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Voda
Skončil dlouhý úřední den, po-
slední před uzávěrkou tohoto čísla 
zpravodaje. Bylo děsné horko a po 
obloze pluly těžké mraky. Slibná 
předzvěst deště, který měl přinést 
vláhu vyprahlým bohunickým 
trávníkům. V tom hrozném dusnu 
se pot ze mne jen řinul. Věřte, nic 
příjemného.
Vzpomínal jsem na studánku 
křišťálové, ledově chladivé vody 
v malebném koutu Orlických hor 
zvaném Rokole, kde jsem měl 
krátce před tím možnost strávit 
několik dní. Chodil jsem tu vodu 
pít a vždy jsem měl tendenci ten 
proud osvěžující tekutiny nějak 
zastavit, aby jen tak „zbůhdarma“ 
netekl na zem. „Co bych dal dnes, 
tady v Bohunicích za sklenici té 
čisté vody, která chutná lépe než 
lecjaké pivo či tmavé, přeslazené 
nápoje proslulých amerických zna-
ček,“ pomyslel jsem si.
Začíná léto a většina z nás ho 
prožije někde u vody. Mohou to 
být naše rybníky, jezera či přehra-
dy nebo vzdálenější středozemní 
nebo jiná moře. Jezerní ani mořská 
voda se pít nedá – tedy aspoň ne 
úplně bez následků. Zato nám po-
skytuje příjemné osvěžení ve formě 
koupání.
Přicházím domů. V televizi před 
zprávami mě přesvědčuje jedna 
z celebrit, že voda, kterou pije ona, 
je ta pravá. No, možná má pravdu. 
Mě však nepřesvědčí. Pil jsem totiž 
vodu z Rokole, jejíž pramen vytéká 
ze základů malé kapličky. Místní 
říkají, že je zázračná. To s jistotou 
nevím, ale vím, že chutná božsky.
A začíná skutečně pršet. Země saje 
vláhu plnými doušky. Myslím na 
vás, kteří budete za vodou cesto-
vat Evropou či mimo ni. Hlavně se 
domů vraťte ve zdraví!
Krásnou dovolenou.  
    

Antonín Crha
místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Požádala mne jedna z pravidelných 
čtenářek této rubriky, abych se více 
věnoval tepání nešvarů bohunických 
občanů. Mám za to, že psát na toto 
téma a na tomto místě bývá apel ne 
příliš účinný. A mám i za to, že čtenář 
tohoto zpravodaje je občan jistě vní-
mavý, pozorný a ohleduplný k okolí 
svého bydliště. Ale paní na mne opa-
kovaně „apelovala“, až jsem téma vzal 
za své. Tedy tady je krátká úvaha:
„Nedělejme z lidí blbce. Dobře vědí, 
že když si rozkradou tombolu, nemů-
žou nic vyhrát!“ pravil velitel hasičů 
plesovému výboru ve formanovském 
filmu Hoří, má panenko! Platí to do-
posud? Vědí někteří, že když rozmlá-
tí lavičku, tak že už nebude si na co 
sednout? Že když posprejují zeď, tak 
že poškozují cizí věc, a že se jejich 
dílo mnohým nebude líbit? Že když 
sešlapou trávu vteřinovou zkratkou, 
tak tam ta tráva zkrátka růst nebude? 
Že když převrátí odpadkový koš, tak 
bude na prostranství nepořádek? 
Že když zapálí kontejner, tak shoří 
a nebude kam odkládat komunální 
odpad? Že když vyvezou staré skří-
ně do příkopů, tak že tam rozhodně 
nepatří? Že když hulákají v noci pod 
okny, že to ostatním zřejmě vadí? Že 
když zlomí stromek, tak už neporos-
te? Že když neuklidí po svém psu, 
tak lze do toho šlápnout? Že když … 

Pravděpodobně mnozí 
asi nevědí. A nebude 
to jen jejich vina. Hlu-
páky z nich děláme tou 
naší věčně se opakující 
údržbou a péčí o veřej-
ná prostranství. Protože 
když někdo rozmlátí la-
vičku, tak ji vyměníme, 
když posprejuje zeď tak 
ji přelíčíme, když rozhá-
zí obsah odpadkového 
koše, tak to nakonec ukli-
díme, když … Ano, to je zdá se mi 
ten podíl veřejné správy na ne příliš 
vyspělé kulturnosti části občanů. A co 
navíc! Veškeré toto napravování má 
i má „skryté“ finanční náklady. Neboť 
vynaložené peníze, kterých je třeba 
stále větší množství, nejsou nikde 
v ničem novém vidět…
Nyní pro mne již trochu únavné 
téma „nová školka“.  Pravděpodobně 
si pamatujete z minula již popsanou 
situaci. Realizace zakázky na vnitřní 
vybavení je pozastavena z důvodu 
odvolání se neúspěšného zájemce 
o tuto zakázku k úřadu pro hospodář-
skou soutěž. Tento žadatel nakonec 
svůj nezpochybnitelný názor zpo-
chybnil tím, že jmenovanému úřadu 
nesložil požadovanou kauci 50 000 
korun. Takže čekáme, až dostane-
me oficiální stanovisko o zastavení 

Uzávěrka č. 9/12
19. srpna 2012

řízení. Mezitím se však 
dopisem vzdala reali-
zace zakázky původně 
vybraná firma. A tak nám 
ze seznamu pěti oslove-
ných dodavatelů zbývá 
už jen ten nejdražší… 
Přestože jak vidíte, není 
v tuto chvíli příliš mnoho 
jistoty, otevření školky 
k 1. září letošního roku 
stále ještě nevzdáváme.  
V tomto čísle naleznete 

informaci o oficiálním zápisu dětí. 
A vzhledem k tomu, že o prázdninách 
tento zpravodaj nevychází, odkazuji 
zájemce i na pravidelné sledování 
webových stránek jak městské části, 
tak školy…
Na již připomenutých webových 
stránkách městské části, jsou v rubrice 
Zajímavosti nově zpřístupněny náhle-
dy našich obecních kronik z období let 
1991–2011. Tedy badatelům v této ne 
příliš staré, ale rozhodně místní historii 
přeji dostatek času, neboť materiálu je 
skutečně více než dost…
Firma provádějící výsadbu stromů 
a keřů v okolí ulic Pod Nemocnicí, 
Okrouhlá a Vedlejší by měla realizaci 
předat k 15. 7. Jsem sám napnutý, jak 
se jí podaří ozelenat těch sto třicet 
čtyři zaschlých stromků. To je čtvrtina 
celé výsadby! Ubezpečuji, že takové-
to „dílo“ nebude převzato a tedy ani 
proplaceno…
Jako podporu distribuce toto zpravo-
daje nabízím zájemcům možnost jeho 
rozesílání ve formátu PDF prostřednic-
tvím e-mailové pošty. Stačí, když svoji 
adresu zašlete na noviny@bohunice.
brno.cz s předmětem: „E-mailová distri-
buce NB – ANO“. Samozřejmě obdob-
ně půjde tato služba zrušit…
Další informace ze života a provo-
zu městské části lze získat na webu 
www.bohunice.brno.cz

Přeji dobrý červenec a srpen.
Miloš Vrážel, starosta MČ

ZÁPIS DO MŠ VEDLEJŠÍ 10, BRNO
Podávání žádostí o přijetí do mateřské školy (zápis) se uskuteční dne 
20. 8. 2012 a 21. 8. 2012 ve vestibulu ZŠ Vedlejší 10, Brno vždy od 14 do 
16 hodin. Přihláška bude uvedena na internetových stránkách školy v sekci 
Pro předškoláky, zájemci si ji vytisknou a vyplní a potvrzenou dětským 
pediatrem přinesou osobně v uvedených termínech, umožní pracovníkovi 
školy nahlédnout do občanského průkazu zákonného zástupce a do 
rodného listu přihlašovaného dítěte.  
Žádosti o přijetí  a kritéria přijetí  viz www.zsvedlejsi.cz
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Milé čtenářky a milí čtenáři rub-
riky Komise pro občanské zá-
ležitosti. Léto je tu a s ním jistě 
příjemný prázdninový čas. Snad 
právě proto, že jsme v tomto 
období bezstarostnější, není tak 
říkajíc od věci, přinést pár infor-
mací z oblasti bezpečnosti v naší 
městské části.
Městská policie provedla kontroly 
zaměřené na přestupky v oblasti 
dopravy, celkem bylo zjištěno 
223 přestupků. Zde se zaměřila 
na překračování povolené rych-
losti, špatné parkování vozidel 
a včasné odstavení vozidel při 
blokových čištěních. Výsledkem 
bylo, že 31 řidičům byla za vy-
sokou rychlost udělena pokuta 
s odebráním bodů a 36 přestup-
ků bylo řešeno v rámci blokové-
ho čištění. Dále Městská policie 
prováděla pravidelné kontroly 
dodržování vyhlášky o pohybu 
psů. V té oblasti bylo provedeno 
90 kontrol, při nichž bylo zjiště-
no 27 přestupků. Jako již tradič-
ně zabezpečovala akce pořádané 
místním SDH Bohunice, ale i akce 
v celoměstském měřítku. Upo-
zorňuji na článek „Městská policie 
informuje“, který je umístěn na 
webové stránce ÚMČ Bohunice. 
Policie ČR v uplynulém měsíci 
znovu řešila vloupání do byto-
vého domu. Tentokrát se jednalo 
o suterén domu na ulici Havel-
kova. Naštěstí k vážnější hmotné 
škodě nedošlo, pachatel jen vy-
lámal pár petlic a zámků, načež 
vše důkladně prohledal, ale nic 
neodcizil. Neustále pokraču-
jí vloupání do zaparkovaných 
osobních automobilů. Tentokrát 
došlo k pěti vloupání do vozidel, 
přičemž cíle „lapků“ byly různo-
rodé, od vybavení vozidel přes 
nářadí, až po oděvy! Vzniklá ško-
da přesáhla hodnotu 170.000 Kč. 
Jako poslední bod tohoto výčtu 
uvádím upozornění na znovu se 
a ve větší míře objevující problém 
s krádežemi registrační značek 
vozidel (postaru SPZ)!
Na závěr vám všem přeji bohaté 
zážitky z letních toulek, a poklid-
ný návrat domů.
Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna  
(kancelář 004), přízemí ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky –  
KomiseOZ@bohunice.brno.cz
Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda Komise 
pro občanské záležitosti

ROZKOPANÉ BOHUNICE

Začínají prázdniny. 
Mnozí z nás pojedou 
někam na dovolenou. 
Až se budete vracet, 
budou Bohunice jiné. 
O prázdninách totiž 
vypukne v naší městské 
části čilý stavební ruch.
Asi největší stavbou za 
posledních dvacet let 
bude rekonstrukce ka-
nalizace, vodovodu a plynu ve staré 
zástavbě na jihu a jihozápadě Bohu-
nic. Stavba vyvolá mnohá dopravní 
omezení. K těm nejzásadnějším bude 
bezesporu patřit omezení provozu, 
nebo i úplné uzavření ulice Lány 
a Čeňka Růžičky. Hluboké mnoha-
metrové jámy, nesourodý terén, sta-
vební stroje, prach a hluk se stanou 
součástí našeho bydlení na mnoho 
měsíců. Nikdo z toho nemá radost, 
ale musí se to udělat. Investorem 
akce je město Brno (nikoliv Bohuni-
ce). Přesný harmonogram stavebních 
prací je k dispozici u mne v kanceláři. 
Další krátkodobé omezení dopravy 
a zhoršení pohodlí obyvatel bude 
na konci ulice Běloruská, kde se bude 
budovat menší parkoviště a provádět 
oprava asfaltových ploch na neda-
lekém hřišti (ve dvorním traktu ul. 
Moldavská). Parkoviště je financová-
no městskou částí Bohunice a bude 
stát 971.000 Kč. Oprava hřiště je pak 
spolufinancována z prostředků mi-
nisterstva pro místní rozvoj. Celková 
částka investice je 893.000 Kč.

5. 7.
čtvrtek

Kaple při ul. Rolnická – poutní mše svatá. 
Začátek v 9.30 hodin

26. 8.
neděle

Orelská pouť na Svatý Hostýn – odjezd autobusu od 
orlovny v 7.00 hod.

28. 8.
úterý

KJM, pobočka Lány – přednáška Brněnský architektonický 
manuál, začátek v 18 hodin.

Kalendárium VII.
VIII.

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 42. zasedání 
dne 30. 5. 2012:
– schválila nabídku uchazeče veřej-

né zakázky na dodávku a montáž 
automatických posuvných dveří 
včetně nového pohonu do příze-
mí radnice od firmy STEKO spol. 
s r.o., s náklady ve výši 96.804 Kč 
bez DPH

– schválila pronájem několika za-
hrádek v k.ú. Bohunice v různých 
lokalitách

– souhlasila se záborem veřejného 
prostranství na části pozemku 
p. č. 3067/1 v k.ú. Bohunice při uli-
ci Čeňka Růžičky pro vybudování 
zařízení staveniště pro akci „Re-
konstrukce a dostavba kanalizace 
v Brně-Bohunicích“ v období od 
1. 6. 2012 do 30. 12. 2013 společ-
ností IMOS Brno, a.s., 

– vzala na vědomí doporučený pro-
gram XI. zasedání ZMČ Brno-Bo-
hunice, které se bude konat dne 
27. 6. 2012

– schválila finanční příspěvek ve 
výši 5.000 Kč na úhradu nákladů, 
které vzniknou při příležitosti ná-
vštěvy amerického konzula dne 
25. 6. 2012 v MČ Brno-Bohunice

Rada MČ na svém 43. zasedání 
dne 13. 6. 2012:
– schválila vítěze veřejné zakáz-

ky na akci „Úprava zpevněných 
ploch za bytovými domy Mol-
davská 13–21“ firmu Cooptel, 
stavební a.s., dále veřejné za-
kázky na akci „Rekonstrukce stá-
vajícího dětského hřiště na ulici 
Okrouhlá“ firmu ZEMAKO, s.r.o., 
dále veřejné zakázky na akci 
„Rekonstrukce stávajícího dět-
ského hřiště za bytovými domy 
Uzbecká č. 10–20, Rekonstruk-
ce stávajícího dětského hřiště 
u bytového domu Uzbecká č. 28 
a Rekonstrukce stávajícího dět-
ského hřiště za bytovými domy 
Moldavská č. 13–15 firmu SWIE-
TELSKY stavební s.r.o.

– schválila smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny ze 
sítě nízkého napětí s firmou E.ON 
Energie 

– souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout pozemky p. č. 1277 
o výměře 2 067 m2 v k.ú. Bo-
hunice při ulici Jihlavská, dále 
zveřejnění záměru pronajmout 
pozemky p. č. 1355/1 o výměře 

376 m2, p. č. 1357/2 o výměře 45 
m2, p. č. 1357/1 o výměře 253 m2, 
p. č. 1357/2 o výměře 117 m2, p. 
č. 1358 o výměře 962 m2, p. č. 
1363/1 o výměře 220 m2 a p. č. 
1363/2 o výměře 101 m2 – zahra-
dy, vše v k. ú. Bohunice při ulici 
Vinohrady.

– souhlasila se zřízením věcného 
břemene na pozemku p. č. 954/2 
v k. ú. Bohunice při ulici Podsedky 
ve vlastnictví statutárního města 
Brna z důvodu připojení inženýr-
ských sítí k pozemku p. č. 954/1.

– nesouhlasila s prodejem pozem-
ku p. č. 954/2 v k. ú. Bohunice při 
ulici Podsedky ve vlastnictví sta-
tutárního města Brna 

– nesouhlasila s úhradou nákladů 
za odstranění vozidla v rámci blo-
kového čištění dne 07.05.2012 na 
ulici Běloruská 

– schválila žalobu o zaplacení dluž-
ného vyúčtování služeb proti 
bývalým nájemcům bytů na ul. 
Rolnická 1 a Souhrady 2

– chválila smlouvu o výpůjčce ha-
sičského sportovního areálu Sbo-
ru dobrovolných hasičů Brno-Bo-
hunice, se sídlem Ukrajinská 2

Další „postiženou“ lo-
kalitou je ulice Uzbec-
ká. Zde bude probíhat 
rovněž oprava obou 
asfaltových hřišť (toho 
před školkou i toho 
vedle školky). Akce je 
rovněž spolufinanco-
vána z prostředků mi-
nisterstva pro místní 
rozvoj. Celková částka 

investice je 2.236.000 Kč.
Dále začne rekonstrukce hřiště nad 
Tatranem, v minulosti nazývané 
„Dobrodružné“. Zde budou instalo-
vány nové herní prvky, zejména pro 
možnost zvýšení fyzické kondice. Tak 
bude běžecký okruh doplněn o dal-
ší prvky prospívající našemu zdraví. 
Projekt je spolufinancován minis-
terstvem pro místní rozvoj. Celková 
částka investice je 1.918.000 Kč.
V průběhu prázdnin upravíme rovněž 
dvorních trakty ul. Moldavská (horní 
část). Cena investice je 810.000 Kč. 

Oplotíme další dětské hřišťátko, ten-
tokrát na ul. Pod Nemocnicí (za domy 
č. 17-19). Cena oplocení i s montáží 
je 247.000 Kč. Možná dojde o prázd-
ninách i na oplocení prvního psího 
výběhu na prostranství vedle domu 
Pod Nemocnicí 4.
A abych byl kompletní, tak ještě uvá-
dím pracovní činnosti, které náš život 
nijak neovlivní, protože probíhají „ve 
skrytosti“. Jedná se především o re-
konstrukci dalších záchodků v ZŠ 
Arménská v ceně okolo 1 mil. korun, 
a pak zejména výroba vybavení pro 
naší novou školku v ZŠ Vedlejší. Sto-
lařská firma bude mít plné ruce práce, 
aby stihla termín 31. 8. 2012. Cena 
díla je 1.232.400 Kč.
Milí bohuničtí spoluobčané, moc 
Vás prosím o toleranci, pochopení 
a vzájemnou ohleduplnost. Až to 
vše skončí, budeme to tu mít zase 
o cosi hezčí.

Antonín Crha
místostarosta MČ
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Co si psali naši předkové XXXVII. Poděkování poctivým lidem

Bohuničtí Orli mají další evropské zlato

Pro naše  třicáté sedmé pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ 
jsem vybral pohlednici, která patří k těm nejvzácnějším. Dochovalo se jich 
minimum. Kromě této vím o existenci jen dalších dvou. Získal jsem ji nedávno. 
Je na ní vyobrazena rohová část dnešní restaurace Švejk, kde ještě před pár lety 
byla pivnice. Pohlednice byla vydána ve Vídni v roce 1905-1906. Fotografem 
byl L.Stumfol. Tehdy provozoval a vlastnil restauraci pan Burkert. Restaurace 
se jmenovala německy „zur Weintraube“ což tvůrce pohlednice přeložil jako 
„s Hrozna“. Čepovalo se zde přerovské pivo. 
Pohlednice byla poslána v roce 1907 spanilé slečně Terce Böhmové do nádražní 
restaurace Bosonohy – Troubsko u Brna. Text je krátký. 

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Srdečný pozdrav a vzpomínku zasílají Vám 
A.V.V.

Dovolte, abych se s Vámi podělila 
o událost, která se mi přihodila dne 
16. 4. 2012 na zastávce autobusu 50 
Hraničky, směrem  do Komárova po 
16.30 hodině.
Jako obvykle vyjíždím tímto auto-
busem cvičit do Komárova. Protože 
byla ještě chvíle času do příjezdu au-
tobusu, a ten den bylo velmi pěkné 
slunečné počasí, posadila jsem se na 
lavičku a dala se do čtení časopisu.
Po chvíli autobus zastavil, naskočila 
jsem do něj a rozjeli jsme se. Jízdou 
jsem si ještě stačila vše dočíst.
Dojeli jsme na zastávku, kde pravi-
delně ve čtvrtek vystupuji. Dostala 
jsem přímo šok, když jsem zjistila, že 
kabelka s veškerými doklady, klíče, 
mobil nikde. Co teď, kde zůstala? Po-
dívala jsem se pod sedadlo, zda mi 
nespadla. Ihned mi došlo, že jsem ji 
snad nechala na lavičce, kde krásně 
svítilo sluníčko a já se zde začetla. 
Přeběhnu silnici a jedu tím stejným 
spojem na opačnou stranu, tedy do 
Bohunic na zastávku Hraničky.
Vůbec si nedovete představit, jak 
předlouhá to byla pro mě jízda zpět. 

Utíkám na protější  chodník k lavičce 
a co vidím, kabelka s doklady nikde. 
Smutná a se starostí, co budu dělat 
a jak budu vyřizovat ztrátu, se ubírám 
domů.
Blížím se k domu a z dálky vidím dva 
mladé lidi (tj. slečnu s mladíkem) a paní 
v letech, jak se snaží na někoho za-
zvonit.  Když jsem přišla blíže k nim, 
doslova jsem zakřičela „moje kabelka“. 
Dále mi nemuseli již nic vysvětlovat. 
Jistě jste také pochopili, že jsem ten 
den díky těmto velmi zodpovědným 
a slušným lidem nepřišla o kabelku, ale 
hlavně o doklady, co jsem měla v ní. 
Vše mi vrátili v naprostém pořádku.
Proto prosím dovolte, abych těmto 
neznámým lidem mohla tímto ve-
řejně poděkovat za pomoc, kterou 
mi poskytli.
Kéž by bylo mezi námi stále více 
a více zodpovědných a poctivých 
lidí, jaké jsem měla možnost toho 
dne potkat já.
Ještě jednou mnoho díků a budu 
doufat, že si článek přečtou, snad 
jsou také z Bohunic.

D. M. z Bohunic

Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jana Nepomuckého

Vás srdečně zve

na poutní mši svatou
slavenou při příležitosti svátku patronů naší obce Bohunice

sv. Cyrila a Metoděje
ve čtvrtek 5. července 2012 v 9.30 hod.
před kaplí v Brně-Bohunicích při ul. Rolnická

tel.:+420 547 246 575, e-mail: farnost@farnostliskovec.cz 

www.farnostliskovec.cz

Tři týdny po pro nás veleúspěšném mistrovství světa vyrazili stolní hokejisté 
bohunické orelské jednoty opět do Polska, tentokrát do Czyzowic. Hlavním 
bodem víkendového programu bylo šprtcové Polish Open s rekordní účastí 
sto šesti hráčů a hráček z pěti zemí. Žákovské týmy pak zajímalo finále Schools 
Challenger, mezinárodní obdoby české Ligy škol, v němž první dva celky 
naší národní soutěže změřily své síly s polskými nadějemi. Vítězství si odvezl 
Orel Brno-Bohunice, který tak úspěšně napodobil své starší oddílové kolegy. 
Ti před dvěma měsíci vybojovali v Rusku Pohár WTHA. Lepšící se výkonnost 
polských hráčů přinesla druhé místo družstvu Flota Mlodych Wodzislaw Ślaski. 
Wodzislaw dokonce porazila 8.ZŠ Most a remizovala s vítěznými Bohunicemi, 
prohra s Czyzowicemi je ale stála možné celkové vítězství. Naše jednota se 
tak může pyšnit již třetím tímto mezinárodním úspěchem, když před pěti lety 
vyhrálo dvakrát tutéž soutěž družstvo ZŠ Arménská.
Bohuničtí Orli nadále dokazují, jak skvěle umí pracovat s mládeží, čehož 
důkazem jsou úspěchy nejen na české půdě, ale též i na scéně mezinárodní. 
Kroužky stolního hokeje slaví letos dvacet let. Hlavní kroužek stolního hokeje 
probíhá každý čtvrtek od 18 hodin v orlovně na ulici Hraničky 5. Info též na 
www.doudeenteam.cz, popřípadě na www.orelbohunice.cz .

Michal Franěk, vedoucí oddílu stolního hokeje
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Odpolední sešlost na ZŠ Vedlejší

Investice do rozvoje vzdělávání
V březnu 2010 byl na základní 
škole ZŠ Vedlejší, Brno spuštěn 
projekt financovaný Evropským 
sociální fondem a fondem České 
republiky v rámci podpory „Ope-
račního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“, výše pod-
pory je 2 529 711,08 Kč. Grantový 
projekt „ŽÁCI ŽÁKŮM ANEB MEZI-
PŘEDMĚTOVÁ TVORBA MULTIME-
DIÁLNÍCH PREZENTACÍ“ je projekt, 
který se věnuje podpoře využívání in-
formačních a komunikačních techno-
logii (ICT) ve všeobecně vzdělávacích 
a odborných předmětech. Ve školním 
roce 2010/11 bylo v tomto projek-
tu podpořeno 228 žáků z druhého 
stupně a v následujícím školním roce 
2011/12 dalších 250 žáků. Do pro-
jektu se přímo zapojilo 6 pedagogů.
Hlavním cílem projektu bylo: propojit 
žákům výuku následujících předmě-
tů: informatika, český jazyk, výtvarná 
výchova, hudební výchova a základy 
společenských věd do jednoho vět-
šího celku. V rámci tohoto projektu 
každý týden probíhal kroužek „tvorba 

webových stránek“, který má na naší 
škole velký ohlas. V následujících le-
tech minimálně však do června 2017 
bude na naší škole tento kroužek po-
kračovat dále, stejně tak i dílčí projek-
ty mezipředmětových vztahů. 
Z Evropských sociálních fondů jsme 
pořídili novou učebnu informatiky 
s interaktivní tabulí, multifunkční 
zařízení, dále bude vytvořena meto-
dika všech dílčích projektů a kroužku 
„tvorby webových stránek“. Tyto do-
kumenty budou umístěny a zveřej-
něny ke stažení na našich webových 
stránkách školy: www.zsvedlejsi.cz 
v sekci „Žáci žákům“. 
Díky projektu „Žáci žákům“ jsme 
mohli našim dětem ulehčit vstup 
do dalšího vzdělávání a do života. 
Ve výuce se spojila zábava s novými 
poznatky,  tím se zvýšila efektivnost 
výuky a žáci v tomto projektu nalezli 
perspektivu a využití svých vědomos-
tí v praxi.

RNDr. Jan Harmata, ředitel školy
Mgr. Pavla Vintrlíková, 

koordinátor projektu

Na ZŠ Brno, Vedlejší 10 se rodí stále 
nové nápady. Jeden z nich se po-
kusně a trochu i s obavami realizoval 
v pátek 15. června pod pracovním 
názvem „Odpolední sešlost“. Akce, 
s níž škola neměla doposud žádné 
zkušenosti, proběhla mimořádně 
úspěšně a ke spokojenosti všech 
zúčastněných. V nově zrekonstruo-
vaném atriu školy čekala na návštěv-
níky řada atrakcí, kde se mohli rodiče 
a jejich ratolesti zabavit a vyzkoušet 
své dovednosti – např. přesun na 
chůdách, střelba ze vzduchovky, 
projížďka na ponících, gymnastická 
cvičení aj. Nechybělo ani stánkové 

občerstvení a večerní opékání špe-
káčků. Vyvrcholením odpolední se-
šlosti byly sportovní zápasy ve fotbale 
mezi učiteli a tatínky (9:7) a ve volej-
bale mezi učitelkami a maminkami 
(2:1). O dobrou náladu a pohodu se 
kromě čepovaného piva starala hu-
dební produkce pánů učitelů Podles-
kého (kytara) a Mlýnka (klavír).
Už nyní je jasné, že vznikla nová tradi-
ce červnových odpoledních sešlostí 
a věříme, že neméně úspěšná Odpo-
lední sešlost proběhne v podobném 
duchu i příští rok.

Martin Janoška

Okolo kol
Dnes si budeme povídat o kolech 
a jízdě na nich.
Všichni jsme někdy na kole jeli. Sa-
mozřejmě jsou výjimky, ale i ti, co se 
kolu celý život úspěšně vyhýbají, ví 
o co jde.
Už jako malí jsme trhali tepláky o ře-
těz, protože kryt byl první věc, co 
nám klukům zavazela. Následovaly 
blatníky, protože s těmi jezdí jen 
baby. Jasně. Postupné úpravy udělaly 
z kola „teréňák“  či jak jsme tenkrát 
říkali „araba“.
Dnes už by nám to neprošlo. Bezpeč-
nost je na prvním místě a i strážníci 
nás mají tak nějak na starost. Jsme 
prostě účastníci silničního provozu.
Je na každém z nás, aby měl kolo 
v pořádku a také se na silnici choval 
tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
Je fajn, že dnes už nám přibývají 
cyklostezky, na kterých se můžeme 
profičet a vychutnat si krásy přírody. 
I u nás v Bohunicích je hezká projížď-
ka třeba podél Leskavy nebo přes 
Moravanské kopce. A když vyjde 
počasí, k idylce nechybí už vůbec 
nic. I nějaké hospůdky jsou cestou 
k navštívení.
Přiznám se, nemám moc času na 
kolo, nemám mnoho času ani na 
procházky, ale když už se mi nějaká 
volná chvilka naskytne, využiji ji.
Zajímavých míst je v našem bohu-
nickém okolí dost, ať už zamíříte na 
severovýchod, na Kamnenný vrch, 
Červený kopec nebo dolů, jižním 
směrem k potoku. Kdo se projde 
nebo projede západním směrem 
až na Starou dálnici k Ostopovicím, 
udělá také dobře.
Vím, nejsou to vycházky dlouhé ani 
náročné, a co se týče kol, možná ani 
dost zajímavé. Jde ale o to, udělat si 
fajn den.
Takže vyrazte na špacírek, na kolo, 
vezměte kolečkové brusle a zapo-
meňte na chvilku na práci, seriály 
a starosti všedního dne.
Zkuste to. 

Sluníčkový den Vám přeje Savana

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 svát-
ků mezi 16 a 18 hodinou. Možnost 
placené rezervace hřišť i mimo 
uvedenou dobu. Pronájem má 
přednost. K dispozici šatny, sprchy.
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) – tenis 150 Kč/hod.
Vnitřní prostory – stolní tenis 100 Kč/hod.

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

 Cvičení na školní 
rok 2012/2013

 ZŠ Arménská, Brno 

Po...18.30–19.30
Monika – posilování

 St...18.30–19.30
Šárka-step + bodyform

Čt...19.30–20.30
Renata – zdravé cvičení

 info: 604 508 654 
nebo 605 470 510

MINIGOLF 
BOHUNICE

Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 16.00–20.00

Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE 
Vstup volný. Arménská 7

Setkání jubilantů 
Vítání občánků

Občané naší městské části, kteří v letošním roce 
dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých 
jubileí zúčastnit setkání 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 Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy 
krátké oslavy, jejíž součástí bývá kulturní program 
a drobný dárek, budete následně písemně infor-
mováni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Soci-
álním 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.
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Dětské odpoledne Sportovní úspěchy žáků z Arménské
V měsících květnu a červnu sportovci z naší školy opět nezaháleli. 
Zúčastnili se dvou významných sportovních akcí – Městského finále ve 
vodním pólu a Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Městské finále ve vodním pólu pro 
žáky 4. a 5. ročníků základních škol se 
konalo 17. května 2012 na plaveckém 
bazénu Ponávka. Naši školu repre-
zentovali žáci 5. B David Kališ, Tomáš 
Březina, Kryštof Krejčí, Jan Náhlík, Jiří 
Škvařil, Jiří Mikuš, René Jašek, Bára 
Babánková, Alžběta Hrušková, Bar-
bora Kučerová, Sandra Jedounková, 
Veronika Popelková a Aneta Trčková. 
Naši žáci předvedli při hře vynikající 
výkony a právem získali první místo. 
Kryštof Krejčí byl navíc vyhlášen nej-
lepším střelcem gólů.
Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů je soutěž určená žákům 6. a 7. 
ročníků. Obsahuje sedm disciplín: běh 
na 60 m, trojskok, hod medicinbalem, 
přeskok švihadla, kliky, sedy-lehy a běh 

na 1000 m. Soutěže se za každou 
školu účastní osmičlenné družstvo, 
tvořené čtyřmi chlapci a čtyřmi dív-
kami. V okresním kole, které proběhlo 
28. května 2012 na hřišti i v tělocvičně 
naší školy, nás zastupovalo družstvo 
složené z těchto žáků – Jiří Klimeš, 
Jakub Černoch, David Fessl, Barbora 
Rašticová, Lucie Huščavová, Nikola 
Čtvrtníčková a Anežka Hrušková ze 
7.B a Václav Věrný ze 7.A. Díky jejich 
vynikajícím výkonům jsme v okresním 
kole zvítězili a postoupili do krajského 
kola, kde jsme získali pěkné páté místo. 
Všem našim sportovcům gratuluje-
me a děkujeme jim za vzornou re-
prezentaci naší školy.

Mgr. Vlasta Čapková
učitelka ZŠ Arménská

Fotbalisté TATRANU udrželi po první sezóně divizní příslušnost!

Je již tradicí, že druhé červnové ne-
dělní odpoledne patří v Bohunicích 
dětem. Zásluhu na tom má místní 
orelská jednota, za přispění bohu-
nické radnice. Deštivé počasí těchto 
dnů přidávalo vrásky pořadatelům, 
kterých letos bylo více než čtyřicet. 
Ještě necelou hodinu před plánova-
ným začátkem akce se volba venkov-
ního prostoru pro pořádání jevila ne 
jako přehnaně optimistická, ale pří-
mo jako naivní a zaručující pořádné 
promoknutí všech aktérů. K radosti 
všech ale déšť ustal, chodníky oschly 
a začaly se trousit i natěšené děti. Ty 
projevily svoji obratnost a dovednost 
na 14 stanovištích, vystřelily si na naší 

střelnici již málo viděnou papírovou 
růži a opekly si za svoje výkony ob-
držený špekáček. 
Takže děti, díky vám, že jste se neza-
lekly počasí, přesvědčily svoje rodiče 
a přišly. Bylo vás 120, byly jste fajn, což 
nás těší. Děláme to pro vás a naše 
nejlepší odměna je váš rozzářený 
úsměv. Těšíme se na naše tradiční 
zářijové akce: 9. 9. koloběžkové zá-
vody a další nedělí 16. 9. drakiáda. 
Podrobnosti budou v dalších číslech 
Našich Bohunic, na plakátech a na 
našich webových stránkách: 
www.orelbohunice.cz

Ladislav Konečný

Prvním krokem, který byl splněn, to byl loňský po-
stup z Krajského přeboru. Druhým splněným krokem 
a přáním fanoušků i funkcionářů bylo udržení se po 
první sezóně v Moravskoslezské divizi. A ten třetí, 
nejtěžší krok, fotbalisty Tatranu teprve čeká – setrvat 
i po druhé sezóně v MSD. Městský rival Sparta Brno 
tento třetí krok letos nezvládl a z divize po dvou le-
tech sestupuje zpět do krajského přeboru. Závěrečné 
dva zápasy sice TATRAN prohrál, ale již tři kola před 
koncem bylo jasné, že sestupovat nebude.
Fotbalisté Bohunic nastříleli za 30 kol 49 branek, 
což ve srovnání s ostatními není nikterak málo 
a Tatran v této disciplíně zaujímá 5.místo mezi šest-
nácti týmy MSD. Horší to však bylo s inkasovanými 
brankami a s počtem 56 zaujal Tatran  předposlední 
pomyslnou příčku právě před sestupující Spartou 
se 60 obdrženými brankami. Svědčí to o nutnosti 
zlepšení hry „dozadu“ v nadcházejícím ročníku.
Nejlepším střelcem Tatranu v uplynulé sezóně 
byl Vladimír Bombicz s 10 brankami, následova-
li jej Martin Kotol s 9 a David Vávra se 7 zásahy. 
Úspěšných střelců při skórování bylo ještě dalších 
11 bohunických hráčů. Hodnocení zápasů: 9 výher, 
7 remíz a 14 proher ukazuje na pasivní bilanci, ale 
to je vše nováčkovská daň, která se nově příchozím 

týmům nevyhýbá. Cíl udržet se v divizi byl splněn 
a v prvním roce účinkování v MSD se nabíraly zku-
šenosti, herní disciplína a také sebevědomí hráčů. 
Po posledním zápase, čeká hráče i trenéra Luboše 
Kučerňáka krátké volno. Letní příprava začíná již 9. 
července. Mužstvo odehraje několik přípravných 
zápasů, jedno utkání poháru ČMFS a o víkendu 
11.-12.srpna již začíná nová sezóna MSD.
Kádr mužstva pro nadcházející sezónu posílí ně-
kolik nadějných bohunických dorostenců a o do-
plnění hráčského kádru zkušenými fotbalisty „zven-
ku“ vedení usilovně jedná. Jak to dopadne, to se 
dozvíme až v srpnu. Brněnské derby se bude hrát 
s FC Dosta Bystrc, které se nepodařilo postoupit, 
i když po první polovině soutěže vedla. Druhým 
brněnským zástupcem bude ze 3.ligy sestupující FC 
Líšeň. Nenechte si proto ujít domácí zápasy TATRA-
NU na stadionu na Neužilově ulici v Bohunicích. Na 
setkání s vámi ve druhé divizní sezóně se těší hráči 
i funkcionáři fotbalového Tatranu Brno Bohunice.
Soupiska mužstva fotbalistů Tatranu Brno Bo-
hunice – nováčka Moravskoslezské divize v sezóně 
2011/2012, které udrželo divizní příslušnost i pro 
příští sezónu, byla následující: 
Brankáři: Gruber Marek a Cífka Michal. Obránci: 

Hanousek Stanislav, Vjater Lukáš, Píšek Stanislav, 
Szczygiel Marek, Frank Michal, Masařík Ondřej, 
Rotrekl Tomáš, Štarha Martin a Zúbek Marek. Zá-
ložníci: Kulička Petr, Beneš Jindřich, Kostka Roman, 
Navrátil Ladislav, Stehlík Libor, Kotol Martin, Polák 
Přemysl, Forman Tomáš, Damborský Filip, Skhurupii 
Andrii, Michalec Zdeněk a Smolka Tomáš. Útočníci: 
Bombicz Vladimír, Suchý Jakub, Tonev Boris, Krejčí 
Jaromír, Vávra David a Polínek Karel.

Ing. Jaromír Krejčí

Rk. Tým Skóre Body
1. Žďár n Sáz. 59 : 25 66
2. Napajedla 48 : 33 50
3. DOSTA Bystrc 44 : 28 48
4. Třebíč 55 : 34 47
5. Vrchovina 34 : 38 46
6. Spytihněv 43 : 56 43
7. Tasovice 55 : 54 43
8. Vyškov 36 : 34 43
9. Pelhřimov 40 : 41 41

10. Polná 51 : 46 41
11. Přerov 45 : 50 36
12. Hodonín 37 : 55 35
13. Velké Meziříčí 41 : 43 34
14. Bohunice 49 : 56 34
15. Vikt. Otrokovice 33 : 48 34
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Orel jednota Brno Bohunice pořádá zájezd na

Orelskou pouť na

Svatý Hostýn
v neděli 26. srpna 2012
odjezd autobusu od bohunické orlovny v 7.00 hod.

  výjezd autobusu na Svatý Hostýn zajištěn

program: 
10.00 hodin – mše svatá

12.30 hodin – křížová cesta

závazné přihlášky do 10. srpna:
Jan Sobola, Humenná 9

Ladislav Konečný, mobil 723 226 839, email: lakon@email.cz

cena: členové Orla 50 Kč, nečlenové 100 Kč

www.orelbohunice.cz

Léto v knihovně
Ať jezdíte na dovolenou k moři, na 
chalupu a nebo si čtete jenom na 
balkoně, knihovna je tu pro Vás. Nabí-
zíme velký výběr detektivek, humoru 
i jiné náročnější literatury, co kdo má 
rád. Provoz pro veřejnost je o prázdni-
nách samozřejmě zajištěn, půjčujeme 
v úterý a ve čtvrtek v době 10–12 
a 13–18 hodin. V posledním prázd-
ninovém týdnu, v úterý 28. 8. 2012 
v 18 hodin, je pro všechny milovníky 
procházek a architektury připrave-
na beseda Brněnský architektonický 
manuál. Cituji:
„Od září roku 2011 je pro všechny 
zájemce k dispozici Brněnský archi-
tektonický manuál (BAM): za po-
moci volně přístupné internetové 
databáze, tištěné mapy a publika-
ce zprostředkuje všem zájemcům 
o architekturu podrobné informace 
o brněnských stavbách, které vznikly 
v letech 1918–1945.
Předem navržené architektonické 
procházky po jednotlivých měst-
ských částech jsou obyvatelům Brna 
i domácím a zahraničním návštěv-
níkům k dispozici také v tištěné po-
době ve formě mapy a průvodce. 
K orientaci bude sloužit i značení 
na chodníku před objekty, které 
obsahuje kód stavby a internetové 

stránky. Tak lze jednoduše, například 
prostřednictvím mobilního telefo-
nu, získat informace o objektu, nebo 
si poslechnout jeho příběh přímo 
v ulicích Brna.“ Tolik citace z oficiál-
ních internetových stránek. Besedu 
povede spoluautorka projektu paní 
Šárka Svobodová.
Od září začneme opět s pravidelnými 
akcemi: výstavy, besedy, přednášky, 
nově i soutěž pro dospělé čtenáře...
Rády bychom, aby se pro Vás stala 
návštěva knihovny nepostradatel-
nou. Hned první poprázdninová 
výstava bude velmi zajímavá, pod 
názvem Knižní grafika si budete 
moci prohlédnout návrhy knižních 
přebalů grafika Reného Senka z na-
kladatelství Jota. Vernisáž proběhne 
ve středu 5. 9. 2012 v 17 hodin, o hu-
dební doprovod se postará sdružení 
amatérských ukulelistů z Brna Uku-
lele Orchestra Jako Brno – UOJB. :-) 
O dalších zářijových akcích si budete 
moci přečíst v příštích NB, ať si pro 
Vás necháme také nějaké překvapení. 
Těšíme se na Vás a přejeme příjem-
nou dovolenou.

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
Knihovna Jiřího Mahena

pobočka Lány

NADĚJE o.s., pobočka Brno
Dům Naděje Brno-Bohunice
Arménská 2/4, 625 00  Brno

Pečovatelská služba: tel. 544 210 843, 776 796 084 (083)

Pomoc seniorům v jejich domácím prostředí:
- obstaráme nákupy a pochůzky - pomůžeme s osobní hygienou

 - zajistíme běžný úklid domácnosti - nachystáme a podáme snídani
 - ohřejeme a podáme oběd - doprovodíme k lékaři nebo na vycházku

Službu poskytují kvalifikované pečovatelky
každý den na celém území města Brna

Obědy pro seniory MČ Bohunice: tel. 547 240 827

 - senioři MČ Bohunice mohou docházet na obědy  
do stravovacího zařízení Naděje, Arménská 2

 - obědy je nutno předem objednat u hospodářky domova  
pro seniory, Arménská 4
 - cena oběda činí 56,- Kč

Domov pro seniory: tel. 547 210 904, 775 889 699

 - domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána 
na dobu neurčitou

 - cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku s trvalým 
pobytem v Jihomoravském kraji

Denní stacionář: tel. 547 210 904, 775 889 699

 - denní stacionář je určen osobám, které z důvodu věku,  
zdravotního stavu či snížené soběstačnosti nemohou  

zůstávat během dne ve svých domácnostech
 - cílovou skupinou jsou senioři a osoby  

se zdravotním postižením

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohu-
nice, 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 29. 6. 2012 • 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.
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 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

 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.

 Hledám byty 1+kk - 2+kk k inves-
tici za účelem pronájmu v Bohunicích, 
Starém a Novém Lískovci. Hotovost. 
773349381, kopecny.byt@seznam.cz

 Nabízím pronájem pozemku – 
zahrady za účelem rekreace a zahrad-
ničeni. Blízko Bohunic. Tel: 606 594 402

 Přes prázdniny doučím FYZ - MAT 
a zákl. AJ. 6. - 9 tř. Připravím na reparát 
i na přechod na SŠ. Tel: 774 621 703.

ZOO Brno
Vstupné do Zoo Brno lze nově 
uhradit platební kartou!
Terminály jsou umístěny u pokladen 
při hlavním vstupu do zoo. Poprvé 
mohli lidé platební kartu v brněnské 
zoo použít o víkendu 16. a 17. června, 
kdy toho využilo přes 100 návštěvní-
ků. Lidé mohou platit kartami VISA, 
MasterCard a Diners Club.

SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH RODIČŮ 
A SPONZORŮ
Setkání adoptivních rodičů a spon-
zorů, které je každoročně připrave-
no na poslední srpnový víkend, se 
letos uskuteční v sobotu 27. srpna. 
Nahlášení adoptivní rodiče a sponzoři 
mají volný vstup do zoo již od 12 hod. 
Program na pódiu U velblouda za-
čne ve 14 hodin a ten letošní bude 
stát opravdu za to. Stejně jako loňský 
rok zahraje škvělé akustické sesku-
pení Kronek Alband, které je složeno 
ze zkušených hudebníků, tvořících 
do nedávna jádro brněnské rocko-
vé kapely Kern. Po dvou tanečních 
vstupech předvedou Taneční divadlo 
Mimi Fortunae a taneční skupina Aba-
nico – obě formace jsou dlouholetí 
sponzoři zvířat v Zoo Brno. Pohádkou 
nejen pro děti pobaví Divadlo Koráb, 
které je také naším adoptivním rodi-
čem. Další část programu bude patřit 
mladým i dospělým cvičencům z SK 
Judo Královo Pole, kteří Vás seznámí 
se základy bojového umění Judo.

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, 603 523 155

NOVÉ KUCHYNĚ 
od českého výrobce

www.hezkydomov.cz

HEZKÝ DOMOV mít je skvělé, 
zařídí ho firma Welle :)

KUCHYNĚ  /  SKŘÍNĚ  /  DVEŘE  /  NÁBYTEK

aktuální 

AKCE 

naleznete na 

našich
 str

ánkách

welle inzerat 92x132 KUCHYN bohunice 2012.indd   1 6/7/2012   11:25:46 AM

do Řecka, Turecka 
a Bulharska letecky z Brna

z Brna do Řecka 
i autobusem

skvělé nabídky LAST MINUTE

Brno, Minoritská 1, tel: 542 210 800

www.aeolus.cz

VYKUPUJEME
BYTY/DOMY/POZEMKY

vyřešíme:
• exekuce, dluhy • privatizace

• následné bydlení
realitní poradenství nezávazně a zdarma

19 let zkušeností
tel.: 774 41 71 41, 774 80 70 41

(stačí sms nebo prozvonit)



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

Prestižní bezpečnostní 
agentura AVES PLUS 
přijme pracovníky 
s částečným nebo plným invalidním 
důchodem na pozice 

recepční/vrátný. 

Tel. 548 423 274, 602 941 792.
Životopisy zasílejte na 

personalnibrno01@avesplus.cz, 
v předmětu uveďte: recepční Brno.

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých

tel.: 533 424 046
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
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28
Mendlovo nám. 8, Brno

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11

Volejte zdarma 800 800 099 

Nabídněte svůj byt 
k prodeji a využijte 
služby zdarma:

Hledáme byty 
1+kk, 3+1 a 4+1  
v Bohunicích

• úschova KC u advokáta 
• znalecký posudek pro FU  
• ověření podpisů 
• vklad do katastru nemovitostí

www.realspektrum.cz

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 *

Motoristé, otevřeli jsme pro Vás 
novou velkoprodejnu 
AUTODOPLŇKY.CZ.

Nabízíme široký sortiment autodoplňků, tuningových 
a náhradních dílů, nářadí a možnost odborné montáže 
přímo na místě. Více na     .                       

Při osobním nákupu
a předložení inzerátu  SLEVA 10%
Bohunická 67   tel.: 511 120 126
Brno-Horní Heršpice  AUTODOPLŇKY.CZ mob.: 724 553 010
619 00   e-mail: shop@autodoplnky.cz

SLEVA 1
AKCE platí do 31.8.2012

www.autodoplnky.cz

u  

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
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

s tímto inzerátem sleva 10 %

BalKon sYstem, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

zasKlívání loDŽií, záBraDlí
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746
777 151 205, info@balkony.cz


