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Jaro
Jaro už je cítit za kopcem. Už nata-
huje ruku, aby zaklepalo na dveře, 
tak jako loni a předloni a v minu-
lém století. Ať chceme či nikoliv, 
po nudné zimě přijde opět rašení 
barevných květinek a co se dá dě-
lat, nic není zadarmo, i těch pro-
tivných plevelů. Bouří se hormony 
mládí ve věku mezi 5 a 100 lety. 
A ti malí vezmou útokem dětská 
pískoviště. Všechno to tak krásně 
zapadá do romantické jarní atmo-
sféry našeho sídliště. Jenomže co 
si jaro počne s těmi nehostinnými 
trávníky, které poté, co zmizel sníh, 
jako ve výkladní skříni vystavily 
všechna naše ukrytá tajemství? 
Samozřejmě nic, ostatně proč by 
si přidávalo zbytečnou práci pro 
takovou nevděčnou chásku, jako 
je ve většině případů lhostejný lid. 
Něco zaroste trávou, něco odplaví 
jarní deštíky. A idylický obraz jara 
na oponě, která zakrývá naše 
špatné svědomí, máme úplný. Ale 
myslíte, že s takovým přístupem 
k našemu okolí si to jaro opravdu 
zasloužíme?

Ing. Rita Zábojová
členka Rady MČ

Uzávěrka č. 4/11
středa 23. března 2011

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Trvale se připomínaným „šlágrem“ 
naší MČ je problematika šíření hlu-
ku z provozu dálnice D1. Na této 
komunikaci je rovněž dlouhodobě 
plánováno její rozšíření o další pruh 
v každém směru. Na základě připo-
mínek ze strany vedení MČ se nám 
u projekční firmy, která připravuje sta-
vební podklady pro ředitelství dálnic 
a silnic, podařilo prosadit, že veškeré 
plánované stavební práce budou 
realizovány přímo z tělesa stávající 
dálnice. Tímto se snad již definitiv-
ně rozhodlo o odklonění jakékoliv 
stavební dopravy z obydlených lo-
kalit naší městské části. Nad otázkou 

termínu realizace vlastní stavby však 
v současné době visí otazník větší, 
než kdy jindy v minulosti byl. Dálnice 
má v současné době výjimku, která 
umožňuje její provoz bez ochran-
ných protihlukových bariér. Logicky 
se s jejich instalací počítá současně 
s výstavbou rozšiřujících pruhů. Asi 
se však spíše dočkáme prodloužení 
„výjimečného stavu“ než relativního 
klidu při provozu této vytížené ko-
munikace…
Ve schváleném rozpočtu městské 
části je vyčleněna část prostředků na 
investiční akce. Vzhledem k tomu, že 
je v zájmu občanů pokračovat v tren-
du zlepšování možnosti parkování, 
chceme zahájit výstavbu dalších 
parkovacích míst. Aktuálně se jedná 
o úpravu parkovišť na ulicí Běloruská 
u zdravotního střediska a před domy 
Švermova 2-8. Pro konkrétnější před-
stavu mohou posloužit přiložené si-
tuační plánky. Samozřejmě, že nejen 
parkovišti je „živ“ bohunický občan. 
S možnými projekty na úpravu spor-
tovišť, dětských hřišť a sídlištní zeleně 
si dovolím vás seznámit příště… 
S investičními akcemi souvisí také dů-
ležité rozhodnutí Rady MČ o zveřej-
ňování veřejných zakázek. Toto usne-
sení považuji za zásadní příspěvek 
k otevřenosti bohunické samosprávy. 

Přestože zákon pro zakázky s limitem 
plnění do dvou popř. šesti milionů 
nenařizuje žádné konkrétní postupy, 
je rozhodnuto, že všechny zakázky 
s plněním nad 100 000 Kč bez DPH 
budou v Bohunicích publikovány, 
a to prostřednictvím webu obce.
Naše městská část vede od roku 
1993 svou vlastní kroniku. Asi málo 
kdo z občanů měl možnost do ní 
nahlédnout. Snad přivítáte možnost 
si jednotlivé ročníky prohlédnout 
rovněž na internetových stránkách 
obce. Právě jsme začali s ročníkem 
loňským a budeme se zveřejňováním 
postupovat do minulosti. 
Přeji dobrý březen.

Miloš Vrážel, starosta MČ

III. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 9. 3. 2011 od 
16.30 se bude v jednacím sále bohunické

radnice Dlouhá 3 konat III. zasedání  
Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice. 

Program za stupitelstva bude nej později 
10 dní před zasedáním zveřej něn na 

úřední desce ÚMČ, nebo na internetové 
stránce www.bohunice.brno.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolný hasičů Brno-Bohunice pořádá dne

19. 3. 2011 od 9 hodin sběr železného šrotu.

Železný odpad můžete ponechat od rána před domem, 
bohuničtí hasiči zajistí svoz do 12 hod.

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

 
Po telefonické domluvě na 603 306 450 Vám rádi pomůžeme  

i s odvozem objemnějších kusů.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.

Vaši dobrovolní hasiči Bohunice

Parkoviště při ulici Švermova Parkoviště při ulici Běloruská
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Harmonogram blokového  
čištění v MŠ Brno‑Bohunice 2011

Blok č. 1 – termín čištění: pondělí 11. 4. 2011
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: středa 13. 4. 2011
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích. 

Termín čištění: čtvrtek 14. 4. 2011
Čeňka Růžičky. 

Blok č. 3 – termín čištění: pátek 15. 4. 2011
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, Rolnická, 
Hraničky, Dlouhá a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: pondělí 18. 4. 2011
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: středa 20. 4. 2011
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace, Čeňka Růžičky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 6 – termín čištění: pátek 22. 4. 2011
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích.

Blok č. 7 – termín čištění: středa 27. 4. 2011
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 8 – termín čištění: pátek 29. 4. 2011
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 – termín čištění: pondělí 2. 5. 2011
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 10 – termín čištění: středa 4. 5. 2011
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 – termín čištění: pátek 6. 5. 2011
Ukrajinská – ZÁKOS + odbočky, Lány, Vyhlídalova, Podsedky a přilehlá parko-
viště na těchto komunikacích

Blok č. 12 – termín čištění: pondělí 9. 5. 2011
Kamenice, Jihlavská, Netroufalky a přilehlá parkoviště na těchto  komunikacích 

Blok č. 13 – termín čištění: středa 11. 5. 2011
Dlouhá, Hraničky – ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Švermova školky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 14 – termín čištění: pátek 13. 5. 2011
Studentská, Netroufalky, příjezd k nemocnici a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích.

Měsíci uběhnul jak voda, a proto 
znovu vás, čtenáře zpravodaje 
„Naše Bohunice“, oslovuji rubri-
kou Komise pro občanské zále-
žitosti.
Tentokrát mám pro vás několik 
zajímavých informací z oblasti 
bezpečnosti, které se vztahují 
k naší městské části a života jejich 
obyvatel. Uvedené skutečnosti 
se udály v období měsíců ledna 
a února.
Policie ČR řešila mnoho přípa-
dů vloupání, to jak do osobních 
vozidel či krádeže v obchodních 
centrech „Kaufland“ a „Campus 
Square“, ale i do několika sklepů 
v bytových domech. Pro nás, kteří 
žijeme v Bohunicích, je velice ne-
příjemné, že naše městská část 
se stále umísťuje v počtu krádeží 
a vloupání na předním místě při 
porovnání se sousedními měst-
skými částmi! Dále Policie ČR řeši-
la i případy výtržnictví, veřejného 
ohrožování a dokonce i napadení 
psem. Také se zaměřila na pro-
blematický pobyt bezdomovců 
v chatové kolonii na území Čer-
veného kopce.
Městská policie ve stejném ča-
sovém období provedla mnoho 
kontrol rychlosti vozidel i jejich 
parkování, či provozu heren 
a majitelů psů. Bohužel i Měst-
ská policie upozorňuje na nárůst 
trestné činnosti v naší městské 
části. Znovu se opakují krádeže 
v obchodním domě „Kaufland“ 
a problémy s bezdomovci. Měst-
ská policie ve výše uvedeném 
období řešila celkem tisíc sto 
událostí a hlášení! Myslím, že k to-
muto číslu není více co dodat …
Vzhledem k výše popsaným 
událostem, ale hlavně množství 
vloupání, vás všechny prosím 
o zvýšenou ostražitost v blížícím 
se období jarních prázdnin.

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky –  
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda Komise 
pro občanské záležitosti

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ? UŽ ZASE!

Členové Sboru dobrovolných 
hasičů z Bohunic se opět sešli na 
své valné hromadě, kde hodnotili 
uplynulý rok 2010. Na území Bo-
hunic působí jednotka hasičů již 
89 let. Po celou dobu plní své po-
slání ochrany majetků spoluobča-
nů a naší vlasti. Hasiči  v roce 2010 
zasahovali u 36 případů po celém 
Brně i okolí. Byly to nejen požáry, 
ale i čerpání vody po přívalových 
deštích, odklízení padlých stromů 
a větví po silných větrech a po-
moc při dopravních nehodách. 
Naše jednotky vyjely na každé 
vyzvání a dané úkoly jsme vždy 
dobře splnily.
Výcvik členů a ošetřování zása-
hové techniky si vyžádalo 1.488 
hodin. Právě tato celoroční péče 
o techniku je 100% zárukou dob-
rého zásahu. 
Co se týká sportovních činností, 
tak naše družstva získala rovněž 
řadu cenných vítězství. Družstvo 
žen zvítězilo opět v brněnském 
městském kole a postoupilo do 
krajského kola, kde se umístnilo 
na krásném 5. místě. Muži zase 
obhájili předloňské vítězství 
v dovednostní soutěži ve Vrano-
vě a stali se nejvšestrannějším 
družstvem této soutěže.
Věřím, že naše organizace svou 
dobrovolnou prací členů opět 
čestně vrátila finance do nás 
vkládané.

Velitel jednotky 
Ladislav Soukup

Každoročně na jaře probíhají v Bohu-
nicích náročné přesuny srovnatelné 
s vojenskými manévry či cvičením 
policie – blokové čištění. Pod tím-
to, dnes už zaběhnutým pojmem, 
se skrývá organizačně poměrně ná-
ročná akce, při níž je třeba z předem 
vybraného území dostat všechna 
zaparkovaná vozidla, důkladně vše 
zamést, očistit vozovku a přilehlá 
parkoviště a někdy i obnovit vodo-
rovné dopravní značení. Tomu všemu 
předchází důkladná zimní příprava, 
během které se s Odborem dopravy 
Magistrátu města Brna ladí projekty 
dopravního značení, harmonogram 
a další podrobnosti.
Když s některými z Vás v diskuzi na-
razíme na téma blokového čištění, 
vyslovujete mnohdy názor, že Vás to 
obtěžuje, že jste někdy zapomněli 
auto odvést a zaplatili pokutu, že ta 

auta není kam přeparkovat, že na po-
platcích za odtah vyděláváme apod.
Všechny tyto problémy vnímáme 
a snažíme se najít nějaké rozumné 
řešení. Zatím však převládá názor, že 
vozovky je prostě třeba zbavit zimní-
ho posypu a nafoukaného smetí. Vý-
razně se tím totiž sníží množství polé-
tavých prachových částic v ovzduší, 
kterých je i tak v Bohunicích poměrně 
hodně. Maximální snížení procenta 
těchto částic v ovzduší je jistě ten 
nejlepší krok pro kvalitu života a zdra-
ví nás všech. No a úklid 1 x za rok 
není snad tak mnoho! Doma přece 
musíme také uklízet.
Snažíme se Vás všemi dostupnými 
prostředky informovat o tom, kdy 
a kde k čištění dojde. Opakovaně 
naleznete informaci ve  zpravodaji 
Naše Bohunice, na našem obecním 
webu a samozřejmě nejméně 7 dní 

předem přímo na ulicích formou 
přenosného dopravního značení. 
Vstříc vám vycházíme i tím, že jsme 
posunuli čas zahájení čištění až na 8 
hod. Tou dobou by už mohl být snad 
každý vzhůru.
A odtah vozidel? Ten zajišťuje pro-
střednictvím smluvní odtahové 
služby správce silnic a parkovišť fir-
ma Brněnské komunikace a.s. Naše 
městská část odtah neorganizuje, ani 
za něj nic neinkasuje.
Závěrem bych Vás chtěl naléhavě 
poprosit, abyste si termíny blokové-
ho čištění u vašeho bydliště, které 
naleznete v tomto a příštím bohunic-
kém zpravodaji, výrazně poznačili do 
svých kalendářů, mobilů či manažer-
ských počítačů. 
Skutečně nemáme žádný zájem na 
tom, aby bylo vaše vozidlo odtaženo.
    

Antonín Crha
místostarosta

HASIČI  
HODNOTILI
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Co si psali naši předkové XXII.
Pro naše dvacáté druhé pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ 
jsem vybral pohlednici, kterou jsem nedávno dostal od mé ženy k naroze-
ninám. Jedná se o propagační, kreslenou pohlednici bohunické sokolovny, 
která dnes již neexistuje.
Pohlednice byla poslána krátce po jejím otevření – z jedné z prvních valných 
hromad bohunického Sokola, a to 18. 1. 1931.  Adresátem je spřátelený Sokol 
v Želči u Nezamyslic.
V textové části je jen krátký pozdrav: „S Bratrským pozdravem z valné hro-
mady zasílá“.
Zajímavější, a to zejména pro starší starousedlíky, je jistě pár známých jmen: 
Albín Pek, Hafař, Bohuš Zhoř, několik Sobolů (Jara, Oldřich, Joža), Neužil, 
Outruba. Další jména se mi nepodařilo rozluštit.

Antonín Crha, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém 5. zasedání dne 
26. 1. 2011:
– schválila zadávací dokumentaci 

na akci „Zřízení parkovacích stání 
na ulici Švermova“, seznam firem, 
které budou vyzvány k podání 
nabídky a hodnotící komisi

– schválila finanční dotace poskyt-
nuté z rozpočtu MČ Brno-Bohuni-
ce na rok 2011 organizacím: Sport 
Bohunice ve výši 6.000 Kč, Knihov-
ně J. Mahena ve výši 19.000 Kč, 
České tábornické unii – T. K. Smr-
ček ve výši 3.000 Kč a panu Františ-
ku Douškovi – Klub důchodců ve 
výši 20.000,-Kč

– schválila rozpočtové opatření 
č. 1/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok 2011 

– schválila žádost o finanční pro-
středky z rozpočtu statutárního 
města Brna na rok 2011 na inves-
tice a opravy školských zařízení, 
na nábytkové vybavení a vybave-
ní školních kuchyní a jídelen

– schválila seznam žadatelů o obec-
ní byt v MČ Brno-Bohunice pro 
rok 2011

– schválila zveřejnění záměru na 
pronájem části pozemku p. č. 1275 
v k. ú. Bohunice o výměře 96 m2 
při ulici Jihlavská

– schválila výsledky inventur ma-
jetku MČ u základních škol, ma-
teřských škol, školních kuchyní, 
objektů Dlouhá 3, kaple Cyrila 
a Metoděje, SDH Ukrajinská 2b, 
CVČ a KJM Lány 3, CVČ Švermova 
19, ZUŠ Bohuňova 27 a Amerlin-
gova 2, Naděje Arménská 2, DPS 
Arménská 4, VŠ Sting Pod nemoc-
nicí 25 a ostatního movitého ma-
jetku za rok 2010

– souhlasila s realizací zastřešení 
kontejnerového stání při ulici Uz-
becká 12 

– vzala na vědomí zahájení soudní-
ho řízení firmou Zahradní a kraji-
nářská tvorba spol. s r.o., o zapla-
cení částky 278.460 Kč 

– schválila termíny zápisu do jed-
notlivých MŠ 

– podpořila akci „Vlajka pro Tibet“ 

Rada MČ na svém  6. zasedání dne 
9. 2. 2011
– schválila nabídku uchazeče ve-

řejné zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci 
„Zřízení cvičiště Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů 2. etapa“ 
od Ing. Aleše Drlého a veřejné 
zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Stavební 
úpravy areálu hřiště TJ Tatran Bo-
hunice“ od společnosti DIMENSE 
v.o.s.

– vzala na vědomí doporučený 
program III. zasedání ZMČ Brno-
Bohunice, které se bude konat 
dne  9. 3. 2011 

– schválila rozpočtové opatření 
č. 2/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-

hunice pro rok 2011 
– vzala na vědomí roční účetní 

závěrku za rok 2010 příspěvko-
vých organizací ZŠ Arménská 21, 
ZŠ Vedlejší 10, MŠ Amerlingova 4, 
MŠ Pohádka, Běloruská 4, MŠ 
Švermova 11 a MŠ Uzbecká 30

– schválila Finanční plány příspěv-
kových organizací ZŠ Vedlejší 10, 
ZŠ Arménská 21, MŠ Uzbecká 30, 
MŠ Amerlingova 4, MŠ Pohádka, 
Běloruská 4 a MŠ Švermova 11 na 
rok 2011 

– vzala na vědomí sdělení Českého 
statistického úřadu o míře inflace 
za rok 2010 a ve výši 1,50 % a po-
nechala nájemné za pozemky ve 
stávající výši 

– schválila pořadí nájemců nebyto-
vých prostor pod budovou radni-
ce takto:

 Kateřina Kadlecová, Přístavní 45, 
635 00 Brno – oční optika, za na-
bídnutou cenu 3.400 Kč/m2/rok,

 MVDr. Zdeněk Lysý, Smetanova 
1303, 755 10 Vsetín – prodejna 
krmiv, za nabídnutou cenu 2.800 
Kč/m2/rok

– nesouhlasila s prodejem pozem-
ku p. č. 2901 o výměře 13 m2 By-
tovému družstvu Souhrady 8 a 10,  
a souhlasila s jeho pronájmem 

– nesouhlasila s realizací pokládky 
telekomunikačního vedení místní 
sítě pro napojení 21 rodinných do-
mů na ulici Neužilova a Hraničky 

– souhlasila s prodloužení nájemní 
smlouvy na umístění staveb pro 
reklamu při ul. Ukrajinská, Osová 
a Elišky Přemyslovny 

– zřídila Povodňovou komisi MČ  
Brno-Bohunice

– schválila zapojení rezervního fon-
du příspěvkové organizace ZŠ 
Brno, Vedlejší ve výši 200 tis. Kč 
na úhradu dodávky a montáže 
mincovních automatů pro sprchy 
v rámci akce „Rekonstrukce spor-
tovního areálu při ZŠ Vedlejší 10 
v MČ Brno-Bohunice“

Klub důchodců Brno – Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, který se koná

dne 20. dubna 2011
Trasa: Brno – Termální lázně „Čalová“ Slovensko – Brno

Odjezd: 6.00 hod.     Návrat cca: 20.00 hod
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání, 

důchodci – 450,- Kč, dospělí – 480,- Kč
Cestovní doklad – pas nebo platný OP Evropské Unie
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek 4. dubna 2011 na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod
Možnost připojištění při předprodeji: 18–69 r. 15,- Kč/den; 70–79 r. 31,- Kč/den; 80–100 r. 46,-Kč/den

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice.
Rezervace a informace: František Doušek, tel: 547 353 215, mobil: 723 937 562
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Být 42 let velitelem bohunických hasičů…

Jak to bylo s ježibabou MLADÍ PŘÍRODOVĚDCI NA ARMÉNSKÉ

Běh času si vyžádal i změnu ve vedení 
Sboru dobrovolných hasičů Brno-Bo-
hunice. Funkci velitele sboru ukončil 
po 42 letech Ladislav Soukup. Pod 
jeho vedením patřila zásahová jed-
notka mezi nejlepší v městě Brně. 
Po dobu své činnosti se zúčastnil na 
1 360 výjezdů včetně těch dlouho-
dobých, kdy pomáhal při povodních 
na jižním Slovensku v roce 1965, 
v Troubkách u Přerova v roce 1996 
a v Praze v roce 2002. Po celou svoji 
dobu u sboru se podílel i na výchově 
mladé generace, kde vychoval řadu 
výborných mladých hasičů, kteří vdě-
čí jemu za předané zkušenosti. Byl 
samozřejmě také u veškeré činnosti 
organizace. 

Významnou měrou se podílel na 
udržení sboru a zásahové jednotky 
v dobách, kdy byla kvůli výstavbě 
sídliště zbouraná hasičská zbrojnice 
na Morávkově náměstí a hasiči tak 
byli přestěhováni do nevyhovujících 
prostor. Po získání nové zbrojnice na 
ul. Ukrajinská se díky jemu mohla 
činnost sboru a zásahové jednotky 
opět plně rozvinout.
Ladislav Soukup však neodchází zce-
la, zůstává u sboru jako člen zásahové 
jednotky, a tak mu přejeme do další 
let hlavně zdraví, aby ještě dlouho 
mohl vyjíždět pomáhat nejen obča-
nům Bohunic, a za vše, co pro sbor 
udělal, mu srdečně děkujeme.                                             

SDH Brno, Bohunice

Poslední lednovou neděli vyrostl v bo-
hunické orlovně hustý les a v něm se 
skryla perníková chaloupka se straši-
delnou ježibabou. Naštěstí se jí děti 
nezalekly a přišly na pohádkový maš-
karní karneval v rekordním počtu. Když 
ke 105 dětem přičteme ještě jednou 
tolik rodičů, dědečků a babiček, kteří 
děti doprovázeli, máme orlovnu zcela 
zaplněnou. 
Po zahřívacím tanečku se už děti těšily 
na pohádku O perníkové chaloupce. 
Jenže když se Jeníček s Mařenkou do-
stali k perníkové chaloupce, zjistili, že 
perník je pryč. Prý ho někdo stále ojídá 
a ježibaba nestíhá vyrábět nový. Nic 
naplat, pohádka nemohla pokračovat. 
Nakonec to ale dobře dopadlo. Všech-
ny děti ježibabě pomohly s vyráběním 
„perníčků“ na vyzdobení chaloupky. Za 
to od ní dostaly opravdový perníček. 
Kromě toho si vyzkoušely Jeníčkovy 
dovednosti jako třeba hledat poslepu 
cestičku z kamínků, vylézt na „strom“, 
bloudit lesem, loupat perníček nebo 
házet ježibabu do pece. Po splnění 
všech úkolů čekala na každého sladká 
odměna, a pak zase hurá na parket 
tancovat. Když byla chaloupka dozdo-
bena a děti znaveny tancem, odehrálo 
se ještě jednou divadélko O perníkové 
chaloupce, tentokrát už celé bez pře-

rušení. Jeníček s Mařenkou se šťastně 
vrátili domů k zarmouceným rodičům 
a příjemně strávené pohádkové odpo-
ledne v orlovně skončilo.
Tak velký zájem veřejnosti nás velmi 
těší a doufáme, že se dětem tato tra-
diční akce, konaná za přispění místní 
radnice, líbila a příští rok přijdou zase 
v takovém počtu. Pořádající Bohunická 
chasa se vynasnaží vymyslet zase nové 
stejně zajímavé hry.
Pro toho, kdo má rád masky a nechce 
čekat celý rok na příští karneval, pořá-
dáme další akci již 5. března - tradiční 
Bohunický masopust. Začíná v 10 ho-
din u orlovny, odkud vyjde fašanková 
obchůzka Bohunicemi. Během ní se 
budou navštěvovat a odsuzovat zná-
mé bohunické osobnosti. Chcete-li 
i vy být součástí tohoto veselí plného 
říkadel, písniček a rozpustilostí, odložte 
stud, vyrobte, nebo vypůjčete si něja-
kou masku a přijďte mezi nás. Vítány 
jsou i hudební nástroje použitelné do 
průvodu: housle, harmoniky, bubny, 
žestě, vozembouchy atd. Masopust-
ní veselí zakončíme večerní zábavou 
s pochováváním basy. Srdečně vás 
zvou všichni členové Bohunické chasy.
Další informace a fotogalerii z karnevalu 
najdete na našem webu: 
www.orelbohunice.cz.

Na ZŠ Arménská 21 působí od roku 
2009 chovatelsko-přírodovědný 
kroužek, který se za dobu svého 
trvání může pochlubit mnoha zají-
mavými aktivitami jako jsou besedy 
s odborníky, výlety, přírodovědně 
zaměřené hry a další činnosti. 
Nejoblíbenějšími „členy kroužku“ jsou 
jistě morčata Iggy, Majki a Mickey, 
o které se děti pravidelně starají 
a mohou si je dokonce brát na ví-
kend domů. S dalšími zvířaty se naši 
členové setkávají při besedách s od-
borníky. Do kroužku zavítala napří-
klad veterinářka paní Eliška Štíchová, 
která dětem ukázala, jak se chovat při 
návštěvě veteriny. Děti měly možnost 
vyzkoušet si manipulaci se zvířetem 
a též si mohly poslechnout tlukot jak 
svého, tak i zvířecího srdce. Další za-
jímavou návštěvnicí byla chovatelka 
maltézských pinčů paní Vykoukalová, 
která s sebou přivedla dospělého psa 
i štěňata.
V březnu letošního roku přijal naše 
pozvání nadporučík Kraus se svým 
psem Chadirem. Dětem bylo vysvět-
leno vše kolem výcviku policejních 
psů zaměřených na drogy a výbušni-

ny, a poté viděly ukázku, jak policejní 
pes vyhledává drogy.
V listopadu nás navštívili zástupci 
občanského sdružení Vodící pes se 
dvěma slepeckými psy. Jednalo se 
o mladého labradora, který se učí 
službě vodícího psa, a psa devítile-
tého, který je již několik let ve službě. 
Děti se dozvěděly, co vše obnáší vy-
chovat takto speciálně zaměřeného 
psa, i jak se chovat při kontaktu s ne-
vidomým člověkem. Na vlastní kůži 
si také vyzkoušely, jaké to je být slepý 
a mít jen bílou hůl.
Velmi oblíbenou činností našeho 
kroužku jsou výlety. Na podzim 
loňského a na jaře letošního roku 
navštívily děti stáje s koňmi, kde si 
vyzkoušely jízdu na koni a viděly i zá-
vody v parkuru. Letos na podzim se 
zase vydaly do brněnské zoologické 
zahrady, kde strávily příjemný sluneč-
ný den plný setkání se zvířaty.
Připravit dobrý program pro děti 
různého věku bývá někdy náročná 
práce, ale je vyvážena zájmem a spo-
kojeností našich členů.  

Pavlína Kouřilová, Radomír Mařík,
vedoucí kroužku na ZŠ Arménská
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Pozvánka na Talkshow

Pythagoriáda na ZŠ Vedlejší

BRNĚNSKÁ  ZOO

MAŠKARNÍ BÁL, 5. 3. 2011, 14.00–16.00 hodin
Zábavné odpoledne pro děti s Brněnskými písničkovými tetinami Klotyl-
dou a Matyldou. 
Kontakt: Zuzana Sommerová, sommerova@zoobrno.cz, tel. 546 432 360.
 
A ještě pozvánka na Jarní prázdniny v ZOO:

JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO, 14.–20. 3. 2011
Děti ve věku od 7 do 12 let je možné přihlásit na jednotlivé dny telefonicky 
u paní Sommerové na čísle 546 432 360 nebo e-mailem: sommerova@
zoobrno.cz. Přihlašování je možné od 14. 2. 2011. Jeden den (8.00–16.00) 
stojí 300,- korun, v ceně tábora je oběd v restauraci U Tygra, pitný režim, 
zdravotní a pedagogický dozor, úrazové pojištění a výtvarné potřeby. Pro 
děti je připraven pestrý program – pozorování zvířat v zoo, soutěže a hry. 

Otevírací doba v březnu: 9.00–17.00 hod.

ZŠ Brno, Vedlejší 10 pořádá již patnác-
té pokračování z cyklu tzv. Talkshow 
– osobnosti známé a neznámé. Ve 
středu dne 9. března zavítá do naší 
školní jídelny v 17 hodin pan Jiří 
Chromý – odborník na železnice, 
podzemní stavby, ale také na brouky. 
Bude promítat snímky ze země, pro 

nás exotické, povídat o tom, zda-li je 
Angola zaostalá nebo má perspek-
tivu stát se „hospodářským tygrem“ 
Afriky. A samozřejmě přijde řeč na 
vše možné, na co se návštěvníci ze-
ptají. Jste srdečně zváni, vstupné se 
neplatí.

-mj-

Tak jako každým rokem i letos probí-
há na ZŠ Brno, Vedlejší 10 v několika 
termínech matematická soutěž Py-
thagoriáda pro žáky 5.–8. tříd.
Dne 9. února se úspěšní řešitelé škol-
ního kola z 5. tříd zúčastnili okresního 
kola této soutěže. Na ZŠ Sirotkova 
se utkali s dalšími úspěšnými řešiteli, 
kterých bylo celkem 70 z celého Brna, 
a nevedli si vůbec špatně. Jiří Novot-
ný a Barbora Šmahlíková obsadili 

dělené 4. místo a Tomáš Andrlík, 
Pavlína Papežíková a Michal Titl 
obsadili dělené 6. místo. Všem srdeč-
ně blahopřejeme.
Ve středu 23. března 2011 ve 14 
hodin se na ZŠ Vedlejší bude konat 
okresní kolo Pythagoriády pro 6. roč-
ník. O výsledcích nejenom Pythagori-
ády, ale i dalších soutěží vás budeme 
informovat příště.

Tomáš Vintr

DEN ZDRAVÍ V BRNĚ 

Vaše energie je potřeba jinde! 

Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Brno, 
pořádá dne 6. dubna 2011 v prostorách obchodního a nákupního centra IBC 
Den zdraví.
Tak jako každý rok i letos budou návštěvníci Dne zdraví moci využít mnoho 
služeb z oblasti zdravého životního stylu. Den zdraví bude příležitostí pro 
zájemce o poradenství v oblasti odvykání kouření, dále o služby poradny 
správné výživy a zdravého snižování nadváhy. Odborní pracovníci také budou 
připraveni poskytnout informace o prevenci HIV/AIDS, pohlavně přenosných 
chorob a  očkování.  
Návštěvníci si již tradičně mohou nechat na místě zkontrolovat hladinu celko-
vého cholesterolu v krvi, krevního cukru, krevního tlaku, dále zhodnotit index 
tělesné hmotnosti BMI, obvod pasu a množství tělesného tuku.
Novinkou letošní akce bude měření tzv. viscerálního tuku (vnitřního 
tuku). Zvýšené množství viscerálního tuku může souviset s rozvojem 
tak závažných onemocnění jako je diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu 
a kardiovaskulární choroby. 
Pro návštěvníky také budou připraveny stánky s doplňky stravy, léčivými 
bylinami, čaji, přírodní kosmetikou a zdravotnickými potřebami. K dispozici 
bude i kosmetická poradkyně.  
 
Den zdraví se bude konat ve středu 6. dubna 2011 od 9.00 do 16.00 hodin 
ve vstupních prostorách obchodního a nákupního centra IBC, Příkop 4, Brno. 

Všichni jsou srdečně zváni!!!
Mgr. Michaela Hýsková

Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně
Palackého třída 3a, 612 42 Brno, tel.: 515 577 519

S tímto heslem přichází do Brna již 
12. ročník festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět, 
tradičně v termínu 22.–29. března. 
Festivalové motto zaměřuje pozor-
nost  diváků na to, kolik času všichni 
věnujeme nepodstatným činnostem. 
Přitom se stačí zajímat o to, co se děje 
kolem nás a svou energii využít spíše 
k tomu, aby se věci rozhýbaly k lep-
šímu. 
K hlavním tématům letošního roční-
ku patří ožehavý fenomén korupce 
a problematika života seniorů, tra-
dičně ekologická a genderová téma-
tika, aktuální filmy z Haiti, Běloruska, 
Barmy, Číny či ČR. Projekce doplní 
diskuse s hosty z řad odborníků, ak-
tivistů či cestovatelů. 48 dokumentů 
v 8 projekčních dnech mohou divá-
ci navštívit v Kině Art, sále Břetislava 
Bakaly a Kavárně Trojka, nově pak 
v Moravské galerii a HaDivadle.

Ani v letošním roce nebudou v pro-
gramu chybět dokumenty, jejichž 
promítání žákům a studentům or-
ganizují Lužánky – Středisko volného 
času. Pro lepší dostupnost na více 
místech v Brně – v Divadle Líšeň, Kinu 
Kryt a Lipce – pracovišti Kamenná. 
Jeden svět je dnes největším lid-
skoprávním festivalem v Evropě, 
pořadatelem je obecně prospěšná 
společnost Člověk v tísni. Brněnské 
zahájení proběhne 22. března v 18.30 
v Divadle Husa na provázku a bude 
opět spojeno s charitativní dražbou. 
Kromě filmových projekcí nabídne 
festival také benefiční koncert, vý-
stavy, divadelní představení či bazar 
neziskových organizací. 

Kateřina Petrášová
Festival Jeden svět Brno

www.jedensvet.cz/brno

Pozvání k talentovým zkouškám na ZUŠ
Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ
se uskuteční 11. a 12. 4. 2011 a 16. a 17. 5. 2011
vždy od 15.00 do 18.00 hodin.
Obor hudební, výtvarný a literárně-dramatický v budově Vídeňská 52,
obor taneční v budově Vídenská 85.

Další informace získáte na telefonních číslech
543 213 764 – pro obor hudební (vždy ve středu 14.00–17.00)
543 212 956 pro obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický 
(vždy v pondělí 14.00–17.00)
nebo na internetových stránkách školy www.zusjilka.cz

Příměstský tábor v SDV Labyrint
SDV Labyrint – pobočka Lužánek SVČ pořádá v termínu jarních prázdnin 
příměstský tábor s názvem „Temné příběhy z Bohunic aneb Labyrint pověstí 
a mýtů“. Tábor je otevřen pro všechny, kteří mají rádi divadlo, herectví 
a objevování příběhů. Vypravíme se spolu za příběhy, které se v Bohunicích 
staly, nebo které se mohly stát. Budeme objevovat zajímavá místa, která 
nás budou inspirovat ke vzniku nových příběhů – nových městských 
pověstí. Takto získané podněty nám poslouží ke vzniku krátkého divadel-
ního představení. V rámci hledání použijeme i foťák a kameru, abychom 
si zajímavá místa mohli zaznamenat a třeba i v při tvorbě divadelního 
představení použít. Na závěr projektu proběhne představení toho, co se 
nám v průběhu týdne podaří objevit a nazkoušet. 

Termín konání je od 14. do 18. března 2011 v SDV Labyrint Švermova 19, 
625 00, Brno-Bohunice. Příměstský tábor je určen pro zájemce ve věku 
od 8 do 16 let. Cena tábora za jednoho účastníka je 1000 Kč (účastnický 
poplatek v sobě zahrnuje teplý oběd a pitný režim)

Kontakt: MgA. Petr David, petr.labyrint@luzanky.cz, tel.: 547 354 383
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PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN

Krysař – Divadelní představení III. oddílu DS PÍRKO vzniklé na motivy 
stejnojmenné novely Viktora Dyka.
3. 3. 2011 od 19.00 hod. Cena: vstupné dobrovolné.

Otevřená dílna: Výrobek z plsti
10. 3. 2011 od 15.00 do 16.30 hod. Přijďte si k nám vyrobit originální ozdobu 
či módní doplněk technikou mokrého plstění! Cena: 50 Kč

Sentiment, Temperament, Moment, Lament, Aliment
Autorské divadelní představení IV. oddílu DS PÍRKO
10. 3. 2011 od 19.00 hod. Cena: vstupné dobrovolné.

Koho to zajímá?! – interaktivní divadlo
Příběh chlapce Dejva. Obyčejný příběh obyčejných dětí na oby-
čejných školách? Ano, pokud je pro nás agresivita už jen obyčejným 
a všedním tématem. Hrají studenti a pedagogové PdF MU Brno. 
24. 3. 2011 od 19:30 hod. Cena: vstupné dobrovolné.

Playback divadlo:
… pohybujeme se v 21. století … jsme obklopeni TV, PC, internetem … 
zbývá nám čas na to, abychom si navzájem vyprávěli a poslouchali své 
příběhy??? Playback divadlo („DIVADLEM HRÁNO ZPĚT“) je forma, která 
vznikla v roce 1975 v USA. Hrají studenti PdF MU Brno.
29. 3. 2011 od 19.00 hod Cena: vstupné dobrovolné.

Cestovatelský večer: Rusko today
31. 3. 2011 od 18.00 hod. V našem virtuálním cestování projedeme Ruskem 
ze západu na východ a budeme potřebovat mnohem méně času něž 
sedm dní. Průvodkyní nám bude ruská dobrovolnice, která pracuje v SDV 
Labyrint, Olga Batrakova. Cena: vstupné dobrovolné.

Knihovna informuje... připravuje... 
Máme za sebou  únor, snad poslední 
mrazivý měsíc a už se můžeme spo-
lečně těšit na probouzející se jaro. 
Dle obsahu a množství  výpůjček se 
zahradní, kutilskou a kulinářskou te-
matikou, lze odhadnout, že vás, milí 
čtenáři, pořád baví renovovat, upra-
vovat, zlepšovat a vymýšlet originální 
a přesto praktické věci.
Naše knihy Vám můžou být inspira-
cí k vybudování nového přírodního 
jezírka, postavení zahradního krbu, 
pěstování zapomenutých léčivých 
bylin nebo k zateplení celého domu. 
Vy udáváte tempo, s jakou rychlostí 
přerovnáváme police, jaký druh lite-
ratury, na nezbytně nutný čas, přestě-
hujeme do skladu a  které knihy Vám 
vystavíme na odiv.
V tomto měsíci jste s námi také začali 
slavit 90. narozeniny vzniku KJM. 
Jako 1. dárek jste mohli rozbalit  
v týdnu 14 .–19. 2. 20011 – 1. roční 
registraci zdarma pro malé i velké 
a ti, kterým v tomto týdnu registrace 
už končila, vstoupili do dalšího  roku 
také zdarma. 2. dáreček následuje 
v březnu. Doporučuji sledovat  naše 
www. kjm.cz
Práce čtenářských klubů se úspěšně  
prolíná s dalšími projekty knihovny.
Pravidelně navštěvujeme DD Naděje 
v Bohunicích a stavíme „duhové ge-
nerační mosty“. Ve spolupráci se ZŠ 
zapojujeme starší děti do pravidelné-
ho odpoledního čtení pro nejmenší, 
domlouváme klubům besedy se 

zajímavými osobami z veřejného 
nebo uměleckého života... Na základě 
práce s vybranými knihami je učí-
me třídit informace, pracovat s nimi, 
reagovat na ně. Vytváříme si fiktivní 
scénky z běžného života a stále doko-
la se učíme, jak přiměřeně reagovat, 
ochraňovat sebe i své okolí, jak nebýt 
lhostejný a jak se naučit prosazovat 
nenásilně ve společnosti vrstevníků 
i dospělých... 
Do 3. ročníku dalšího projektu „Šňůr-
ka plná písmenek“, se přihlásily čtyři 
první třídy ze ZŠ Arménská a ZŠ Ved-
lejší. Cílem projektu je rozvoj četby 
hned od prvních měsíců školní do-
cházky dětí, vytvoření základů návyku 
pravidelného čtení a potřeb pro zís-
kávání vědomostí využívat knihovny. 
Odměnou za vynaloženou námahu 
bude dětem Knížka pro prvňáčka, 
původní česká novinka, která byla 
vytvořena výhradně pro účastníky 
projektu a nelze ji koupit v běžné 
knihkupecké síti nejméně po dobu 
3 let. Projekt podporuje MŠMT  ČR.
Pomalu se chystáme, ve spolupráci 
se ZŠ Arménskou, na noc s Ander-
senem. 
Nadále se snažíme pro Vás získávat 
každých 14 dní zajímavé novinky 
z beletrie i populárně naučné lite-
ratury. 
Děkujeme za kvalitní publikace od 
našich dárců a neustálý zájem po-
máhat knihovně, třeba  tipy na dobré 
pořady a výstavy.

Na měsíc březen 2011 jsme pro Vás připravili:
Tematická výstava: „KAMARÁDKA KNÍŽKA“ aneb naše čtenářské kluby nejsou 
jen pro VIP...
1. 3.–31. 3. 2011 v prostorách a provozní době  knihovny můžete shlédnout 
obrazové i písemné práce členů čtenářských klubů.

Týden čtení, besedování, povídání a internetu „napříč generacemi a profesemi“ 
v knihovně:  7. 3.–11. 3. 2010. Podrobný program bude zveřejněn v knihovně 
a na internetových stránkách KJM.

Vaše knihovnice Radka, Hana a Jitka

Zveme rodiče a děti k návštěvě tvořivé dílny, která se koná v pondělí 
7. 3. 2011 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. v rámci zápisu dětí do 
mateřské školy.
Přijďte si prohlédnout naši mateřskou školu, pohrát s hračkami a vy-
robit si malý dáreček v tvořivé dílně. 

Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ Uzbecká

Zveme Vás do tvořivé dílny MŠ Uzbecká

 Výuka francouzštiny + konver-
zace. Tel.: 774 256 198.

 Pronajmu část rekreačního ro-
dinného domku na ČM vrchovině 
slušné rodině s malými dětmi. 
Tel: 723 755 797

 Novostavba samostatně sto-
jícího RD 4+kk v Pozořicích na po-
zemku cca  600 m. Dům je podskle-
pený a zateplený. Měsíční náklady 
3.300 Kč. Podlahové topení, vest.
skříně a kuch. linka včetně vest. spotř. 
Cena 4.490.000,- Kč. Tel: 775 381 752.
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 Počítačové služby – instalace, 
odvirování, servis, počítače,  note-
booky, sítě, rychlost, odbornost, 
dostupné ceny. www.netmasters.cz,  
tel: 728 041 247

 Hledáme balkon na dobře vidi-
telném místě pro umístění plachty. 
Tel: 722 566 099

 Služba až k vám domů – OPRA-
VY ODĚVŮ. Nabízím krácení všech 
typů kalhot, triček, dlouhých rukávů. 
Výměna zipů u bund, mikin, sukní, 
šatů. Šití záclon, závěsů a jiné opravy.
Volejte na mobil: 607 847 760

 Koupím byt i ZADLUŽENÝ i v PRI-
VATIZACI. 720 551 215

 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.

 Koupím byt 2 až 3 +1 v Bohuni-
cích. Tel.: 606 321 101.

 MANDLOVNA. Tel.:  720 200 464. 
www.zehleni.webz.cz 

 www.photokids.cz – Fotografo-
vání miminek, dětí a rodinných por-
trétů, m: 737 682 839, e: photokids@
volny.cz, Brno-Vinohrady

 Chceš změnit svůj život k lepší-
mu tak jako já? Jsi-li cílevědomý, máš 
rád přírodu, lidi a není ti lhostejný 
svět – pak jsi to TY. Poradím jak na 
to. Zavolej 773 064 974

 Krmivo pro psy a kočky v Ko-
houtovicích, velký výběr, výhodné 
ceny. www.komisar-rex.cz* 
tel. 547 250 510, 733 722 331

 Odznaky, medaile a vyzname-
nání, různé koupím. Tel: 777 074 592

 Prodám garážové stání na ul. 
Č. Růžičky, tel.: 724 109 090.

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

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
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

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

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

Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

MUDr. Eva Machačová
gynekologická ambulance

Ordinace Modřice    
Benešova 437, 664 42 Modřice    

Tel: 547 216 202, Mobil: 604 108 523   
E-mail: info@machacova.cz   

www.machacova.cz

Mimo uvedené hodiny po tel. domluvě.

Ordinace Modřice
ordinační hodiny:
Po 13.00–18.00
Út  07.00–14.00
St 07.00–16.00
Čt  07.00–13.30
Pá 07.00–14.00

Ordinace Střelice
ordinační hodiny:
Po 07.30–12.00

Čt  14.00–17.00

Poskytujeme komplexní 
gynekologickou a porodnickou péči 
včetně ultrazvukové diagnostiky.

KOSMETICKÉ 
STUDIO KRÁSY 
 1.NÁVŠTĚVA 50% SLEVA!  

 Akce je platná do 31. 3. 2011. 
 

Eva Skryjová, Tel. 723 157 280 
Železná 26, Brno-Horní Heršpice  

 

www.esstudio.wz.cz  
  (Parkování přímo u studia)
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OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
RADECO spol. s r.o. 
Provozovna: Střední 400
664 48 Moravany u Brna
tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

www.radeco.cz

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

REKONSREKONS

www
AKCE ROKU 2011

NEPŘEHLÉDNĚTE!!

VAŠICH SNŮ

NOVÁ CYKLOPRODEJNA  
V CAMPUS SQUARE
Specializovaný prodejce CYKLO POINT v březnu  
otevírá svoji čtvrtou prodejnu v ČR. Na téměř 500m2  
plochy na vás čeká nabídka 160 modelů značek Merida 
a UMF, včetně kompletního sortimentu dalšího vybavení  
pro cyklistiku. Naši odborně školení mechanici vám rádi 
pomohou vyřešit každý technický problém na vašem kole.

PO– PÁ: 10–20 
SO,  NE: 10 –18
OC Campus Square, Brno-Bohunice

Pro radost z jízdy na kole

Od 1. 3. 2011

v Campus 

Square

www.cyklopoint.cz

mob.: 608 449 191, Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky, 
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848

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

Dětský klub FONTÁNA
pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

zápis do kurzů plavání 
–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat

Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. 
Po plavání je k dispozici hernička. Bližší info a přihlášky 

na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.cz


