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Sociální skupiny
Sociální skupiny sídlící v paměťo-
vých discích internetových serverů 
se staly fenoménem současnosti. 
Fenoménem, kterého se rády do-
volávají nejen média a veřejnost, 
ale i průzkumníci mnoha mínění. 
A vůbec nikomu není na překážku 
jejich faktická neexistence. A prá-
vě virtuálnost, která nevyžaduje 
k jejich založení téměř žádné or-
ganizační, intelektuální či fyzické 
úsilí pravděpodobně způsobuje 
jejich masový rozvoj. A pak je tu 
ta dráždivá možnost anonymity 
či možnost vydávat se před světem 
za někoho jiného!
A tak kliknutím počítačové myši 
jsem se jednoho podvečera v tep-
le obýváku stal i já členem jedné 
skupiny. Stal jsem se jedním ze čtyř 
set členné komunity, kterým dle ná-
zvu skupiny, není lhostejno dění 
v Bohunicích.  Byť se to v diskuzi 
hemžilo mnohými přezdívkami 
a krycími „nicky“, přihlásil jsem se 
pod svým občanským jménem. 
Aktivita „rozpravy“ ve skupině vyka-
zovala poměrně nepravidelné tem-
po. A pohříchu nejaktivnější byli ti, 
kteří o tématu věděli nebo chtěli 
vědět pramálo. Linka příspěvků 
se tak často rozbíhala do mnoha 
slepých ramen. Tedy zcela mimo 
téma původní. Formát diskuze se 
nakonec postupně vždy rozpadl 
do pouhého uveřejňování povrch-
ních glos a komentářů; nechce se 
mi uvěřit, že názorů. A v tom se 
to stalo! Správce skupiny smazal 
část mých příspěvků. Do skupiny 
mi zakázal přístup. Normálně mne 
vyloučil… Marně jsem klikal myší 
a zíral do nefunkčních formulářů. 
A to jsem toho chtěl ještě tolik říci 
(napsat)! Kde teď všichni jsou? Jak 
s nimi navázat kontakt? Kdyby 
se mi alespoň „polévkaskrutony“ 
ozval. Tak jsme si krásně rozuměli! 
Zašli bychom na jedno…

Miloš Vrážel, starosta

starostův zápisník
Podle veřejně dostupných zpráv vláda 
ČR schválila čtyři a půl miliardy ko-
run na úpravu železniční tratě spo-
jující  Brno se Zastávkou. Ano, těch 
kolejí, které vedou jižně pod Bohuni-
cemi podél dálnice D1.  Výsledkem 
generální opravy bude elektrifiko-
vaný dvojkolejný provoz v celém 
úseku. V rámci provozu integrované 
jihomoravské dopravy by zde měly 
vlaky svištět až 120 km rychlostí, a to 
každých 15 minut. Slavnostní páska 
k zahájení stavebních prací má být 
přestřižena již ke konci letošního roku. 
Součástí projektu je i nový přestupní 
terminál - vlaková zastávka v blízkosti 
nové bytové zástavby za školou E. Pře-
myslovny ve Starém Lískovci. Vše má 
být zprovozněno v roce 2014.
Bohunické sídliště bylo závěrem loň-
ského roku podrobeno sociologickým 
průzkumem. Byl to třetí průzkum 
zhruba v desetileté periodě. Jeho vý-
sledky lze velmi zjednodušeně inter-
pretovat tak, že bohuničáci si oproti 
obyvatelům sídliště Bystrc, Vinohrady, 
Kamechy a Lesná nejvíce považu-
jí skutečnosti, spočívající ve zlepšení 
podmínek pro bydlení. Tedy vnímáme, 
že máme lepší nejen byty, domy ale 
i veřejné prostory sídliště. A do konce 
se nebojíme přiznat, že k sídlišti máme 
pozitivní vztah. A to nejintenzivnější 
ze zkoumaných lokalit.  Naopak „zcela 
propadáme“ ve vlastním sebevědo-
mí. Tedy v tom, že si myslíme, že si 

o nás ostatní myslí, že 
Bohunice nemají dobrou 
pověst.  To jednoduše 
znamená, že nám chybí 
více zdravé sebepropa-
gace.  Takže pojďme do 
toho! Pro zájemce o po-
drobnější rozbor prů-
zkumu je připravena na 
8. února od 17.00 hodin 
v zasedaní místnosti rad-
nice prezentace výsledků 
průzkumu, viz oznam uvnitř čísla.
Připravovaná rekonstrukce a výstav-
ba kanalizace v Bohunicích nabírá 
konkrétnějších podob. Financování 
z úrovně města Brna je vyřešeno, pro-
bíhá výběr realizační firmy a první 
práce by měly v našich ulicích započít 
v červnu letošního roku. Podrobnější 
informace budou následovat.
V areálu fakultní nemocnice při uli-
ci Kamenice byla započata stavba 
moderní budovy Zdravotnické zá-
chranné služby Jihomoravského kra-
je. V budově bude sídlit ředitelství, 
operační středisko a výjezdové sta-
noviště. Záchranáři tak mají opustit 
své nevyhovující prostory při Náměstí 
28. října již koncem letošního roku.
Mediálně známý prodej pozemků 
po zrušené zahradnické škole nebyl 
jedinou významnou majetkovou 
změnou v našem území. Ministerstvo 
vnitra, i pro nezájem města Brna, pro-
dalo rozsáhlou plochu mezi ulicemi 

Jihlavská, Dlouhá a tram-
vajovou tratí developer-
ské firmě. Nový majitel, 
v souladu s územním 
plánem, již připravuje 
jeho částečnou zástavbu 
komplexem učebních, 
vzdělávacích, vědeckých 
a dalších kancelářských 
prostor.
Na základě sdělení paní 
vedoucí pošty jsou dlou-

hé fronty před přepážkami „zkráti-
telné“ při zachování rozsahu služeb 
pouze tím, že část našich ulic bude 
přespádována do Starého Lískovce. 
K tomu jen dodávám, že pošta je 
nájemcem v prostorách společnosti 
Ahold. Tedy případné rozšíření po-
čtu přepážek je jen na jednání těchto 
subjektů.
S předstihem podávám informaci, že 
velkoobjemové kontejnery ke svo-
zu odpadů, které objednává a platí 
radnice, budou od března nově 
přistavovány v sobotu, oproti dosa-
vadní středě. Místa svozu zůstávají 
zachována. kontejnery budou sloužit 
jen pro sběr rostlinného odpadu ze 
zahrad v lokalitách, v nichž není po-
volena likvidace tohoto odpadu spa-
lováním! Takže ledničky a skříně už 
k nim nevozte! Tyto lze nadále zdar-
ma odevzdávat ve sběrném dvoře za 
hasičskou stanicí při ulici Ukrajinská. 
Přesný harmonogram bude opět zve-
řejňován. Lokality s povoleným spalo-
váním suchého rostlinného materiálu 
jsou vyhláškou města Brna situovány 
jižně od Leskavy a severně od ulice 
kamenice. Spalovat suchý rostlinný 
materiál na daném území lze každou 
sobotu od 8 do 20 hodin, a to při pří-
znivých rozptylových podmínkách.
Vzhledem k účinnosti zákonů na 
ochranu osobních údajů nelze již 
registry obyvatel využívat k přímé-
mu obesílání občanů s pozvánkou 
na slavnostní setkávání s jubilanty 
na radnici. 
Situace je tedy obdobná jako s vítá-
ním občánků. Zájemci „o tuto slávu“ 
budou nuceni se přihlašovat sami. 
Výzvu opět budeme zveřejňovat.

(Pokračování na str. 2)

Uzávěrka č. 3/12
19. února 2012
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Milí pravidelní čtenáři rubriky Ko-
mise pro občanské záležitosti. Čas 
je neúprosný a další měsíc nové-
ho roku je za námi! V následují-
cích řádcích se pokusím přinést 
ty důležité a zajímavé informace, 
které se v oblasti bezpečnosti 
udály v minulých dnech v naší 
městské části.
Městská policie revír Brno-západ 
se konečně v polovině minulého 
měsíce dočkala nové služebny.  
Více se dozvíte na jiném místě 
zpravodaje. 
Policie ČR musela znovu řešit 
vloupání do zaparkovaných vo-
zidel, proto apeluje na řidiče, aby 
v co nejmenší míře ponechávali 
cennosti či zavazadla v auto-
mobilech! Dále Policie ČR řešila 
v naší městské části jedno odci-
zení motorového vozidla a jedno 
vloupání do garáže. Došlo i k lou-
pežnému přepadení v „lesíku“ při 
ulici Ukrajinská, případ je zatím 
v stádiu šetření. Nakonec jistě ne-
milá informace, opakovaně došlo 
k úmyslně založeným požárům 
sběrných kontejnerů na ulicích 
Bohuňova a Hraničky.
Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohu-
nice, 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

Starostův zápisník

Qui  bono?

reakce na příspěvek Qui bono?

V posledních Našich Bohunicích ne-
chal pan starosta hněv zacloumat 
svým majestátem a světe div se, za 
terč si vzal opozici. Prý nepodpořila 
rozpočet, aniž předložila pozměňující 
návrhy.
Inu, kdybychom měli jako koalice 
k dispozici aparát uředníků, jistě 
bychom tak mohli učinit. Ale proto-
že chodíme do práce a staráme se 
o děti, jeví se týden, který jsme měli 
na prostudování, jako doba nedosta-
tečná. I tak jsme díky našemu zastupi-
teli objevili závažnou chybu v rozpoč-
tu, který doporučila rada schválit, což 
pan starosta asi ze skromnosti nezmi-
ňuje (nebylo to ostatně poprvé, kdy 
jsme koalici nachytali v „nedbalkách“). 

Navíc pan Vrážel ví, že koalice se vůči 
našim návrhům staví zcela stejně, jak 
to známe z parlamentu a např. nebýt 
tlaku ČSSD v součinnosti s občany, 
nerozšířila by se kapacita MŠ.
Ale zpět k otázce z nadpisu – pro 
koho je to dobré? Na předvolební 
kampaň je brzy, že by koalice nebyla 
až tak soudržná, že jsou zapotřebí 
i naše hlasy? Nevím, zato vím, že in-
formovanost jak nás (opozice), tak 
i občanů je mizerná. Proč nejsme 
vedením radnice informováni o pro-
nájmu bývalé MŠ Pod Nemocnicí za 
100 Kč/rok, o tom, kolik stála studie 
na „náměstí“ Dlouhá, a proč na auto-
ra studie nebylo vypsáno výběrové 
řízení, kolik stála úprava zahrady ved-

le ZUŠ a jak je využívána, kdo, proč 
a za kolik rozhodl o koupi monstra, 
které vzdáleně připomíná vánoční 
stromek?
Opozice bude hlasovat tak, jak se 
společně dohodneme a na základě 
stanovisek občanů. Národní fronta 
už neexistuje a právem i povinností 
každého zastupitele je hlasovat podle 
svého svědomí a v souladu s progra-
mem strany.
Odpovědi na mnou položenou otáz-
ku (sobě samému) jsem se nedopídil, 
ale vím, že to co pan starosta napsal, 
určitě není dobré pro Bohuničany. 
A troufnu si napsat, že pro nikoho.

Ing. Václav Izák 
a klub zastupitelů za ČSSD

Není asi příliš šťastné, aby se na těch-
to stránkách otiskovalo nic nepřiná-
šející politikaření. Lépe je informovat 
občany o skutečných událostech. Ale 
v redakční radě jsme se většinově 
shodli na tom, že lepší než cenzur-
ní zásah do textu zastupitele, bude 
užitečnější v rámci objektivity přidat 
komentář.
A předem jsem upozornil pisatele, 
že zveřejněním tohoto příspěvku si, 
jak se lidově říká, „nabíhá na vidle“. 
Nereagoval, tak tady ty vidle jsou: 
Pronájem budovy vysoké škole STING 
za symbolické nájemné je po právní 
stránce nevypověditelný „kostlivec“ 
z roku 2002. Posledním, který z těchto 
dob ještě působí v zastupitelstvu, je 
právě nespokojený pan inženýr. Ar-
chivovaná dokumentace pak vydává 
svědectví i o tom, že byl členem ko-
mise, která pronájem posuzovala. Po-
soudila a bez námitek tehdejší Radě 
městské části doporučila…
Obdobě, a z hlediska finančních toků 

Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vám připomenout, že v souladu 
se zákonem o ochraně osobních 
údajů, už nedostáváme informa-
ce o narození Vašeho dítěte. Není 
proto možné Vás automaticky 
zvát na Vítání občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše děťát-
ko na tento slavnostní akt pozvat 
a tuto radostnou životní událost 
spolu s vámi sdílet, je nutné se 
osobně dostavit na ÚMČ Brno-
Bohunice, Dlouhá 3 k podání pí-
semného souhlasu.
Celou záležitost s Vámi vyřídí paní 
Soukupová na podatelně úřadu 
(tel.: 547 423 815).
Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme.

(Dokončení ze str. 1)
Současně s novým rokem nabylo 
platnosti zcela mediálně opominuté 
rozhodnutí našich poslanců a senáto-
rů. Tímto rozhodnutím byly zrušeny 
místní poplatky za hrací automaty.  
V naší obecní pokladně tak vzniká 
okamžitá „díra“ mínus dva milióny 
korun. Je otázkou, zda tento výpa-
dek nahradí nově předepsaný odvod 
z těchto přístrojů, tentokrát ale přefil-
trovaný přes ministerstvo financí. Pak 
něco plánujte a občanům slibujte! 
Tedy opět se potvrzuje historická 
zkušenost, která praví: je-li svolána 
schůze parlamentu státu, jsou vždy 
v přímém ohrožení majetky a životy 
občanů…

Přeji dobrý únor. 
Miloš Vrážel, starosta 

i ještě „hůře“, je na tom nakonec měst-
ská část s pronájmem budovy občan-
skému sdružení Naděje, viz článek 
v tomto čísle…
Ale k dalšímu. O tom, jak se k roz-
počtu postavila opozice, je nezpo-
chybnitelně dáno jejím hlasováním. 
Jejich nesouhlas je zachycen v zápise 
jednání, který je uložen k nahlédnutí 
na úřadě. Je i dohledatelný na webu 
městské části. Ano v rozpočtu byla 
chyba. A to chyba v přepise jednoho 
údaje z přílohy rozpočtu do kolonky 
vlastního rozpočtu. Taková chyba by 
se stávat neměla, ale stala. A byla 
obratem napravena, což je ze zápisu 
průběhu jednání také zřejmé. Jedno-
duchost nápravy nakonec vypovídá 
také o její avizované „závažnosti“. Od 
zastupitelů však očekávám, že se 
k rozpočtu vyjádří především z hle-
diska věcného. Tedy z hlediska chodu 
městské části, plánovaných oprav, 
rekonstrukcí či zcela nových investic. 
Takový přístup jsem ze strany opozice 
nezaznamenal… 
Co se týká kapacity našich školek, 
tak k otevření problematiky nebylo 
třeba zinscenovávat „tlak“ na schůzi 
zastupitelstva. Ale zcela užitečnější 
byla analýza dlouhodobého trendu 
demografického vývoje občanů s tr-
valým pobytem v Bohunicích. A tu 
jsem v danou chvíli měl k dispozici. 
Díky tomu také mohlo být rovnou 
na „opozičně vítězném“ jednání za-
stupitelstva odprezentováno aktu-
ální i dlouhodobé řešení situace. Pro 
připomenutí: díky navýšení kapacit 

Pozvánka na prezentaci  
výsledků výzkumu

Radnice městské části zve občany na prezentaci výsledků sociolo-
gického výzkumu sídliště Bohunice, která je připravena na středu 
8. 2. od 17.00 hodin v zasedaní místnosti radnice.

jednotlivých tříd v MŠ byly následně 
přijaty všechny potřebné děti. Oče-
kávaný převis poptávky v letošním 
roce by měla zachytit nová školka 
při ZŠ Vedlejší. Považuji za zásadní 
také v tuto chvíli sdělit, že obce mají 
za povinnost zřizovat mateřské škol-
ky pouze pro předškoláky, tedy pro 
děti od pěti let. Vše ostatní je jaksi 
navíc. Ale protože je to bezpochyby 
potřebné, stojí za to těch, nikde volně 
neležících, 8 miliónů investovat. Dle 
mého, nebývalý zájem opozice o tuto 
problematiku spíše probudilo v „prv-
ním kole“ nepřijetí vnoučka jednoho 
z jejich zastupitelů… 
Na všechny další v textu zmiňova-
né otázky bylo zastupitelům zcela 
přesně a veřejně při jednání zastu-
pitelstva, odpovídáno. Pokud si to 
nepamatují, doporučuji jim otázky 
formulovat písemně. Bude i touto 
formou odpovídáno. Na mnohé 
výše položené dotazy jsou odpo-
vědi dokonce zveřejněny na webu 
v diskuzi se starostou. A platí zcela 
zásadní: před nikým nejsou informa-
ce tajeny! A to platí bez výjimky i pro 
každého občana. Ale přidal bych i 
těžce filosofickou podmínku, která 
zní: bez otázek není a nemůže být 
odpovědí... Zastupitelé pak mívají ex-
klusivně k dispozici i pravidelné čtvrt-
letní zprávy o hospodaření městské 
části. Asi zbytečně… 
Takže, pane zastupiteli, místo QUI 
BONO raději PRO BONO PUBLICO!

Miloš Vrážel, starosta MČ
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Co si psali naši předkové XXXii.
Protože se kalendářně nacházíme uprostřed plesové sezóny, zařadil jsem pro 
32. pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ unikátní plesovou po-
zvánku na 2. ledna 1926. Ples „Za noci v Tokiu“ pořádala Jednota Československé 
obce legionářské Lískovec-Bohunice v sokolovně ve St. Lískovci. 
Na ples navazoval druhý den v neděli „Taneční vínek“.
Vstupné? Jak jinak než lidové 7,50 Kč na ples a 2 Kč na vínek. Samozřejmě s daní.

Antonín Crha, místostarosta

Zprávy Z rady

Rada MČ na svém 30. zasedání 
dne 11. 1. 2012
– schválila nájemní smlouvu na 

pronájem obecního bytu o veli-
kosti garsoniéra v domě s pečo-
vatelskou službou Arménská 4

– vzala na vědomí doporučený pro-
gram IX. zasedání ZMČ Brno-Bo-
hunice, které se bude konalo dne 
1. 2. 2012

– schválila finanční dotaci poskyt-
nutou z rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice na rok 2012 organizaci 
Brněnský svaz malé kopané, o. s., 
ve výši 40.000 Kč 

– schválila žádost o finanční pro-
středky z rozpočtu statutárního 
města Brna na rok 2012 na nábyt-
kové vybavení a vybavení škol-
ních kuchyní a jídelen 

– jmenovala ke stanovení způsobu 
likvidace přebytečného a neupo-
třebitelného majetku MČ za rok 
2011 Škodní a likvidační komisi 

ve složení – předseda pan Josef 
Juras, členové pan Leoš Šmídek, 
pan Milan Hrdlička, paní Milada 
Písařovicová a Ing. Iva Krpcová.

– souhlasí s odstraněním reklamní-
ho zařízení na pozemku p. č. 2115 
v k. ú. Bohunice při ulici Dlouhá 
v termínu do 30. 9. 2011 

– schválila žádost na Radu města 
Brna o převod nevyčerpaných 
investičních transferů z rozpočtu 
statutárního města Brna z roku 
2011 do roku 2012 

– doporučila ředitelkám MŠ, zříze-
ných MČ Brno-Bohunice, zapojit 
se do systému elektronického 
zápisu dětí v případě, že v před-
ložených kritériích a v žádosti pro 
přijímání dětí do MŠ bude uve-
den trvalý pobyt dítěte a rodičů 
a nikoliv bydliště a bude dopl-
něno nové bodové zvýhodnění 
dítěte, jehož sourozenec již MŠ 
navštěvuje 

Přes webové rozhraní jsem obdržel 
dotaz, který se po Bohunicích počal 
šířit s rychlostí sobě vlastní:
„Pane starosto, doslechla jsem se, že 
se chystáte zrušit Dům Naděje v Br-
ně-Bohunicích.  Může to být vůbec 
pravda? Co Vás vede k takovému roz-
hodnutí? Chcete pronajímané pro-
story využít k lukrativnějším účelům? 
Myslím, že péče o druhé lidi, starší 
a slabší než jsme my sami, je z hledis-
ka morálního vždy to nejlukrativnější.“
Odpověď, kterou jsem tazatelce 
a mnohým dalším sdělil, pro uklidně-
ní a jistotu uvádím i v tomto zpravo-
daji a potrhuji hned úvodem: Nikdy 
mne to ani nenapadlo!  
Pravdou však je, že by bylo dobré na-
jít s vedením společnosti nové cesty 
k zefektivnění poskytovaných služeb 
právě ve prospěch občanů Bohunic. 
Vždyť budova, která je majetkem 
městské části, a do jejíhož zateple-
ní bylo investováno 400 000 Kč, je 
tomuto občanskému sdružení pro-
najata za pouhý 100 korunový roč-
ní poplatek! K tomu lze dále přidat 
hodnotu vnitřního vybavení kuchy-
ně a inventáře dalších místností. To 
vše v účetní hodnotě 1,8 miliónu 
korun. Do rekonstrukce zahrady 
pak bylo investováno 1,4 miliónu 
a celkem 9,6 miliónový příspěvek 
byl průběžně poskytnut na provoz 
v letech  1997–2011. Prostřednictvím 
rozpočtu městské části byl Naději cí-
len v letech 1997–2004 další finanční 
transfer z města Brna v celkové výši 
9,2 miliónů.  Tedy když se vše sečte, je 
myslím poctivé se ptát, jak byly a jsou 
tyto prostředky vynakládány právě ve 
prospěch bohunických občanů. Jak 
jsou „našinci“ například upřednost-

KONEC PROVOZU STACIONÁŘE NADĚJE?
ňováni při přijímáni do stacionáře, 
nebo proč je polovina z 300 obědů, 
uvařených v našich hrncích, vyvážena 
mimo Bohunice? Zcela novou kon-
cepci by si jistě i zasloužila z dnešní-
ho pohledu celkem naivní smlouva 
z roku 1997 uzavřená mezi Nadějí 
a MČ. Vždyť půjčování knih a měření 
tlaku seniorům zdarma nemůže jako 
protiplnění obstát. Je dobré si také 
vyjasnit, jak jsou a zdali vůbec jsou, 
služby Naděje v Bohunicích inzerová-
ny, jaký je jejich obsah, jaký je ceník, 
atd…  A myslím si, že výše uvedeným 
dlouhodobým úsilím si i zasloužíme 
být alespoň zařazeni do seznamu 
podporovatelů a partnerů tohoto 
občanského sdružení s pražským 
ústředím. Ke dni 6. 1. 2012 není totiž 
na webu sdružení o nás ani zmínka…

S pozdravem „NADĚJE umírá poslední“ 
Miloš Vrážel, starosta Bohunic

sbor dobrovolných hasičů bohunice 
ve spolupráci s MČ Bohunice pořádá

hasIčskÝ pLes
srdečně vás zveme v sobotu 25. 2. 2012 v 19.00 hodin 

do hasičské zbrojnice v Bohunicích 
na ul.Ukrajinská 2b na tradiční hasičský ples.

Prodej lístků od 13. 2 do 24. 2. 2012 na ÚMČ Bohunice,
Podatelna (přízemí) p. Soukupová, tel: 547 42 38 15.

Pondělí a středa od 8–17 hod.
Cena lístku s místenkou 100,– Kč

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské zbrojnice.
Kvalitní živá hudba a taneční vystoupení

Těší se na Vás bohuničtí hasiči

sběr žeLeZného šrotu
Sbor dobrovolný hasičů Brno-Bohunice pořádá dne

10. 3. 2012 od 9 hodin
sběr železného šrotu.

Železný odpad můžete ponechat od rána před vašim 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

Zápis dětí do 1. tříd
Základní škola, 

základní škola praktická 
a základní škola speciální

se bude konat v pátek  
13. února v době  

od 13 do 16 hodin
v areálu Ústavu sociální 

péče pro tělesně  
postižené, Brno-Kociánka, 
v budově Základní školy 

na pavilonu DEF
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bohuniCká Chasa na prahu nové sezóny

Kolektiv mužů a žen, jejichž nynější 
věk se pohybuje mezi 40 a 60 roky, 
se začal vytvářet již před více než pat-
nácti lety tím, že jednou ročně uspo-
řádal o „odstárkoval“ Svatováclavské 
hody. To nám ale časem nestačilo, 
a tak jsme se začali častěji scházet, 
doučovali jsme se písně, vytvořili svůj 
zpěvník, přišlo i na nácvik tanců. Byly 
též pořízeny mužské kroje z dotace 
Jmk, které se hodily k zapůjčovaným 
ženským kyjovským. Postupně se 
o nás zajímaly i soubory z okolí a my 
začali vnímat skutečnost, že kroje po-
třebujeme vícekrát než jednou v roce 
a že kyjovský kroj je určen pro gene-
raci jinou, než je naše. A hlavně, že 
bychom měli a chtěli mít kroje svoje, 
bohunické, jejichž několik exemplářů 
a typů existovalo ve skříních dříve na-
rozených žen. Postupně se sice nové 
kroje od roku 2005 začaly vytvářet, ale 
o tom, zda je zvolený typ správný, se 
vedly obšírné diskuze a to nejen na 
půdě orelské. Zlomovým pro koneč-
né rozhodnutí byl rok 2007. Rada MČ 
Bohunice vytvořila pracovní skupinu, 
která ve spolupráci s Etnografickým 
ústavem brněnského Městského 
muzea vytvořila návrh ženského 
svátečního a mužského ženáčského 
kroje, vycházející ze svátečního oble-
čení vdaných žen a ženatých mužů 
z konce 19. století, které se používalo 
v Bohunicích. Tento návrh pak ZMČ 
Brno Bohunice schválilo. Na obnovu 
krojů naše jednota požádala o dotace 
ze statutárního města Brna. Tyto do-
tace nám byly opakovaně po dobu 
5 let přiznávány a pokryly téměř 50% 
nemalých nákladů. Krojovou obnovu 
dovršilo ušití kabátců k mužskému 
kroji za využití dotace MČ Bohunice 
v roce 2010. Dalším krokem bylo poří-
zení si vlastních, tak zvaných pracov-
ních krojů našimi ženami a holinek 
a košil mužskou částí Chasy.
Významným krokem byla také ob-
nova repertoáru. Ten se měnil se 

vznikem naší cimbálové muziky Bo-
honica v roce 2008. Vedle obvyklých 
lidových písní jsem začali nacvičovat 
i písně z našeho regionu. Podařilo se 
nám najít ve sborníku písní Františka 
Bartoše a Leoše Janáčka přímo písně 
bohunické, pocházející ze stejného 
období jako naše kroje. Postupně 
se je pod vedením našeho primá-
še Jirky Nesvedy učíme. Stejně jako 
tance brněnska, doplněné o tance 
při cimbálu.
Během posledních pěti let jsme se 
svým, postupně upravovaným a do-
plňovaným pásmem písní a tanců 
zavítali na různá místa. Na hody 
v Kašnici u Brna, Novém Lískovci, 
Bosonohách, Nedakonicích, pravi-
delně v Kostelanech nad Moravou. 
Byli jsme k vidění na krojovaných ple-
sech ve Velkých Pavlovicích, v Brně na 
Slováckém, v Kunovicích na Ústřed-
ním orelském.  Nejnáročnější na vy-
stoupení bývají setkání folklorních 
souborů. Vystupovali jsme v Brně na 
staré radnici, v Tuřanech, několikrát 
v Kozojídkách. Největší folklorní slav-
ností, kterou jsme absolvovali loni již 
po třetí, jsou Slovácké slavnosti vína 
v Uherském Hradišti. Této obrovské 
akce se v roce 2011 dle údajů v mé-
diích zúčastnilo 5.000 krojovaných 
a přihlíželo 50.000 diváků. Bohužel 
nám ale nezbývá mnoho času se těšit 
z nádhery, která je zde k vidění, ne-
boť krojovaný průvod začíná již po 
9. hodině a končí po poledni. Po něm 
jsme absolvovali poslední zkoušku 
před vystoupením, které nás čekalo 
odpoledne na pódiu na radnici. Poté 
jsme ještě obsadili se svou produkcí 
zahrádku kavárny orlovny na Marián-
ském náměstí.
Mimo již uvedené jsme byli k vidění 
i na menších akcích, které mají také 
svůj půvab. Zpívání v bohunickém 
vinohradě při jarním hnojení, při 
zarážení hory, při Svatomartinském 
víně v místní vinotéce, vystoupení 

pro klienty Domova seniorů ve Sta-
rém Lískovci. Slavnostní náladou 
bývají naplněna naše vystoupení 
při setkání s jubilanty Bohunic, která 
pravidelně pořádá naše radnice. Ča-
sově nejnáročnější však bývají dvě 
akce, na kterých nejen vystupujeme, 
ale které i celé pořádáme. Svatovác-
lavské hody, loni byly již patnácté 
a ochutnávka vína, pro svůj listopa-
dový termín nazvaná „Co zbylo ve 
sklepě“. Je ještě jedna náročná akce, 
kterou Chasa pořádá, ale při té naše 
kroje odpočívají. Masopust. Také při 
této taškařici se snažíme navazovat 
na zvyky našich předků a to jak v po-
užívaných maskách, tak při skladbě 
našich říkadel, popěvků a písní. Asi 
proto jsme byli poctěni výsadou – 
zahájit masopust celoměstský, který 
se za účasti mnoha renomovaných 
souborů konal na brněnském náměs-
tí Svobody.
Jak vidíte, naše Bohunická chasa se 
nenudí. Je pěkné, že se celkem 24 je-
jich příslušníků, kteří se ještě před 
několika lety mnohdy ani neznali, do-
káže bavit folklorem, i když do jeho 
pestrosti začali pronikat často teprve 
nedávno. A baví nejen sebe, ale i naše 
posluchače a hosty, kterých postup-
ně přibývá. To ale není ještě všechno. 
Chasa je oddíl, na jehož dobrovolné 
práci je vedle oddílu florbalu, přímo 
závislý chod celé naší orelské jednoty. 
Jeho členové zajišťují téměř všechny 
brigády a akce, které pořádáme pro 
veřejnost a které jsou hojně, hlavně 
dětmi, navštěvovány. Mimo již zmí-
něné též dětský maškarní karneval, 
dětské odpoledne, závody kolobě-
žek, drakiáda, Ústřední atletické zá-

vody dětí a jiné. To, že z osmičlenné 
rady naší jednoty je 5 členů Chasy 
je jen logické vyústění popsaného.... 
Nutno ještě podotknout, že samot-
ná dobrovolná práce by většinu 
naší činnosti nezajistila. Proto jsme 
vděčni všem poskytovatelům do-
tací. MŠMT za příspěvek na provoz 
orlovny, statutárnímu městu Brno na 
provoz orlovny, činnost Bohunické 
chasy a na uspořádání masopustu, 
městské části Bohunice na činnost 
oddílů, provoz orlovny a na zajištění 
akcí pro veřejnost. 
V době, kdy čtete tento článek, má 
za sebou Bohunická chasa již vy-
stoupení na Ústředním plese Orla 
ve Veselí nad Moravou a pilně se 
připravuje na Bohunický masopust. 
Průvod masek, do něhož jste srdeč-
ně zváni i Vy a vaše děti, vyjde od 
orlovny v sobotu 18. února v 10.00. 
Během zhruba tříhodinového puto-
vání navštívíme vybrané osobnosti 
Bohunic z řad podnikatelů, starou-
sedlíků a představitelů radnice. Zve-
me Vás do naší orlovny i na taneční 
zábavu s pochováváním basy, která 
začíná v 19.30 hodin. Celoměstský 
masopust, jehož budeme opět ak-
tivní účastníci, je na pořadu v úterý 
21. února od 16.00 hodin na náměstí 
Svobody. Zde se postupně předsta-
ví téměř všechny brněnské folklorní 
soubory, na které pak čeká veselé pu-
tování po různých institucích středu 
města Brna.
Těšíme se na případné setkání na 
nějaké naší letošní akci o které se též 
můžete dozvědět na našich webo-
vých stránkách: www.orelbohunice.cz

Ladislav Konečný

Z roku 2012 již uplynula první dvanáctina a členové Bohunické chasy 
perou, čistí, žehlí, zaskládávají kroje, podrážejí a leští holínky, opravují 
sotůrky, trénují staré i nové písně a tance a připomínají si, co už vlastně 
vše s tímto oddílem bohunické orelské jednoty prožili. 

Městská policie na nové adrese

Další novinkou je to, že služebna na 
Libušině třídě v Kohoutovicích (do-
sud v režimu detašovaného praco-
viště) bude fungovat jako kontaktní 
místo přes linku operačního střediska 
(156), který v případě potřeby, na zá-
kladě telefonického požadavku ze 
strany občanů vyšle na místo ke slu-
žebně MP, na adresu Libušina třída 
19a hlídku MP.
Příčinu změny objasňuje vedoucí re-
víru Západ, Jiří Beneš: „Služebna na 
ul. U Hřiště již delší dobu kapacitně 
nevyhovovala. Nedostačující byl po-
čet parkovacích míst před služeb-
nou, samotná budova i inženýrské 
sítě jsou v havarijním stavu a vyžadují 
celkovou rekonstrukci.“ 
Nová služebna na Labské 9, která 
bude veřejnosti k dispozici nepře-
tržitě 24 hodin denně, disponuje 

bezbariérovým přístupem, sociálním 
zázemím, vyhrazeným parkovištěm 
pro tělesně postižené a dalšími par-
kovacími místy pro návštěvníky MP 
ve dvorním traktu z ulice Vltavská. 
Objekt služebny je vybaven novou 
PC technikou, serverovnou, kame-
rovým systémem, zabezpečovacím 
zařízením, novým nábytkem, šatna-
mi, moderním sociálním zařízením 
a dalším vybavením nezbytným pro 
práci strážníků. „Jsem rád, že se poda-
řilo dotáhnout tento nelehký úkol do 
zdárného konce a chtěl bych i touto 
cestou za novou služebnu poděkovat 
jak panu primátorovi, tak řediteli MP.“
Nová služebna MP je od přestupního 
uzlu Osová – Vltavská vzdálena cca 
300 m pěšky.

Mgr. Pavel Šoba
tiskový odbor MP Brno

Už jen vzpomínky zůstanou brněnským strážníkům revíru Západ na 
služebnu na ul. U Hřiště ve Starém Lískovci. Po dlouhých šestnácti le-
tech totiž v minulých dnech přesídlili do nového objektu. Veřejnosti tak 
bude od nynějška Městská policie Brno k dispozici na adrese Labská 9 
ve Starém Lískovci.



2 / 12 n a š e  b o h u n i c e  / 5

učení nemusí být mučení zuŠ Františka Jílka v Lužánkách

vánoční koncert zuŠ

Nevěříte? Tak se s námi pojďte podí-
vat, co ve škole zažívají žáci ze ZŠ Ar-
ménská.
V listopadu se například vydali na 
návštěvu laboratoří Masarykovy 
univerzity. Studenti magisterského 
studia je přivítali ve svých laborato-
řích MU Brno v nově vybudovaném 
areálu Kampus v Bohunicích. Dvacet 
žáků školy se zájmem o přírodní vědy, 
zejména chemii, se snažilo přijít na 
kloub pokusům, které si studenti při-
chystali. Faraónovi hadi, bouchající 
plechovka, sloní zubní pasta, co se 
stane s ovocem v tekutém dusíku 
a další zajímavé experimenty, mnoh-
dy doprovázené světelnými a zvuko-
vými efekty, zaujaly žáky na tolik, že se 
návštěva protáhla přes plánovanou 
dobu a již teď domlouváme termín 
příští akce.
Každoročně na naši školu také při-
cházejí členové odboru prevence 
Městské policie Brno s cyklem besed. 
Letos se na nich prvňáčci seznámili 
s tísňovými telefonními čísly a osvo-
jili si vhodné chování v náhlých kri-
zových situacích, druháci se naučili 
rozpoznávat úskalí a nebezpečí, které 
je může potkat při pobytu v parku. 
V šestých třídách se žáci zaměřili na 
fenomén dnešní doby, kyberšikanu, 
a osmáci se věnovali problematice 
xenofobie a rasové a národnostní 
nesnášenlivosti mezi mládeží. Pro-
fesionální přístup a připravenost 
lektorů zajistily vysokou úroveň pro-

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
Františka Jílka z Vídeňské ulice v Brně 
s názvem Kresby a malby probíhala 
v Galerii Lužánky od 10. ledna do 
2. února. Představila zde zpracování 
dvou námětů, téma člověka a téma 
květin. Soubor skupinových prací 
s názvem Zahrada nabídl prostřed-
nictvím velkých barevných ploch zin-
tenzivnění vizuálního prožitku. Skupi-
na temperových maleb, nesoucích 
název Barvy a tvary světa květin, si 
pohrávala s rozvolňováním původně 
realistických předloh. Téma člověk 
bylo zpracované ve dvou souborech 

- Analýza růstu člověka a Fragmenty 
lidské anatomie, které byly záminkou 
pro netradiční postup při vytváření 
obrazových kompozic. Výtvarný obor 
na ZUŠ Františka Jílka vznikl v roce 
1963. Výuka probíhá nejen na hlavní 
budově na ulici Vídeňské, ale také na 
pobočkách v Bohunicích na Amerlin-
gově ulici, v Novém Lískovci na ZŠ 
Svážná a v Žebětíně na Křivánkově 
náměstí. Žáci se na naší škole v prů-
běhu studia seznamují se širokou 
škálou výtvarných technik a přístupů 
a absolvují výuku ve všech základních 
výtvarných odvětvích.

Základní umělecká škola Františka Jíl-
ka připravila na závěr roku umělecký 
zážitek všem, kdo přišli na vánoční 
koncert do Besedního domu. Závě-
rečný koncert v těchto reprezentativ-
ních prostorách je pro naši školu již 
milou tradicí. Na přípravě letošního 
programu se podíleli učitelé a žáci 
hudebního i literárně-dramatického 
oddělení. Dopolední program byl vě-
nován žákům brněnských základních 
a mateřských škol. Na večerní koncert 
byli pozváni rodiče i široká veřejnost. 
Večer zahájili koledami naši nejmenší, 
žáci přípravné hudební nauky. Pro-
gram koncertu byl jako vždy pestrý 
a měli jsme možnost vyslechnout 
si ukázky různých hudebních žánrů 
v podání studentů všech věkových 
kategorií. Zahájení koncertu se spolu 
s ředitelem základní umělecké školy 
Mgr. Jaroslavem Fuksou ujal i starosta 
městské části Brno-Bohunice Ing. Mi-
loš Vrážel. Na detašovaném pracovišti 
v Bohunicích je naše škola zastoupe-
na oborem hudebním, tanečním a 

výtvarným. Díky výborné spolupráci
nachází žáci naší školy další možnosti 
uměleckého vyžití v nově zrenkon-
struované zahradě při budově školy. 
Tyto prostory slouží nejen k výuce, ale 
i k společnému setkávání a jsou plně
využívány všemi obory.

gramu a kladnou odezvu u žáků. Žáci 
8. a 9. tříd také absolvovali kurs první 
pomoci pod vedením zkušeného lek-
tora, který jim přiblížil krizové situace, 
do kterých se mohou v každodenním 
životě dostat.
Jednou z nejoblíbenějších školních 
akcí je tradiční Noc bez drog, pro-
gram koncipovaný jako prevence 
proti zneužívání návykových látek 
a poruchám příjmu potravy. V před-
náškách, které letos opět vedli odbor-
níci daných profesí, se žáci druhého 
stupně dozvěděli informace o dro-
gách a jejich zneužívání, o následcích 
kouření a užívání alkoholu, nechy-
běla témata jako anorexie a bulimie. 
Úspěšné byly i přednášky vedené 
hasiči a Městskou policií Brno.
Nedílnou součástí roku se staly i akce, 
které na škole organizují jednotlivé 
třídy ve spolupráci s Žákovským 
parlamentem. Sportovní turnaje 
a soutěže, volba Miss Armenda, Noc 
s Andersenem, Vánoce pro školky, Po-
hádkové odpoledne pro předškoláky, 
Barevný týden a mnohé další – to vše 
jsou akce, na jejichž uskutečnění se 
podílejí i naši žáci. O jejich průběhu 
se pak můžeme dočíst ve školním 
časopise Armix, který pro nás pra-
videlně připravuje naše skvělá Re-
dakční rada.

Iva Coufalová,
učitelka a preventistka ZŠ Arménská

Den otevŘenÝCh DveŘí 
na MŠ uzbeCká

Zveme rodiče a děti k návštěvě naší mateřské školy 
a současně k účasti na tvořivé dílně, která se koná 

v úterý 21. 2. 2012 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

Přijďte si prohlédnout naši mateřskou školu, pohrát si  
s hračkami a vyrobit si malý dáreček v tvořivé dílně. 

Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ Uzbecká.
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JARNÍ PRÁZDNINY 
 

Hudební oddělení pro vás připravilo celotýdenní příměstský 
tábor. „Šíleně smutná princezna“ 

 

Přírodovědné oddělení pro vás připravilo pobytový tábor. 
 „Na koních za sněhem“ 

 

Podrobnější informace naleznete na letácích a www stránkách. 
 

NABÍDKA VOLNÝCH KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ 
 

KERAMIKA 3 - věk: od 11 let, kdy: středa 17.00 – 18.30 

WESTERNOVÁ JEZDECKÁ ŠKOLA - věk: 7 - 15let, čtvrtek 16.30 – 17.30 

NOTOVÁNÍ S CVRČKY -  věk: 2 – 4 roky, kdy: pondělí 10.00 – 10.45 

TANEČNÍ ŠKOLIČKA PÍĎALKY - věk: 4 – 6 let, kdy: čtvrtek 15.30 – 16.30 

ORIENTÁLNÍ TANCE - věk: 8 – 14 let, kdy: středa 16.00 – 17.00 
MINIZUMBA - věk: 10+, kdy: úterý 15.00 – 16.00 

MODERNÍ TANEC - věk: 6 – 12 let, kdy: čtvrtek 16.30 – 17.30 

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ I. - věk: dospělí, kdy: úterý 18.00 – 19.00 
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ II. - věk: dospělí, kdy: úterý 19.00 – 20.00 

BODYFORM- věk: 15 let a více , kdy: úterý 18.30 – 19.30 

FLÉTNA, KYTARA, KLAVÍR – individuální i skupinová výuka 
TVOŘIVÝ KUBA – věk: 2,5 – 4 roky, kdy: čtvrtek 9.00 – 10.00 

KUBA, KUBÍK, KUBÍČEK – dopolední kroužky pro rodiče s dětmi 
 

Další informace naleznete na  www.lany.luzanky.cz 

 

La DIFITAN jarní příměstský tábor
Každý den v týdnu bude zasvěcen právě 
jedné umělecké aktivitě.
DIVADLO – klasické, FILM – hraný a animovaný
TANEC – moderní, FOTKA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ
6.–10. února 2012, 9.00–16.00
Závěr tábora vyvrcholí prezentací pro rodiče.
8–15 let, Cena: 1200 Kč

pozdrav z knihovny

Přehoupl se nový rok a Vaše knihovna 
Vás opět zdraví. Nejprve Vás chceme 
upozornit na pár změn, týkajících se 
otevírací doby. Začátek otevírací 
doby se posunul na desátou hodi-
nu a největší změna nastala v pá-
tek. Nejsme tu již do 18 hodin, ale 
pouze do 15 hodin, proto Vás pro-
síme o pochopení, pokud jste dora-
zili do knihovny v pátek v podvečer 
a bylo již zavřeno. Změna otevírací 
doby postihla všechny brněnské po-
bočky a tedy ani Bohunice nezůstaly 
výjimkou. Doufáme, že si na novou 
otevírací dobu brzy zvyknete.
Další, tentokrát pozitivní, novinkou 
je obnovení kulturních akcí pro 
veřejnost, které se budou konat je-
denkrát měsíčně, a to vždy ve středu 
v podvečer. Slavnostní zahájení pro-
běhne v únoru, a to hned 1. 2. 2012 
v 17 hodin vernisáží výstavy fotografií 

z Islandu. Výstava po-
trvá celý únor a na její 
vernisáž Vás srdečně 
zveme. Budete si moci 
prohlédnout autentic-
ké fotografie nádherné 
přírody a čeká Vás také 

pár překvapení, včetně originální 
islandské lidové hudby. 22. 2. 2012 
je připravena ještě jedna akce, před-
náška Umění komunikace, začátek 
opět v 17 hodin. Budeme se zabývat 
takovými základními náměty jako 
Proč je důležité být dobrý v komu-
nikaci a jak toho dosáhnout. Přijďte se 
zlepšit a překonat svoje limity. 
Nezapomínáme také na děti. Dne 
7. 2. 2012 v 16 hodin pokračuje cyk-
lus pravidelných čtení pro nejmenší, 
tentokrát o Medvídkovi Pú. V dopo-
ledních hodinách pořádáme besedy 
pro školky a školy a v neposlední řadě 
průběžně upravujeme interiér, aby se 
Vám u nás líbilo. Těšíme se na shleda-
nou v knihovně.

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány“

ISLAnD - výstava foografií

od 1. 2. do 28. 2.

vernisáž se koná 1. 2. 2012 / 17 hod.
kJM, pobočka bohunice, Lány 3

výstava je přístupná v půjčovní době knihovny
po 13-18, út, čt 10-12 a 13-18, pá 10-15h

Prošli jste si léčbou závislosti na alkoholu a následnou péčí, jste 
nezaměstnaní nebo nemáte odpovídající zaměstnání?
Potřebujete pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání?

A Kluby ČR pro vás provozují poradenské centrum, kde můžete využít 
služeb při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se 
naučit novým dovednostem potřebným na otevřeném trhu práce.

Pro bližší informace nás navštivte na adrese:
Křenová 62a, Brno, I. Patro / po–čt: 8.00–16.00 a pá 8.00–15.30
nebo kontaktujte na: Tel.: 541 247 233
e-mail: michaela.adamcova@akluby.cz
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  Úspora elektrické energie, 
montáž pohybových čidel a chod-
bových svítidel. Kompletní Tel. servis. 
Tel: 606 825 901

 koupím rodinný dům v Brně 
i okolí (větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. 
Zn.: Brno i okraj.

 koupím garáž kdekoliv v Brně 
i v horším stavu. Dohoda jistá. 
Tel.: 776 809 213.

 koupím pozemek v Brně i okolí, 
pokud možno stavební (měnší i vět-
ší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. 
Tel.: 776 637 839.

  hledám zahradu kdekoliv 
v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno 
i s chatkou. Finance mám. 
Tel.: 774 248 403

 kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň 
a vest.skříně, šuplíky pod linku, skřín-
ky na míru, výměna pracovní desky. 
Vrba: 603 438 707.

 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 nebp 4+1 v Bo-
hunicích. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 731 125 520

 hledám byt 2+kk nebo 1+1 v 
Líšeň, Vinohrady pro babičku. Velmi 
spěchá.Tel.: 606 608 878

 Firma koupí pro větší počet ma-
lometrážních bytů, Židenice a okolí.
Tel.: 606 608 878

 výkup bytů za nejvyšší cenu. 
Peníze do 3 dnů. Volejte 606 606 087

 Doktor koupí byt ihned hotově 
i zadlužený. Tel: 720 551 215

 pronajmu ihned cihl. garáž na 
ul. Ukrajinská se elektřinou v uza-
vřeném zabezpečeném objektu. 
Tel:775 350 888.

 pronajmu dlouhodobě velmi 
pěknou garáž v přízemí garážo-
vého bloku Ukrajinská III, telefon: 
602793535.

  stěnu do dětského pokoje 
s psacím stolem, 3 skříně a knihovna. 
Světlý dub–PRODÁM.Tel: 732 201 972

 Mladá doktorka hledá byt 1+kk 
a 2+kk v Bohunicích, Starém a No-
vém Lískovci z důvodů stěhování 
se za prací. Financování Hotovost. 
773 349 381

  Mladý slušný pár koupí byt 
3kk/3+1 v Bohunicích v revitalizo-
vaném panelovém domě. Zaru-
čujeme seriózní jednání. Spěchá. 
Tel.: 776 188 833






