termínu, v obou případech 
vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá kultur-
ní program a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky přijímá paní 
Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 832). Formuláře přihlášek jsou 
k dispozici také na webu městské části v sekci 
Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás 
těšíme.

Když se chcete nechat 
inspirovat životem, mu-
síte život pozorovat. Při 
tvorbě článku našim 
maminkám k jejich svát-
ku se vždy rád nechá-
vám inspirovat „zvenčí“.
A tak jsem jednou po-
zoroval tatínka, jak jde 
s malým, sotva pěti-
letým chlapcem od 
cukrárny směrem k ulici Havelkova. 
Druhé dítko, nejspíše dcerka mu 
poskakovalo živě na krku, že měl co 
dělat, aby mu nespadlo. Chtěl jít po 
prvním schodišti nahoru a pak asi 
dál ke školce Amerlingova. Chlapec 
však měl jiný názor a tvrdil, že je třeba 
jít tím druhým schodištěm, protože 
tamtudy přece vždycky chodí s ma-
minkou. 
Tatínek, moudrý to muž, pochopil, 
že nemá cenu se se synkem přít ob-
zvláště, když jsou obě cesty stejně 
dlouhé.
Uvědomil jsem si zvláštní skutečnost. 
„Je třeba jít tím druhým schodištěm, 
protože tak mě to naučila moje ma-
minka“.

Maminky nás coby děti 
učily, jak se orientovat 
v našem složitém a ne-
přehledném světě. Učí 
nás nejen základním 
dovednostem, jak se 
najíst, napít, vyčistit 
zoubky, obléknout tre-
nýrky, košilku, bundičku 
či správně vyslovit „táta“. 
Ony nás učí, kudy se jde 

k paní doktorce, nakupovat, do škol-
ky, školy či na hřiště. Chodí s námi 
stále stejnou cestou, abychom až jed-
nou půjdeme sami, věděli, jak na to.
Maminky nás učí a dávají našim kro-
kům, a chtělo by se mi říci i našim 
činům, smysl a řád. A to i přesto, že 
je často nikdo neučí, jak nás mají vést. 
Mají to prostě v genech a vědí přes-
ně, co je pro nás dobré a co ne. Je 
to přirozená součást jejich DNA ☺.
Milé maminky, nejen k Vašemu „Svát-
ku Matek“ Vám přeji, aby na Vás byli 
Vaši blízcí hodní a milí a aby si Vás 
vážili za to, co pro ně děláte.

Antonín Crha
místostarosta

Je nový měsíc, a tak jsem zašel znovu 
za vedením stavby, abych získal čers-
tvé údaje o vývoji stavby. 
Pokud se vám zdá, že ulice El. Pře-
myslovny a Dvořiště byly vybag-
rovány pro konečnou fázi přípravy 
podkladu na asfaltování, a pak se 
nic přes měsíc nedělo, máte pravdu. 
Nastal zde totiž jistý technologický 
problém. Statická zátěžová zkouška 
předepisovala pro původní zeminu 
(podloží) odolat zátěži 45 Mp. Pod-
loží neboli podkladová hlína tyto 
podmínky nesplňovala, a proto pro-
jektanti museli vymyslet náhradní 
řešení. To trvalo celý měsíc. Dnes už 
by mělo být vše jasné.

Tedy konkrétně s čím počítat:
Podsedky, Vyhlídalova a Dvořiště 
– v květnu bude pokračovat konečná 
úprava povrchu chodníků a vozovky.
Lány – budou pro dopravu ne-
průjezdné. Provádí se zde stavba 
splaškové a dešťové kanalizace, 
která překročí křižovatku s ulicí Bo-
huňova. Autobusy jsou odkloněny 
na ulici Dlouhou a Ukrajinskou. Ulice 
Arménská a Bohuňova (Rolnická) bu-
dou přístupné přes ulici Vyhlídalovu.
Humenná – bude dokončena dešťo-
vá kanalizace, v horní části se začne 
budovat vodovodní řád. Ve spodní 
části by měly začít přípravy pro nové 
chodníky a silnici. 
Lískovecká – dokončí se výstavba 
dešťové kanalizace a začne se s bu-
dováním vodovodu. 
Žlíbek – v závěru měsíce se začne 
s přepojováním plynu.

Elišky Přemyslovny – bude po-
kračovat konečná úprava povrchu 
chodníků a vozovky.
Čeňka Růžičky – budou dodělány 
kanálové vpusti, přepojeny plynové 
rozvody (ulice bude v době přepojo-
vání na cca 5 dní odpojena od plynu). 
Mělo by se začít s konečnou úpravou 
povrchu chodníků a vozovky.
Hraničky, spodní část pod kři-
žovatkou s Č. Růžičky – začne se 
s budováním kanalizace pro domky 
na severní straně ulice (na odbočující 
komunikaci).  
Hraničky, horní část nad křižovat-
kou s Č. Růžičky – budování kana-
lizace probíhající pod křižovatkou se 
ukončí těsně nad křižovatkou a sta-
vební práce se zastaví, dokud nebude 
dodělána ulice El. Přemyslovny, aby 
se semafor mohl přesunout na tuto 
část ulice. Stavba kruhového objezdu 
začne nejdříve na začátku prázdnin 
a je plně koordinovaná se stavbou 
kanalizace. 
Havelkova – probíhá stavba splaš-
kové kanalizace. 
Zadní – nové vedení plynu bude 
provedeno vsunutím do původní-
ho kovového rozvodu. Výkopy tak 
budou jen v místech domovních 
přípojek a spojů. Ulice bude v době 
přepojování na cca 5 dní odpojena 
od plynu.
Bohuňova, Neužilova, Vohnou-
tova – jsou průjezdné obousměrně 
se zákazem parkování. Důvodem je 
uzavření ulice Havelkova.

Antonín Crha, místostarosta

Zdravím vás milé čtenářky a čte-
náře tohoto zpravodaje, ale pře-
devším ty z vás, kteří právě pro-
čítají další článek rubriky Komise 
pro občanské záležitosti…
Musím konstatovat, že nepřichá-
zím s povzbudivými informacemi 
z oblasti bezpečnosti, které souvi-
sí s naší městskou částí. V dalších 
řádcích se dotknu jednotlivých 
problémů, než se tak stane, chci 
apelovat na vás všechny – dbejte 
na zabezpečení a kontrolu svého 
majetku! 
Teď, jak jsem výše slíbil, k jednot-
livým událostem, které musela 
Policie ČR na území Bohunic 
řešit. Začnu oblastí vloupání do 
zaparkovaných osobních vozidel, 
ta je asi nejvíce obsáhlá. Došlo 
celkem k sedmi vloupání do vozi-
del zaparkovaných u OC Campus 
Square, OC Kaufland a na ulicích 
Dlouhá, Jihlavská a Ukrajinská. 
Finanční hodnota vzniklá odci-
zením předmětů a poškozením 
automobilů přesáhla svou výší 
150.000 Kč! Dalším častým cílem 
vloupání jsou kočárkárny a skle-
py bytových domů. Tentokrát 
se tento problém na území naší 
městské části objevil celkem čty-
řikrát. Odcizená byla především 
horská kola, a také nářadí a po-
traviny. Hodnota těchto věcí byla 
vyčíslena na téměř 27.000 Kč. Ani 
rodinné domy nejsou mimo zor-
né pole „lapků“, došlo k vloupání 
do objektu na ulici Podsedky, při-
čemž hodnota uloupených věcí 
dosáhla 15.500 Kč. Oblastí, kde lze 
dosáhnout vlastním přičiněním 
a bdělostí k zásadní minimalizaci 
následků, jsou kapesní krádeže. 
Došlo ke dvěma, a to v OC Cam-
pus Square a OC Kavkaz, přičemž 
se jednalo o peněženku a dám-
skou kabelku. V obou případech 
došlo jak k odcizení finanční ho-
tovosti, ale i osobních dokladů, 
což je někdy větší problém, než 
ztráta financí. Jen malý příklad 
drzosti těch, kteří opakovaně 
odcizili zboží v supermarketu 
Albert. Oba zajištění pachatelé 
byli za tuto trestnou činnost již 
dříve soudně „oceněni“ mnoha 
hodinami veřejných prací, ale 
oni v naprostém klidu v období 
tohoto trestu, klidně kradou dál!
Rozhodně nechci končit pesi-
misticky, proto vám všem přeji 
krásné jarní sluncem provoněné 
dny a pohodovou náladu.
Prosím pište, volejte.:
KomiseOZ@bohunice.brno.cz
Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda 
Komise pro občanské záležitosti

XV. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu 
15. 5. 2013 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat XV. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno-Bo-
hunice. Program za stupitelstva 
bude nej později sedm dnů před 
zasedáním zveřej něn na úřední 
desce ÚMČ nebo na internetové 
stránce:
www.brno-bohunice.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.

(Dokončení ze str. 1)
Projekt „rezidenčního parkování“ je 
připravován z centrální úrovně, tak 
aby bylo jednotné na celém území 
města. Překvapuje mne, jak vyplý-
vá z jiných diskuzních fór, jak stále 
málo o jeho základním principu 
mnozí ví (a to opakovaně), ale o to 
přesvědčivěji se k tématu vyjadřují. 
Než se k této možné úpravě způsobu 
regulace parkování příští zápisník vrá-
tím, prozatím nabízím zájemcům su-
mář otázek a odpovědí na webových 
stránkách MČ, http://www.brno-bo-
hunice.cz. Snad jej najdete. Stránky 
jsou totiž nové a ještě v „záběhu“.
V měsíci dubnu pak bylo mimo jiné 
náplní činnosti úřadu a samosprávy, 
vypsat, vyhodnotit, rozhodnout a za-
dat čtyři zakázky na zateplení a výmě-
nu oken tří mateřských školek a CVČ 
Labyrint Švermova. Stavební ruch 
čeká školky o prázdninách, Labyrint 
pak již počátkem června. 

Přeji dobrý květen.
Ing. Miloš Vrážel, starosta
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Co si psali naši předkové XLVI.

Žákyně ZŠ Arménská opět slaví úspěch

Pro naše čtyřicáté šesté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral pohlednici Morávkova náměstí, místa kousek pod dnešní kapličkou, 
na které je znázorněn pomník T. G. Masaryka se starou, původní bohunickou 
hasičkou v pozadí. Pohlednice je z roku 1937. Socha prezidenta Masaryka byla 
odhalena 29. 8. 1937, pravděpodobně jako poslední socha, která mu byla 
postavena ještě za jeho života. 16 dní poté prezident umírá.
Pisatelem (usuzuji z textu) je pravděpodobně student zahradnické školy. 
Pohlednice je adresována do Boskovic, Podhradí 78, učiteli Jánu Chlupovi.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Milý bratře!
Odpovídaje na tvůj lístek sděluji Tobě, že možná už na ty hody mi 
možno bude domů skrz to fotografování přijet. Potom bych se s Tebou 
ještě písemně dorozuměl. Prosím Tě zašli mi možno-li sem lístek 
cos na něm fotografován (cos poslal Marii) máš-li ještě nějaký 
a možno-li hned.
S pozdravem na všechny Tvůj bratr.

PS: Tuto neděli se mi to právě nehodí, jak jsem chtěl, neb máme teď 
zkoušky, proto jsem více zaměstnán.

Kalendárium 

Na konci března se konalo celostátní 
kolo nejprestižnější soutěže v sólo-
vém zpěvu pro děti a mládež ve věku 
od 6 do 15 let „Karlovarský skřivánek 
2013“, jejímž pořadatelem je Meziná-
rodní pěvecké centrum A. Dvořáka 
a Základní umělecká škola v Kar-
lových Varech. Naši školu zde díky 
svému vítězství v oblastním kole re-
prezentovala Viktorie Líbezná ze 3.A.
Viktorka nastudovala se svou hlaso-
vou poradkyní p. vychovatelkou Evou 
Uhlířovou dvě písně: moravskou lido-
vou „Čí to husičky na tej vodě“ a umě-
lou „Přijelo jaro“ autorů V. Mladého, 
L. Tesařové a B. Brožové. Obě písně 
přednesla za klavírního doprovodu 
své starší sestry, také bývalé žákyně 
naší školy, Jeanette Matouškové. 
Ve velmi silné konkurenci dvaceti 
nejlepších zpěváků z celé České re-
publiky obstála Viktorka opravdu vý-
borně. Odborná porota, v níž zasedli 
např. dirigent ND Praha František Drs 
a hudební osobnosti pražských a br-

něnské konzervatoře, ohodnotila její 
výkon krásným třetím místem.
Skvělé umístění Viktorie Líbezné v ce-
lostátní soutěži je úspěchem nejen 
jejím, ale všech, kteří ji ve zpěvu pod-
porovali a provázeli. Podařilo se jí tak 
reprezentovat nejen ZŠ Arménská, 
ale i naši městskou část Brno-Bohu-
nice. Gratulujeme!

Eva Uhlířová,
vychovatelka ZŠ Arménská

2.
čtvrtek

MALOVÁNÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY – klubová dílna 
SVČ LUŽÁNKY, Labyrint, Švermova 19

4.
sobota

TURNAJ MLÁDEŽE V ŠACHU
OREL, Hraničky 5, od 8.30 hodin

4.
sobota

TJ Tatran Bohunice : SK UP Olomouc – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen od 17.00 hodin

6.–31. MAGIC FLOWERS; ZTRÁTY… A NÁLEZY - výstavy
KJM, Lány 3, v půjčovní době

9.
čtvrtek

PRSTÝNKY ZALÉVANÉ PRYSKYŘICÍ – klubová dílna
SVČ LUŽÁNKY, Labyrint, Švermova 19

11.
sobota

TATRAN Bohunice : FC Velké Meziříčí – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin 

12.
neděle

TJ Tatran Bohunice : Sokol Kostelec na Hané – házená  
hala Neužilova 35, 2. liga mužů od 15.00 hodin

14.
úterý

KAMARÁDI ZVÍŘÁTKA – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3, od 16.00 hodin

16.
čtvrtek

MALOVANÉ SKLENĚNÉ SVÍCNY – klubová dílna
SVČ LUŽÁNKY, Labyrint, Švermova 19

18.
sobota

OSLAVA 90. LET HASIČŮ V BOHUNICÍCH
Areál Ukrajinská 2b, od 8.00 hodin dle programu

18.
sobota

GEOAGENTI NA LOVU
SVČ Lužánky, Labyrint, Švermova 19, od 8.15 hodin

18.–19. VÝROBA LOUTEK – MARIONET – otevřená dílna
SVČ Lužánky, Labyrint, Švermova 19, od 10.00 hodin

21.
úterý

VEČER S POEZIÍ 
KJM, Lány 3, od 18.00 hodin

23. 
čtvrtek

STÍNÍTKA Z BAVLNEK A PROVÁZKŮ – klubová dílna
SVČ LUŽÁNKY, Labyrint, Švermova 19

25.
sobota

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

25. 
sobota

BOHUNICKÉ OKOLO
PROBO, zahrada ZUŠ Amerlingova 2, od 13.30 hodin

25.
sobota

RODINNÝ VÍCEBOJ
SVČ LUŽÁNKY, Lány 3, od 10.00 hodin

25.
sobota

TATRAN Bohunice : SK Bystřice n. P. – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin 

27.
pondělí

KERANICKÁ VÝSTAVA – LOUKA
ZŠ a MŠ Vedlejší 10, vernisáž od 15.30 hodin

29. 
středa

TATRAN Bohunice : SFK Vrchovina – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 18.00 hodin 

2. 6.
neděle

ZÁJEZD NA ŽUPNÍ POUŤ do Moravského Krumlova 
OREL, Hraničky 5, odjezd autobusu ve 12.00 hodin

9. 6. 
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
OREL, za orlovnou, Hraničky 5, od 15.00 hodin

V.

SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ
V sobotu dne 18. 5. 2013 bude sběrné středisko odpadů 

v Bohunicích z důvodu oslav 90. výročí založení  
Sboru dobrovolných hasičů Bohunice zavřeno.

Děkujeme za pochopení SDH Brno Bohunice
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DEVADESÁT LET HASIČŮ V BOHUNICÍCH
Začátkem března 1923 v hostin-
ci u Vršků při rokování o sociálních 
a humánních potřebách obce Bohu-
nice zazněla první myšlenka od pana 
Jana Dlapky a Václava Linky o založení 
sboru dobrovolných hasičů v Bohuni-
cích. Prvním starostou se stal Metoděj 
Švestka a náčelník Křenek Josef.
Z  příspěvků a darů od občanů Bohu-
nic byla pořízena kompletní výstroj 
pro 15 členů a jejich pojištění. Dne 
26. 10. 1923 po dlouhém vyjedná-
vání došlo ke koupi ruční stříkačky 
za 8 750,- Kč od hasického sboru Ža-
bovřesky a 200 m konopných hadic. 
Stříkačka a materiál byla uskladně-
na u pana Tošnara Jakuba, kde také 
probíhal výcvik. Další finance získával 
sbor z konání různých akcí, jako ha-
sičský ples a hody, veřejná cvičení,  
soutěže v kuželkách o ceny a další 
aktivity. 
Na jaře 1929 poskytl p. Pospíšil Alois, 
rolník sboru místo na stavbu požár-
ního skladiště, s jehož stavbou bylo 
ihned započato a  dne 18. srpna 1929 
bylo skladiště slavnostně odevzdáno 
svému účelu, cena díla 42 250,- Kč.
Při jarních povodních sbor konal zá-
chranné práce, při kterých se proje-
vila potřeba samočiného čerpadla. 
Již delší dobu se uvažovalo o koupi 
hasičského automobilu, na který bylo 
stále málo peněz. Po zvážení finanč-
ní situace bylo rozhodnuto zakoupit 
v roce 1933 dvoukolové motorové 
čerpadlo za 30 000,- Kčs od fy. Hrček 
a Neugbauer. 
V době válečných událostí se sbor 
podílel na hašení domů po leteckých 
náletech. Pro nedostatek technické-
ho vybavení se zásahy omezily na vy-
proštění osob ze závalů a dohašování 
jednoduchými hasebními prostředky.
První hasický vůz získal sbor v roce 
1947 od hasičů z Husovic, jednalo se 
o starší vůz Praga Grant. Vzhledem 
ke stáří byl vůz velmi poruchový 
a udržet ho v provozu bylo velmi 
náročné. Úspěšně rozbíhající se čin-
nost organizace narušilo politické 
rozhodnutí o znárodňování a kolek-
tivizace obce po roce 1950. Zabírání 
soukromého majetku živnostníkům 
a zemědělcům se dotklo téměř všech 
členů. Tato křivda negativně zasáhla 
do jejich myšlení a do samotné čin-
nosti sboru. Došlo i ke změně názvu 
organizace na Československý svaz 
požární ochrany a na Veřejný požární 
sbor. Zbudovaný majetek hasičů mu-
sel být také předán státu, do správy 
tehdejšího národního výboru.
Po roce 1952 vstoupil do sboru 
bratr Pospíšil Václav st., jeho přispě-
ním došlo k oživování činnosti celé 
organizace. Hasiči přebudovali sál 
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nevyužívané Orlovny na kino. Byla 
přistavěna promítací kabina, upraven 
sál na sezení a  začala pravidelná fil-
mová představení pro veřejnost. Dále 
se pořádaly různé akce jako tradiční 
ples, mladé hody, akce Tři požáry 
v Bohunicích, které ukázaly veřejnosti 
hašení požárů od období feudálů až 
po tehdejší nejmodernější techniku, 
představení Rušení roboty, Selská 
svatba, soutěž požárních stříkaček 
a jiné. Velké výhrady k této kulturní 
činnosti měli funkcionáři národního 
výboru a hlavně vládnoucí strana. Tak 
došlo k postupnému omezování čin-
nosti a pořádal se jen hasičský ples.
Otázku nové požární stanice vyhrála 
přestavba stávající budovy. Přestavba 
byla zahájena v roce 1961 a to v akci 
„ZET“, stavební materiál byl dodán 
obcí a práce byla prováděna brigád-
nicky členy sboru. Stávající budova 
byla v roce 1964 prodloužena a roz-
šířena o  podlaží s velkou zasedací 
místností, sklady, nocležnou a jiné. 
Díky obrovské obětavosti členů zís-
kala organizace důstojné zázemí pro 
svoji činnost. Došlo k rozšíření našeho 
autoparku o požární cisternu.
V roce 1973 oslavil sbor 50. výročí 
od svého založení. Byla uspořádaná 
výstava požárních techniky. Proběh-
ly ukázky hašení koňskou ruční stří-
kačkou a stříkačkou na parní pohon. 
Pachutí těchto oslav byla hrozba 
zbourání požární stanice, která měla 
ustoupit uvažované panelové výstav-
bě Bohunic. Přes tuto hrozbu sbor 
pracoval dál. Došlo k výměně požární 
cisterny. Opět z vraku vozidla byla čle-
ny organizace přebudována kropička 
Škoda 706 RTO na požární vozidlo. 
Obsahem vody 7 000 litru se vozidlo 
stalo velkým pomocníkem při hašení 
požáru po celém okolí. 
Přes veškeré jednání a sliby, že bu-
dova zbrojnice bude stát do zajištění 
náhradní prostor, byla v roce 1986 
zbořena málem jako první. Vozidla 
byla umístněna v předzahrádce ro-
dinných domů členů v plné poho-
tovosti pro výjezd. Po několika stěho-
vání majetku zásahové jednotky nám 
byl přidělen statek paní Sobotové, 

kde jsme mohli využívat pouze prů-
jezd a dvůr. Po úmrtí majitelky jsme 
získali celý objekt. Po svépomocné 
úpravě, rozšíření místností, zpevnění 
dvora zateplení průjezdu pro gará-
žování cisterny mohla pokračovat 
naše činnosti. Obměnila se i zásahová 
vozidla, od hasického záchranného 
sboru jsme obdrželi nové vozidlo 
AVIA DA – 12 a starší cisternu Ško-
da 706 RTH CAS – 16. Přes všechny 
objektivní potíže byla oblast represe 
stále na vysoké úrovni, což dokázala 
i pomoc při záplavách v  okresu Pře-
rov, která trvala celý týden. Obnovila 
se i činnost mládežnických družstev. 
Družstvo žáků opět postoupilo do 
krajského kola. Toto nelehké období 
trvalo do roku 1997, kdy nám pan 
starosta Ing. Mirek Holý předal objekt 
na Ukrajinské ulici po správní budově 
bytového družstva Družba.
 V roce 2002 byla zásahová jednot-
ka opět dlouhodobě nasazena při 
povodních v Praze na čerpání vody 
na Australském zastupitelství a praž-
ském metru. Za velkého přispění 
a pomoci paní starostky Ivy Toufarové 
získala organizace nový cisternový 
vůz MAN CAS – 24. Další úpravou 
prošla i budova, bylo vylepšeno vy-
tápění a větrání sálu, výměna výjez-
dových vrat a celé elektroinstalace. 
V roce 2011 byly zahájeny práce 
na stavbě hasičského cvičiště, kte-
ré bohunický sbor získal zejména 
díky práci pana náměstka primátora 
Ing. Roberta Kotziana a pana staros-
ty Ing. Miloše Vrážela. Cvičiště jistě 
přispěje ke zvýšení úrovně přípravy 
mládežnických družstev a zásahové 
jednotky.
V současnosti má bohunický sbor 
50 členů, z toho 21 členů zásahové 
jednotky, 50 členů dětských kolekti-
vů. V posledních letech sbor vyjíždí 
přibližně k 50 požárům ročně, pořádá 
kulturní a sportovní akce.
Mnohem více informací se dozvíte 
na oslavě a výstavě k výročí, konané 
18. května 2013 v bohunické zbroj-
nici, kam jste všichni srdečně zváni.

Hasiči Bohunice 
(redakčně zkráceno)

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE 
Vstup volný. Arménská 7

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

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

Kontaktní telefon: 
722 209 910

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

Sportovní areál  
ZŠ Vedlejší

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

Házenkáři TJ  
Tatran  vítězní!

Již několik kol před koncem soutěž-
ní sezony 2012/2013 dosáhl „A“ tým 
mužů historického úspěchu – vítěz-
ství v této druholigové soutěži. Tímto 
úspěchem si naši muži zajistili účast 
v baráži o 1. ligu. Gratulujeme! 
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Bohunický občan se stal prezidentem 
Světové federace malého fotbalu

Klub důchodců Brno-Bohunice

Co vše musí kandidát na tuto funk-
ci absolvovat, aby se dostal až do 
toho nejužšího světového výběru?
Prvotně musí mít podporu své země, 
která mu dá mandát reprezentovat 
národní svaz malého fotbalu na 
kontinentální úrovni a kandidovat 
ve volbách. Poté musí uspět v kon-
tinentálních volbách, kde z každého 
kontinentu, pakliže daný kontinent 
kandidáta nominuje, postoupí pouze 
jedna osoba.

Delegáti byli ze 141 světových zemí. 
Jak probíhala samotná volba?
Byli jsme čtyři kandidáti, já za Evropu, 
Kevin Rogers za Severní Ameriku, Ser-
gio del Rio za Střední a Jižní Ameriku 
a Sunil Purnapatre za Asii. Každý měl 
před prvním kolem 30 minut pro-
storu na svoji prezentaci. Vsadil jsem 
na prezentaci konceptu, která se ne 
zcela shodovala s koncepcí, která je 
nyní. Věděl jsem, že to na konzerva-
tivní delegáty nemusí úplně zapů-
sobit, naopak však ty nerozhodné to 
může oslovit, což se později ukázalo 
jako správná volba. První kolo mi 
vyneslo 51 hlasů ze 141 možných, 
což bylo nejvíc ze všech. Pro zvolení 
jsem však musel získat nadpoloviční 
většinu hlasů, tedy alespoň 71, což 
se nepodařilo. Do druhého kola jsem 
postoupil s Američanem Kevinem 
Rogersem. Necelou hodinu přicháze-
ly otázky z pléna, na které jsme muse-
li odpovídat. Primárně se vyjádřit, jak 
bychom daný model nastavili a jak by 
vypadal postup k realizaci. Nebylo to 
jednoduché, protože člověk neměl 
de facto žádný čas na přípravu, po-
kud odpovídal jako první, ale jsem 
rád, že je to za mnou.

O kolik hlasů jste tedy ve druhém 
kole vyhrál?
Celkem o 26, získal jsem poměrně 
silný mandát, za což delegátům 
děkuji. Na druhou stranu je tento 
mandát pro mě obrovsky zavazující 
a musím nyní ukázat, že si delegáti 
zvolili správného lídra pro nastáva-
jících pět let.

Když se ohlédnete za sebou, čeho 
nejvíce si vážíte?
Že se ze sedmého patra panelové-
ho domu v Bohunicích vybudoval 
druhý nejpočetnější sportovní svaz 
v České republice, a to bez jakéko-
liv státní podpory (smích). V druhé 
věci si strašně moc vážím lidí, kteří 
mi věřili a pomáhali a pomáhají rea-
lizovat moje vize s cílem zajistit lepší 
podmínky a kvalitní servis pro hráče 
malé kopané.

Odkud jste tedy sháněl finance na 
rozvoj?

Vše se budovalo na základě finan-
cí od členů svazu nebo pár desítek 
tisíc, které jsme dostali i od ÚMČ Br-
no-Bohunice, za což bych moc rád 
poděkoval, protože si této podpory 
obrovsky vážím. Věřím, že jsem to 
tímto úspěchem městské části vrátil 
a budu vracet i nadále.

Co máte nyní v plánu a čeho byste 
chtěl dosáhnout v průběhu Vašeho 
mandátu prezidenta Světové fede-
race malého fotbalu?
Chci začít usilovně pracovat na roz-
voji softwaru a oblasti informačních 
technologií pro malý fotbal a zjed-
nodušit tím tak podmínky novým 
národním svazům Světové federace 
malého fotbalu. Ve druhé věci chci 
potom zvýšit medializaci, a to ces-
tou volné soutěže. Světová federace 
má nějaký balík, kterým podporuje 
národní svazy. Chci, aby tyto finance 
byly částečně vázány na to, jak kte-
rý národní svaz komunikuje s médii 
a jak často a v jakých médiích pre-
zentuje malý fotbal ve své zemi. Chci 
se více zaměřit na podporu regio-
nálních svazů, protože to jsou nosné 
pilíře celé Světové federace.

Co může Váš úspěch přinést obča-
nům MČ Brno-Bohunice?
Určitě je to větší medializace a přepo-
klad pro zisk investic do případného 
sportovního komplexu pro malý fot-
bal v městské části, pakliže se něco 
bude plánovat. Ale těch věcí mám 
v hlavě spousty, bude otázkou priorit, 
v jakém sledu budou realizovány. 

Oblastní sdružení Brněnského svazu 
malé kopané, o. s.,
Počet členů: 2 423
Kategorie: junioři do 15 let, ženy, 
muži, firmy

Web: www.malakopanabrno.cz

Vás srdečně zve za finanční spoluúčasti radnice  
MČ Brno-Bohunice na zájezd, který se koná 

dne 12. června 2013 

trasa: Brno, Kutná Hora, Brno 
Odjezd: 6.00 hod.    Návrat: 20.00–20.30 hod.

Cena zájezdu 300,- Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek 20. května 2013 
na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice 
Informace: pí. Růžičková, 732 928 121, 530 316 116

Devětadvacetiletý Dr. Filip Juda byl v dubnu zvolen v anglickém Bir-
minghamu prezidentem Světové federace malého fotbalu, druhého 
největšího sportovního odvětví na světě.

         

25. května

od 14.30

Registrace jezdců: 

13:30-15:00

Areál ZUŠ    

Amerlingova 2      
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Volnočasové aktivity na Lánech

Festival MEZI PANELY

Jaro !! A velký dík...

Folklor mezi knihami

Dobrý vstup fotbalistů Tatranu Bohunice 
do druhé poloviny sezóny

Od září letošního roku odstartuje na 
Lánech pilotní projekt volnočasových 
aktivit pro žáky 1. stupně základních 
škol, který svým programem bude 
navazovat na školní družiny a kluby. 
Nabídne dětem celoodpolední vyži-
tí s množstvím zájmových činností, 
znalostních i sportovních aktivit, 
nebudou chybět výlety, ani cesty 
za dobrodružstvím. V rámci odpo-
ledního programu budou moci děti 
v průběhu týdne navštěvovat různé 
lánovské kroužky (výtvarné, spor-
tovní, hudební, přírodovědné), dále 
budou pro děti připravovány měsíční 
projektové cykly o brněnských měst-
ských čtvrtích, logopedická cvičení či 
hrátky s angličtinou. 

Rodičům tento projekt umožní za-
bezpečit jejich dětem kvalitní od-
polední program, na jehož počátku 
vyzvedne pedagog z Lánů dítě ve 
14 hodin ze školní družiny. Program 
bude končit předáním dítěte rodi-
čům (příp. odchodem dítěte domů) 
v 18 hodin či po ukončení kroužků.
Budete-li mít o zapojení do projektu 
zájem nebo se o něm chcete dozvě-
dět více – ozvěte se nám, rádi vám 
vaše dotazy zodpovíme.

MgA. Petra Košťálová
vedoucí pracoviště

SVČ Lužánky – pracoviště Lány, Lány 3
tel. 724 813 929

email: petralany@luzanky.cz

Festival nabídne dětem a mladým 
lidem možnost shlédnout divadel-
ní představení, ve kterých účinkují 
jejich vrstevníci. Jak nám řekl Tomáš 
Gruna (pořadatel festivalu): Festival 
Mezi panely proběhne tento rok již 
po třinácté. Každý rok nabízíme zají-
mavá představení, která osloví diváky 
každého věku. Tento rok na festivalu 
přivítáme v dopoledním bloku pro-
fesionální divadlo Anička a letadýl-
ko s představením pro menší děti 
Chroust, dále se budou prezentovat 
místní divadelní kroužky jako je DDS 
Pirko či divadlo Labyrint. Samozřej-
mě jako každoročně svůj um předve-
dou malé tanečnice z Taneční školy 
Sneaker. Součástí programu bude 
i promítání krátkých filmů a vernisáž 

Srdečný pozdrav všem obyvatelům 
Bohunic, obzvlášť našim čtenářkám 
a čtenářům. 
Každý měsíc Vás informujeme o ak-
cích, které jsme pro Vás připravily, 
v květnu tomu nebude jinak, ale 
nejdříve musím poděkovat. V měsíci 
březnu jsme vyhlásily sbírku Bohu-
nice Bohunicím, sbíraly jsme knihy 
od Vás, bohunických občanů, pro 
Domov Naděje na Arménské ulici. 
Naplnily jsme 4 velké bedny litera-
turou, vhodnou pro naše babičky 
a dědoušky a doufáme, že jim knihy 
udělají radost. Ještě jednou díky! :-) 
A nyní k aktuálnímu dění v měsíci 
květnu.
Od 6. 5. do 31. 5. 2013 je pro Vás 
připravena výstava Magic Flowers 
výtvarnice paní Evy Koenigové. Tato 
autorka u nás vystavuje již poněkoli-
káté a její výstavy vždy patří k nejkrás-
nějším  a nejúspěšnějším. 
Další minivýstavou budou Vaše Ztrá-
ty...a naše Nálezy. Ztratili jste záložku? 
Brýle? Deštník? Na výstavce předmě-
tů zapomenutých v knihovně třeba 

uvidíte právě to, co jste postrádali.
V úterý 14. 5. 2013 budeme číst našim 
nejmenším z pohádek o zvířátkách. 
Housata, káčata, selátka, telátka, pros-
tě všechna zvířátka ze statku. Akce je 
vhodná pro děti od 2 do 5 let v do-
provodu dospělé osoby. Součástí čte-
ní bude i dílnička, přiměřeně náročná 
pro tento věk, rodiče mohou dětem 
vzít obyčejné bílé tričko. Začátek je 
v 16 hodin.
V úterý 21. 5. 2013 si zopakujeme 
příjemný Podvečer s poezií. Básnířka 
Věra Hrdinová bude číst z připravo-
vané knihy poezie Kořeny a větve. 
Básník, hudebník a výtvarník Petr 
Moučka se svou kytarou uvede básně 
ze své tvorby. Začátek je v 18 hodin.
Snad už se počasí ustálí a některé 
naše aktivity budeme moci přesu-
nout na zahradu, akce na červen, kte-
ré jsou zatím překvapením, k tomu 
vysloveně lákají. Přejeme Vám krásné 
dny a nezapomeňte se za námi stavit.

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Již třetí vstoupení v prostorách 
Knihovny Jiřího Mahena na ulici 
Lány absolvovala Bohunická chasa 
se svojí cimbálovou muzikou Boho-
nica 10. dubna. V programu dlou-
hém téměř hodinu a půl předvedl 
tento soubor místní orelské jednoty 
písně a tance především z Bohunic 
a Brněnska. Dostalo se i na oblíbené 
pásmo písní žertovných a na společ-
né zpívání s návštěvníky knihovny 
známých písní lidových. 
Chasa svůj repertoár neustále do-
plňuje, hlavně o písně z našeho re-
gionu. Jedná se o písně pocházející 
z 19 století a vyznačující se výrazným 

hanáckým nářečím. Ty z „Bohonic“ 
pochází se sborníku Františka Barto-
še a Leoše Janáčka, který vyšel v roce 
1901. 
Nejbližší větší akcí, kde Bohunická 
chasa vystoupí, bude 5. května ho-
dové odpoledne v Brně-Bosonohách. 
Vystoupení v Bohunicích je napláno-
váno na úterý 11. června od 18.00 
hodin v zahradním areálu ZUŠ na ulici 
Amerlingově. Více se dozvíte v příš-
tím čísle Našich Bohunic, na vývěs-
kách orelské jednoty a na stránkách: 
www.orelbohunice.cz.

Ladislav Konečný

I když počasí na počátku soutěže pří-
liš fotbalu nepřálo, dokázali fotbalisté 
„A“  mužstva Tatranu vybojovat ze 
dvou prvních zápasů v Moravskoslez-
ské divizi 4 body. Jeden bod za remí-
zu 1:1 si dovezli z Pelhřimova a doma 
pak porazili Tasovice 3:0. V tabulce 
se posunuli s 21 body na průběžné 
osmé místo. Do vedení se dostala 
Třebíč se stejným počtem bodů 36, 
jako druhá Líšeň.
Pozor! Vedení fotbalového klubu 
TJ Tatran Bohunice hledá nového 
rozhlasového komentátora pro 
domácích utkání „A“ mužstva v Mo-
ravskoslezské divizi. Máte-li zájem, 
nebo víte o někom, kdo by se na 
tuto funkci hodil, neváhejte se při-
hlásit nebo informovat vedení na 
emailové adrese: fotbalbohunice@

seznam.cz nebo na tel.: 721 982 386. 
Informace pro vás – časy začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno naleznete 
ve vitríně na fotbalovém stadionu 
Neužilova nebo na vývěsce MČ Bo-
hunice na ulici Dlouhá vedle trafiky 
naproti prodejně Albert. Ke splnění 
cíle – potvrdit dobrou výkonnost 
a udržet se i druhým rokem v MSD 
- budou všichni hráči potřebovat 
podporu fanoušků. Proto neváhej-
te a navštivte některé z domácích 
utkání. Díky odstoupení Vracova ze 
soutěže, zbývají do konce již pouze 
4 domácí zápasy. Na vaši návštěvu se 
těší hráči i funkcionáři fotbalového 
oddílu TJ TATRAN Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

V Lužánkách, pracovišti Labyrint na Švermově 19 proběhne v sobotu 
25. května 2013 divadelní festival Mezi panely, pořádaný za podpory 
městské části Brno-Bohunice.

fotek. Zkrátka to bude kulturní záži-
tek. Festival začne v 9.00 dopoledním 
programem pro nejmenší a v 15.00 
naváže blok odpolední. Je to prostě 
ta nejjednodušší možnost, jak vzít 
děti do divadla a neztrácet čas dopra-
vou. Ruku na srdce, kolikrát do roka 
máte možnost vzít děti do divadla 
tak blízko?

 Úklidová firma OLMAN SERVICE 
s. r. o. hledá pracovníky osoby se zdra-
votním postižením (OZP) na pozici 
uklízeč/ka a strážné na ostrahu ob-
jektů na HPP. Pracoviště Brno. Volejte 
730 186 797.

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

 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

 Prodám zahradu v Brně-Bohuni-
cích, osada ZO Moravanské kopce. 
Plocha 261 m2, oploceno, samostat-
ný vchod, na pozemku podsklepe-
ná chata 9 m2, dva stromy meruňky. 
Cena 150 000 Kč. Tel: 732 719 785.

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

  Prodám novostavbu nízkoe-
nergetického, bezbarierového RD 
v Milovicích u Miku lova, v soused-
ství mušovských jezer. Dispozice 
3+KK, 71m2, vlastní pozemek 445 m2. 
Vhodné k bydlení i rekreaci. Cena 
1 950 000 Kč. Tel. 734 378 755.

 Koupím byt bez RK i zadlužený. 
Hotovost. Tel: 720 551 215.

  Doučováni MAT – FYZ žáků 
GYM: prima-kvarta a ZŠ: 6.–9. tř. Info: 
774 621 703; http://mat-fyz.cz

 ELEKTRIKÁŘ
          HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Elektroinstalace,  sítě proti holu-bům, 
drobné i větší řemeslnické práce, ma-
lování, pokládka podlahových krytin, 
montážní práce a další.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remesnik.cz

 LETNÍ TÁBOR BRUMOV
II. turnus 15.–27. 7. 2013
Pro děti je připraven pestrý program, 
celotáborová hra, krásné prostředí, 
spolehliví vedoucí. Věk 7–15 let. Uby-
tování ve stanech s podsadou. Strava 
5x denně. Zděné zázemí s vlastním 
doktorem. Cena 3650,- Kč. Provozo-
vatel KČT. El. přihláška www.brumov.
com/2turnus
Patronem tábora jsou Lesy města 
Brna, a.s.

 BLEŠÁK se koná 1. 6. 2013 v sále 
hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b od 
9.00 do 12.00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel.: 605 089 298

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

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

Dvořákova 11, 657 70 Brno,
tel.: 542 158 120, e-mail: obchodni@ndbrno.cz

Je určeno pro diváky, kteří se nechtějí vázat danými                      
inscenacemi a pevnými termíny. Tato divadelní nabídka 
se skládá ze šesti  kuponů na představení opery, baletu 
nebo činohry a je zároveň i vhodným dárkem. Sleva oproti                    
nákupu vstupenek je až 33 %!

CENA předPLATNÉHO 
NA SEZONU 2013/2014:

NA ČINOHRU
1 500 Kč

NA OPERU 
A BALET 
2 100 Kč

Sestavte si své předPLATNÉ sami!

Klademe důraz na kvalitní 
a rychlé provedení práce 
při  rozumných cenách

Nabízíme:

NaJDeTe NÁS :

•	 Revize	elektrických		instalací,	hromosvodů		a	spotřebičů		
(výchozí	a	pravidelné)		

•	 Elektromontážní	práce	při	stavbě,	rekonstrukci,	modernizaci	
domů,	bytů,	bytových	jader,	dílen,	hal	a	provozoven…

•	 Zkoušky	a	školení	elektrotechniků	z	vyhl.	č.	50/78	Sb.	včetně	
vydání	osvědčení	o	zkoušce

Kancelář:	Dikos s.r.o.	
Masná	34,	602	00	Brno			
el./fax:	548	211	889						

Boris Wágner          mobil: +420 602 737 541
Ing. Josef Sobotka  mobil: +420 602 737 544

E-mail: dikos@dikos.cz     http://www.dikos.cz/

KinderGarten
Jazykové a fi remní školky 

www.KinderGarten.cz

Více info na 774 222 060
 nebo mailu

campus@kindergarten.cz

Anglická školka
Brno Campus

 Koupím BYT 2+1 a větší, ne pří-
zemí, balkón podmínkou. Seriozní 
jednání. Tel.: 775 667 214.

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

 Koupím byt 3+1 nebo 2+kk v Bo-
hunicích. Platba ihned. 
Tel.: 776 670 398.



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 *

ASIJSKÝ KVĚTEN V AVIONU
Každý den OCHUTNÁVKY ZDARMA.

5.–31. 5.MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA ORCHIDEJÍ 

ochutnávky asijských specialit, denně 14:00 – 19:00 
ochutnávky čajů v čajovně Oxalis, denně 14:00 – 19:00
výstava „Asie ve fi lmu“
život ve Vietnamu ve 40 velkoplošných fotografi ích
18. – 19. 5. Asijské trhy, thajské masáže ZDARMA

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

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

prodej 
jablek
přímo od pěstitele
za nejlepší ceny v brně

Otevírací doba prodejny 
po–pá 8–17, so 8–12

Tel.: 547 222 333, 774 166 585
www.jablka.cz

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

  Martina Ševčíka 46 
  Brno-Starý Lískovec

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu


