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ZÁPISNÍK STAROSTY
Dostáváme se do cíle s pěknou 
a užitečnou akcí – přestavbou bý-
valé kotelny na novou jednotřídku 
mateřské školy Běloruská pro 25 
dě tí. Touto stavbou významnou mě-
rou řešíme problém nedostatku míst 
ve školkách. Stavba má však také 
vedlejší efekt například v tom, že 

Neřešené 
problémy

Dlouhodobá lidská zkušenost 
praví, že neřešené problémy nás 
časem dostihují. A pravidlem 
také bývá, že na nás pak mnoh-
dy doléhají s větší intenzitou 
a naléhavostí, než byla ta jejich 
počáteční. Neřešené nebo opo-
míjené problémy mívají i škodo-
libou vlastnost. A to vlastnost 
zkomplikovat život svému strůjci 
právě v ten nejméně vhodný 
okamžik. A nakonec snad „pří-
vlastnost“ neřešených problémů 
ta nejzásadnější: problémy před 
kterými delší dobu přivíráme oči 
se umí v čase řetězit a násobit 
v nečekané posloupnosti příčin 
a následků. A stačí jim k tomu 
i jinak banální podnět.
Tím nedávným podnětem, pro 
vznik mnohých vícenásobných 
svízelů, byly sněhové vločky. 
A jaké že problémy původně bě-
lostný sníh nezakryl, ale naopak 
zcela neoddiskutovatelně zvidi-
telnil? Ty jsou pohříchu vícera 
druhů. Všechny mají však jedno 
logicky společné. Nebyly a ne-
jsou řešeny v době, kdy řešeny 
být měly nebo mají. Vzhledem 
k prostorové vymezenosti úvod-
níku je jen vyjmenuji: nevyřešené 
vlastnictví mnoha přístupových 
chodníků a schodišť k bytovým 
domům v sídlišti, nechuť majite-
lů psů uklízet výkaly, parkování 
vozidel s rozporu s dopravními 
předpisy, neplnění povinnos-
tí majitelů bytových domů ve 
vztahu k místům pro odkládání 
komunálního odpadu,...

Uzávěrka č. 4/10
čtvrtek 18. března 2010

Tak nám skončil…
Ptáte se kdo? No přece masopust. 
Jeho slavení se letos protáhlo. Ne 
proto, že by se zúčastnění dlouho 
vzpamatovávali z účinků tradičního 
Laďůvánku, nebo štědrého výkup-
ného, které jim bylo nabídnuto na 
fašankové obchůzce Bohunicemi 
v sobotu 13. února. Na to mají již 
letité zkušenosti a navíc se jedná 
o akci, kde zní hlavně spousta písni-
ček, říkadel a šprýmů v podání těch, 
které fašankový tribunál navštíví 
i těch, kteří tuto akci ve spolupráci 
s místní radnicí pořádají a režírují – 
Bohunické orelské chasy. Ta sice ve 

své orlovně jmenovanou sobotu 
pochovala v rámci taneční zábavy 
i basu, ale závěr tohoto období pro 
ni byl až v úterý 16. 2. v Brně na 
celoměstském masopustu. Ten se  
pořadateli, Brněnskému kulturnímu 
centru, moc organizačně nepovedl, 
což nejvíce odnesli četní, ale zma-
tení diváci. Přímí účastníci, folklorní 
soubory si ho ale užily dosytosti. 
Jsme rádi, že jsme tam také byli 
a dokázali, že lidové tradice v Bohu-
nicích stále žijí.

Ladislav Konečný

se z uprázdněné kotelny nestalo zá-
bavní zařízení s hlučným provozem. 
Nová jednotřídka bude patřit ke 
školce Běloruská 4. Pracovnice škol-
ky se rozhodly přestavěnou kotelnu 
nazývat „Chaloupka“. První děti do 
Chaloupky nastoupí již v pondělí 
15. března 2010!

Naši městskou část již dlouho trápí 
stav chodníku od domu Švermova 
25 nahoru, na autobusovou zastáv-
ku Osová. Je evidentní, že stávající 
chodník je ve velmi špatném stavu 
a neumožňuje pohyb tělesně posti-
žených a maminek s kočárky. Velmi 
rádi bychom tento chodník spravili, 
avšak věc je nadmíru složitá. Není 
bohužel v moci bohunické radnice 
rychle a rázně tento problém vyřešit. 
Přesto jsme pokročili. Napříč trasou 
chodníku vede dlouhý po zemek, 
který nelze při stavbě či opravě 
chodníku žádným způsobem obe-
jít. Tento pozemek je v soukromých 
rukou. Má čtyři podílové spoluvlast-
níky, kteří nežijí v České republi-
ce. Dva žijí ve Velké Británii, jeden 
v USA a jeden dokonce nedávno 
zemřel v Německu. Po dlouhé době 
se mi podařilo pokročit v komunika-
ci se společným právním zástupcem 
(z New Yorku) vlastníků tohoto po-
zemku o jeho odkoupení městem. 
Proto mohla rada městské části na 
konci ledna schválit a podat žádost 
o vykoupení tohoto pozemku. To 
je po dlouhých letech významný 
úspěch na cestě k tolik potřebnému 
chodníku.
Během prvních dvou měsíců jsme 
podali několik žádostí o dotace. 
Systém je nastaven tak, že bez do-
tací bychom toho v městské části 
zvládli udělat méně. Proto je naše 
schopnost o ně úspěšně žádat dů-
ležitá. Od konce roku 2006 se nám 
již podařilo uspět s žádostmi na 
více než 40 miliónů Kč. Letos jsme 
požádali o fi nanční prostředky na 
obnovu vybavení sídliště (hřiště, par-
kovací místa, chodníky), na obnovu 
školských budov a také jsme podali 
další čtyři žádosti o peníze z rozpoč-
tu EU. Zkušenost hovoří, že ze čtyř 
podaných „eurožádostí“ s vysokou 
pravděpodobností uspějeme s jed-
nou, nejvýše se dvěma z nich. 

(pokračování na straně 2)

(pokračování na straně 2)
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ZPRÁVY Z RADNICE

PODPŮRNÉ DOTACE

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

Rada MČ na svém  84. zasedání 
dne 10. 2. 2010
 schválila dohodu o ukončení 
smlouvy o nájmu části pozemku 
p. č. 1197/9 v k. ú. Bohunice při 
ul. Ukrajinská s fi rmou EUROMO-
BIL s.r.o, 
 schválila výsledky inventur ma-
jetku MČ u základních škol, ma-
teřských škol, školních kuchyní, 
objektů Dlouhá 3, kaple sv. Cyrila 
a Metoděje, SDH Ukrajinská 2b, 
SVČ a KJM Lány 3, SVČ Švermo-
va 19, ZUŠ Bohuňova 27 a Amer-
lingova 2, Naděje, o. s. Arménská 2, 
DPS Arménská 4, Akademie Sting 
Pod nemocnicí 25 a ostatního 
movitého a nemovitého majetku 
za rok 2009, 

 vzala na vědomí roční účetní zá-
věrku za rok 2009 příspěvkových 
organizací zřízených městskou 
částí Brno-Bohunice a schválila 
Finanční plány těchto organi-
zací
 vzala na vědomí sdělení Českého 
statistického úřadu o míře infl ace 
za rok 2009 schválila neuplatňo-
vat míru infl ace pro valorizaci ná-
jemného splatného v  roce 2010 
 souhlasila se zjednodušenými stu-
diemi proveditelnosti pro pro-
jekty „Vybudování víceúčelového 
hřiště pro míčové hry v parku 
Osová“, „Rekonstrukce  tramvajo-
vých  zastávek  Běloruská  a  Šver-
mova“, „Výstavba parkoviště  Spod-
ní – jih“ a „Rekonstrukce vnitřní 

(dokončení ze strany 1)

(dokončení ze strany 1)

Abychom šance na úspěch měst-
ské části maximalizovali, zpraco-
vali jsme žádostí více, byť to bylo 
poměrně pracné. Rád bych v této 
souvislosti připomenul, že jsme 
byli již ve dvou případech úspěšní 
– žádost o peníze na obnovu zele-
ně, která právě probíhá, a žádost 
o peníze na rekonstrukci sporto-
viště základní školy Vedlejší, která 
začne letos na jaře. Další žádost 
máme již několik měsíců podanou 
a prozatím si vede dobře. Doufám, 
že ji čeká také úspěch. Jejím obsa-
hem je obnova zeleně na ulicích 
Okrouhlá, Pod Nemocnicí a Vedlejší 
a také výstavba moderního běžec-
kého okruhu v Parku Okrouhlá nad 
hřišti TJ Tatran. Práce na žádostech 
není vidět, je však časově náročná 
a každá znamená shromáždění řady 
různých podkladů. Pokud však vede 
ke schválení peněz pro Bohunice, 
rozhodně stojí za to.

Robert Kotzian, starosta

Zápisník starostyZměna ve 
vítání občánků
Vážení rodiče, sdělujeme 
Vám, že od 1. 11. 2009 nám 
ÚMČ města Brna, Brno-střed, 
Odbor matrika nezasílá Váš 
souhlas k vítání občánků. 
Abychom mohli Vaše dítě 
přivítat do života a společně 
s Vámi sdílet tuto radostnou 
životní událost, je nutné se 
osobně dostavit na ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3, po-
datelna úřadu (přízemí, paní 
Soukupová, tel 547 423 815) 
a dát písemný souhlas k vítá-
ní občánků. Věříme, že pro-
jevíte zájem a již nyní se na 
Vás těšíme.

Neřešené 
problémy

...svévolné úpravy chodníků při bu-
dování vjezdů do rodinných domů, 
instalace sloupů veřejného osvětlení 
a dopravních značek přímo v plo-
chách chodníků, technický stav 
chodníků a cest ale i úvahy typu: 
sníh z mé střechy na obecním chod-
níku není již sněhem mým … 
Do tohoto výčtu by patřila i stávající 
legislativní realita. Ale tu nevzpomí-
nám, neboť by pouze odváděla po-
zornost od problematiky výše nastí-
něné.  A nechci se také pouštět do 
debaty, kdo co měl a kdo co neměl. 
Tu přece umíme vést povětšinou 
brilantně. A jsem také dalek, zde 
agitačně slibovat to, co udělá nebo 
naopak neudělá v tento volební rok 
samospráva městské části. Vždyť 
k většině uvedených zádrhelů máme 
klíč řešení každý sám u sebe. Ano, 
sám u sebe nebo hnedle blízko, 
a to u svých bytových společenství! 
Mám za to, že základní pořádek 
v nastíněných oblastech by zcela jis-
tě nemohl být zdrojem „blbé nálady 
z rozčarování nad realitou všedních 
dnů“, které mnozí z nás v nedávné 
době podlehli, jak usuzuji z radniční 
korespondence.
Takže s již očekávaným jarním po-
větřím zažeňme ve vzájemné spolu-
práci naše pronásledovatele. A ne-
podléhejme alibistickému klamu, že 
někdo za nás vyřeší to, co často bez 
našeho přičinění vyřešit nejde …

Miloš Vrážel, člen Rady MČ

Samospráva naší městské části, 
mimo jiné, také dlohodobě pod-
poruje organizace místně působící 
v oblasti kultury, sportu, sociální 
pomoci a volnočasových aktivit. Ve 
stávajícím fi nančním rozpočtu měst-
ské části Rada a Zastupitelstvo MČ 
na návrh Komise kultury a sportu 
vyčlenily pro uvedené účely opět 
částku o něco větší, než tomu bylo 
v roce loňském.  Z dotačních peněz 
příjemci mohou hradit jak provozní 
náklady svých budov, tak také zajiš-
ťovat činnost členských základen. 
Peníze jsou rezervovány rovněž na 
ohňostroj doprovázející rozsvěce-
ní vánočního stromu a na dary do 
tombol společenských zábav a ple-
sů. Na tomto místě je vhodné připo-
menout, že budovy hasičky a Nadě-

Blok č. 1 – termín čištění: středa 7.4.2010
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: pátek 9.4.2010
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parko-
viště na těchto komunikacích. 

Blok č. 3 – termín čištění: pondělí 12.4.2010
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, 
Amerlingova, Rolnická a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: středa 14.4.2010
Arménská, Gruzínská  a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: pátek 16.4.2010
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace, Čeň-
ka Růžičky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 6 – termín čištění: pondělí 19.4.2010
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 7 – termín čištění: středa 21.4.2010
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích.

Blok č. 8 – termín čištění: pátek 23.4.2010
Uzbecká, Na pískové cestě a přilehlá parkoviště na těch-
to komunikacích.

Blok č. 9 – termín čištění: pondělí 26.4.2010
Pod nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích.

Blok č. 10 – termín čištění: středa 28.4.2010
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 – termín čištění: pátek 30.4.2010
Ukrajinská – ZÁKOS + odbočky, Lány, Vyhlídalova, Pod-
sedky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 12 – termín čištění: pondělí 3.5.2010
Kamenice, Jihlavská, Netroufalky a přilehlá parkoviště 
na těchto  komunikacích 

Blok č. 13 – termín čištění: středa 5.5.2010
Dlouhá, Hraničky – ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Šver-
mova školky a přilehlá parkoviště na těchto komunika-
cích.

Blok č. 14 – termín čištění: pátek 7.5.2010

Studentská, Netroufalky, příjezd k nemocnici a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

je, obou SVČ a ZUŠ, jsou v majetku 
městské části a jsou bezúplatně 
pronajaty uvedeným organizacím. 
Jak tedy vypadají jednotlivá čísla 
pod součtovou sumou, která se blíží 
ke dvěma milionům korun? 
SVČ Lány  518 000, SVČ Labyrint 
370 000, ZUŠ Bohuňova 90 000, 
Dům Naděje 200 000, TJ Tatran 
100 000, Orel o.s. 145 000, Ha-
siči o.s. 53 000, Sport Bohunice 
20 000, Knihovna Lány 18 000, 
SKP Kometa 20 000, BSMK (malá 
kopaná) 40 000, 32. PTO Severka 
13 000, 34. PS Lesná 5 000, Farní 
úřad 25 000, Ohňostroj 25 000, 
Klub důchodců 20 000, Tomboly 
5 000.

Miloš Vrážel
předseda Komise kultury a sportu

infrastruktury ZŠ v MČ Brno-Bo-
hunice
 nesouhlasila se směnou pozem-
ků p. č. 1197/90 a p.č. 1197/1, 
oba v k.ú. Bohunice za pozemek 
p.č. 993/7 v k.ú. Starý Lískovec 
ve vlastnictví pana Ing. Petra Bar-
toňka
 souhlasila se zřízením věcného 
břemene práva umístění stavby 
na části pozemku p. č. 1333/18 
v k. ú. Bohunice 
 vzala na vědomí záměr spo-
lečnosti A PLUS a.s. vybudovat 
„Multifunkční arénu Brno-Bohu-
nice“, jejíž stavbou budou dotče-
ny pozemky ve vlastnictví statutár-
ního města Brna p. č. 1338/22 a 
p. č. 1338/23, oba v k. ú. Bohunice.
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KONTROLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ                                  CO SI PSALI XII.

Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, dovolte 
mi, abych Vás nejprve seznámil s odpovědí na 
osmou otázku z č. 1 a s vylosovanými výherci.
Zadání otázky bylo následující: V kterém roce 
byla přijata Makedonie do OSN? Odpověď zní: 
V roce 1993. Přesněji řečeno dne 8. dubna 1993 
byla Makedonie přijata do OSN jako 181. člen 
pod prozatímním názvem Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie.
Odpovědí přišlo celkem 38 a všechny byly správ-
né. Ze správných odpovědí byli vylosováni tři vý-
herci, kteří obdrží nákupní poukázky v hodnotě 
300 Kč do některého supermarketu v našem 
městě. A kdo v naší soutěži vyhrál? Jsou to: 
Milan Neužil, Ladislav Kracík a Michal Vodička.
Všem výhercům náš výbor srdečně blahopřeje.
Výherní poukázky je možno vyzvednout v pro-
dejně Tabáku na ulici Dlouhá 3 (naproti prodejně 
Albert), popřípadě je možné po dohodě i zaslání 

poštou. A nyní se již dostáváme k desáté otázce 
o národnostních menšinách, která se bude tý-
kat bulharských dějin. Otázka zní: Jak dlouho 
trvala turecká nadvláda v Bulharsku? Od-
pověď bude uznána jako správná při toleran-
ci 20 let. Kdo zná odpověď na dnešní otázku, 
může nám ji do konce měsíce března doručit 
třemi různými způsoby: e-mailem na adresu ju-
rasjos@seznam.cz, písemně na adresu Josef 
Juras, Tabák, Dlouhá 3, 62500 Brno nebo 
osobně na téže adrese v pracovní dny od 6.00 
do 19.00 hodin (prodejna Tabák se nachází pří-
mo naproti prodejně Albert). Obálku s odpově-
dí prosím nadepište „Naše Bohunice – soutěž“.
Jakékoliv dotazy k soutěži rád zodpovím na tel.
čísle 724 037 073. Na Vaše správné odpovědi se 
těší všichni členové našeho výboru.

Josef Juras 

SOUTĚŽ O NÁRODNOSTNÍCH MENŠINÁCH

Již celý rok  se společně setkáváme nad texty a myšlenkami dřívějších 
obyvatel Bohunic. I v tomto  dvanáctém pokračování „O čem si psali 
naši předkové“ jsem zvolil pohlednici, kterou psal student Zahradnic-
ké školy. „Školních“ textů je na pohlednicích více než jsem si původ-
ně myslel. Zjistil jsem, že student Cyril (jeho je dnešní pohlednice) 
byl pilný dopisovatel, protože od něj mám minimálně ještě jednu 
pohlednici s textem, který psal stejnému člověku do Prahy – Králov-
ských Vinohrad. 

Byla napsána někdy kolem roku 1910. Z textu lze vyčíst, že studium 
bylo drahé a na škole bylo 35 chovanců.
   Antonín Crha, místostarosta

Přepis textu pohlednice (i s chybami):

Kontejnery v Bohunicích

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Čeňka Růžičky – parkoviště 10. 3. 2010 10. 3. 2010 3

Neužilova – parkoviště 7. 4. 2010 7. 4. 2010 4

Lány 56 21. 4. 2010 21. 4. 2010 3

Harmonogramy svozu velkoobjemových kontejnerů můžete nalézt také na 
www.bohunice.brno.cz

Pravidelná noční kontrola svítivosti ve řej ného 
osvětlení v Brně-Bohunicích, kterou prová-
dějí pracovníci Technických sítí Brno, a.s. ve 
spolupráci s MČ Brno-Bohunice,se usku-
tečnila ve středu 10. 2. 2010 na které bylo 
zkontrolováno celkem 1247 světel. Z tohoto 
počtu nesvítila v době konání kontroly 2 
osvětlení, což je 0,16 % nesvítivosti. Nyní již 
pravidelně také kontrolujeme i nově instalo-
vaná světla veřejného osvětlení na ulici Jih-
lavská a Netroufalky, kde byly již ukončeny 
práce na úprávě veřejného osvětlení v sou-
vislosti se stavbou Masarykova univerzitní 
kampusu a veškeré osvětlení bylo předáno 
do správy Technických sítí Brno, a.s.
Velmi často diskutovanou otázkou v Bo-
hunicích je bezpečnost našich spoluobča-

nů na přechodech pro chodce. Tímto pro-
blémem se již delší dobu zabýváme a jako 
nejvhodnější řešení navrhujeme jejich do-
datečné osvětlení. Toto osvětlení bylo již 
instalováno na některých přechodech u Ma-
sarykova univerzitního kampusu a setkalo 
se s pozitivní ohlasy jak chodců tak i řidi-
čů. Pokud to bude technicky možné umís-
tíme toto osvět lení na nejfrekventovaněj-
ších přechodech naší městké části ješte 
v tomto roce.
Opravu nesvítícího osvětlení přislíbily Tech-
nické sítě Brno, a.s. do konce měsíce února. 
Záznam z kontroly je uložen na Odboru 
technických služeb Úřadu MČ Brno-Bo-
hunice.

Josef Juras, zastupitel

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

dne 14. dubna 2010
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 – 490Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný občanský průkaz. Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za eura.

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek 24. března 2010 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

Informace: František Doušek, tel: 547 353 215, mobil: 723 937 562

Milený Příteli!
Přijmi nejsrdečnější dík za dopis, 
kterým jsi mě velice potěšil, že jsi si 
na mě vzpomněl. Já jsem teď jak již 
asi víš v ústavě v Bohonicích. Nemám 
se tak zle jen, že to stojí dosti peněz. 
Je nás zde 35 chovanců. Kdy ty jsi 
nastoupil na toto místo? Jak se ti 
líbí?

Text na přední straně:
Piš co je nového v Hodkově já o něm 
nevím nyní docela nic. Pozdravuj též 
všechny doma v Hodkově. Tvůj Cyril.
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NOVINKY U PODVODNÍČKŮ!

PODĚKOVÁNÍ

CHTĚL BY BÝT JAKO ONI... ZŠ Vedlejší děkuje bohunickým hasičům

Jsem stále znovu a znovu překvapo-
ván nevšední invencí těch, kterým 
je životním „povoláním“ podvod! 
Snad ani na jediném zasedání Ko-
mise bezpečnostní RMČ Brno-Bo-
hunice nechybí informace od zá-
stupců Polici ČR či Městské policie 
revír Brno-západ o „velice plodné“ 
a hlavně stále se inovující činnosti 
těchto lidí.
Myslím, že je nutné z důvodu pre-
vence i poučení, je Vám milí čtenáři 
zpravodaje „Naše Bohunice“, před-
stavit a popsat některé z těchto 
případů, jenž vždy vyvolají pocity 
smutku a znechucení.
V mém minulém článku, který se 
okrajově dotknul i této problema-
tiky, jsem popsal „pracovní“ postup 
podvodníků, kteří se představují 
jako pracovníci fi rem zajišťující služ-
by jako plynárny, elektrárny, telefon-
ní společnosti nebo nabízející pro-
dukty bank a pojišťoven, přičemž 
se snaží o vymáhání neoprávněných 
úhrad a požadují jejich okamžité za-
placení, či berou neoprávněné zálo-
hy za své fi ktivní služby! 
Teď Vám představím další z mnoha 
způsobů, jenž při jejich použití pod-
vodníky, zajisté ztrpčí život mnohým 
z nás.
Velice často dochází k tomu, že 

u starších osob zazvoní neznámý 
mladší člověk a tvrdí, že je známý 
jejich dětí či vnoučat. V přátelském 
rozhovoru požádá o zápůjčku peněz 
pro jejich děti či vnuky, s tím že oni 
jim pak zapůjčené peníze určitě vrá-
tí. Přitom k získání důvěry jim stačí 
znát jen pár základních informací 
o příbuzenských poměrech či jmé-
na a během rozhovoru si vhodnými 
otázkami získají další. Tím ještě více 
získají na důvěryhodnosti! Velice 
zajímavý je i následující případ. Star-
ší manžele navštívila podvodnice, 
která tvrdila, že ji k nim posílá jejich 
obvodní lékař s radostnou zprávou 
o výhře zdravotnických pomůcek 
v hodnotě desítek tisíc korun, ale 
je třeba „pár tisícovek“ doplatit! Po 
vpuštění do bytu ji manželé vydali 
požadovanou částku, přičemž si 
ani nevšimli, že podvodnice svou 
šikovnou manipulací při přepočí-
távání peněz získala další fi nanční 
hotovost navíc. Jak Vám již začíná 
být jistě zcela jasné, žádná výhra od 
obvodního lékaře nebyla…!
Snad přečtení těchto řádek pomůže 
k tomu, aby se nikdo z nás nestal 
obětí praktik těchto velice maza-
ných podvodníčků!

Leoš Šmídek
předseda Komise bezpečnostní

Malými dětmi se nám to na sídliš-
ti jen hemží. Copak v létě, to už si 
nějakou tu zábavu venku najdeme. 
Někteří z nás rádi vedou děti ke 
sportu a tak vyrazíme na kolo, ko-
lečkové brusle, koloběžku nebo pro-
stě jen tak s míčem na hřiště. Horší 
je to v zimě. Bobování dětem sice 
chvíli vydrží, ale nic netrvá věčně, 
a tak i to se jim brzy omrzí, nehle-
dě ke sněhovým podmínkám, které 
většinou (letošní zimu vynechejme) 
vládnou. Když se ohlédneme pěk-
ných pár let zpátky, možná si vzpo-
meneme na tatínky, kteří chystali 
pro děti na hřištích za paneláky led 
a pak organizovali nějaké ty zápasy 
mezi kluky. 
Když jsem letos procházela okolo 
hřiště mezi ulicemi Rolnická a Spod-
ní, velice mě potěšilo mantinelové 
ohrazení, které tam vzniklo. Zajása-

la jsem a jen tak mimochodem jsem 
si pomyslela, jak by to bylo prima, 
kdyby přibyl i led. A on opravdu při-
byl. Čas od času popadnou některé 
dobré duše lopatu a odhrnou no-
vou vrstvu sněhu a čas od času malí 
kluci nadšeně přihlížejí, když hasiči 
stříkají novou vrstvu ledu. Pravda, 
led není ideální, ale pro nás mamin-
ky s malými dětmi úplně stačí na to, 
abychom vyběhli na chvíli se svými 
prťaty a nějakému tomu sportu je 
zase přiučily. 
Ráda bych touto cestou poděkovala 
MČ Brno-Bohunice a také hasičské-
mu sboru za realizaci této „ledové 
plochy“ a doufám, že tato aktivita 
nám vydrží i pro další roky. 
Toto poděkování nechci pojímat jako 
nějakou petici, ale věřte, že by se mno-
ho maminek s poděkováním přidalo. 
 Zuzana Němcová

Vím, že v době, kdy se nám dostává 
do rukou toto číslo „Našich Bohu-
nic“, již pomalu mizí hromady sně-
hu, sluníčko se na nás směje častěji 
a příroda přemýšlí o tom, kdy by 
mělo začít jaro.
Já bych se však chtěl ještě alespoň 
krátce vrátit  k jedné akci, která 
proběhla na konci ledna letošního 
roku.
V naší bohunické hasičce probíhal 
„Ples důchodců“, který pořádal 
Klub bohunických důchodců. Tato 
strohá informace možná vyvolá na 
mnohých tvářích „mladších roční-
ků“ úsměv. „No jo! Důchodci se šli 
pobavit“ řeknete si. Já jsem se však 
těšil. I když nejsem kdovíjaký taneč-
ník, chodím na taneční akce našich 
důchodců rád. Ne vždy mi to však 
vyjde. Ale letos, když mě přišel pan 
Doušek osobně pozvat, jsem mohl 
i za moji ženu účast přislíbit. 
Spolu s manželkou, nastrojeni jak 
se sluší a patří, jsme vyrazili v sobo-
tu 30. 1. 2010 směr hasička. Sot-
va jsme otevřeli dveře sálu, uvítalo 
nás vřelé přijetí předsedy klubu dů-
chodců p. Douška a milá společnost 
u stolu. Sálem se nesla příjemná 
hudba  od tria hudebníků, hlasitost 
právě tak akorát. Stoly byly zcela 
obsazeny a taneční parket byl plný 
elegantních tanečnic a tanečníků, 
kteří svým elánem hravě předčili nás 
mladší.
Již tradiční součástí večera bývá ta-

neční sólo pro zástupce obce a jejich 
manželky. Tentokrát jsme na to byli 
s panem starostou dva, a tak jsem 
tančil „jen“ s patnácti tanečnicemi. 
Náročnější to bylo v listopadu na 
Kateřinské zábavě. To jsem protočil 
v sóle 25 „děvčat“. 
V sále však bylo možné vycítit ještě 
i něco víc. Byla to především milá, 
přátelská atmosféra, která zde pa-
novala. Když jsem přemýšlel, co je 
na této akci tak výjimečného a co 
vytváří onu zvláštní pozitivní, vlíd-
nou atmosféru, došel jsem k závě-
ru, že je to právě přátelství a kama-
rádství v tom pravém slova smyslu. 
Přátelství těch, kteří ještě dokáží 
tuto hodnotu ocenit. Bylo to jedná-
ní každého z účastníků zábavy, plné 
galantnosti a gentlemanství. Bylo 
to něco, co se z mnoha honosných 
akcí dnešního povrchního, uspěcha-
ného a konzumního světa vytratilo.
Přál bych vám všem, abyste to moh-
li zažít také. Bohužel se to většině 
patrně nepodaří, protože každý ples 
i Kateřinská zábava  bývají vyprodá-
ny velmi rychle. 
I když až jednou - zakrátko budeme 
starší, budou to naše plesy a my bu-
deme jejich součástí. Pak bude na 
nás, abychom se tuto  atmosféru 
pokusili „poponést“ o pár let dál.
Jednou bych zkrátka chtěl být jako 
vy, milí důchodci!

Crha Antonín, místostarosta MČ

Letošní zima s rekordně dlouhodo-
bou sněhovou pokrývkou a neutu-
chajícími mrazy způsobila nemalé 
problémy i ZŠ Brno, Vedlejší 10. 
Více než třiceticentimetrový sně-
hový příkrov zvládala škola „jakž 
takž“ odklízet pouze na nejnutněj-
ších přístupových místech. Mezi ně 
rozhodně nepatřila střecha tělocvič-
ny, na níž se postupně vrstvil jeden 
centimetr sněhu za druhým. Dne 
26. ledna po vydatném sněžení se 
střecha tělocvičny o rozměrech 47 x 
26 m ocitla v ohrožení, takže jsme 

museli urychleně požádat o pomoc 
bohunické dobrovolné hasiče. Ve 
večerních hodinách za třeskutého 
mrazu se 12 mužů a 1 žena vzda-
li útulného tepla domova a vyrazili 
na pomoc škole. Zásah trval 2 a půl 
hodiny a hasiči se při něm určitě za-
hřáli.
Radost z dobře odvedené práce do-
plnil příjemný pocit, že v Bohunicích 
žijí lidé, kteří jsou ochotni pomáhat 
druhým. Škola jim touto cestou za 
nezištnou pomoc a moc děkuje.

Martin Janoška

Zveme vás do tvořivé dílny MŠ Uzbecká
Zveme rodiče a děti k návštěvě tvořivé dílny, která se koná 

v pondělí 15. 3. 2009 a v úterý 16. 3. 2009 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 vyrobit si malý dáreček v tvořivé dílně. 

Těšíme se na vás.

PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka školy

Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu 
nebo máte psychické problémy a jste nezaměstnaní?

Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání? 

CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI

A Kluby ČR pro vás zřídily nové centrum, kde můžete využít služeb 
profesionálů při hledání zaměstnání, psychologické poradenství 

a můžete se naučit novým dovednostem potřebným na otevřeném 
trhu práce…

„VYBRUSLETE ZE STARÝCH CEST…“

Křenová 62a, Brno, 1. patro
Tel: 541 247 233, e-mail: jana.jarosova@akluby.cz

Po-Čt: 8.00–16.00 a Pá 8.00–15.30
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ÚSPĚCHY SPORTOVCŮ Z ARMÉNSKÉ

NA ZŠ VEDLEJŠÍ SE OPĚT SOUTĚŽÍ

Dvě noci na ZŠ Arménská

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ!

Od začátku letošního kalendářního 
roku zaznamenali žáci ZŠ Arménská 
několik významných sportovních 
úspěchů, na které je celá škola prá-
vem hrdá. Podařilo se nám získat 
dvě pátá místa družstev v republi-
kovém fi nále v plavání, druhé mís-
to v krajském turnaji ve fl orbalu a 
vítězství jednotlivců v mezinárod-
ních plaveckých závodech Brněnský 
Tučňáček.
V republikovém fi nále plavání v Jin-
dřichově Hradci naši školu mezi čtr-
nácti zastoupenými kraji reprezen-

tovali Pavel Nedorost, Jan Homola, 
Tomáš Darebník, Martin Urban, Mi-
roslav Jaroš, Adam Budík, Barbora 
Hegerová, Kateřina Krpcová, Petra 
Floriánová, Kristýna Meklešová, Mi-
chaela Duchoňová a Eva Zajícová.
V krajském fi nále fl orbalu v Poho-
řelicích v konkurenci 150 škol z Ji-
homoravského kraje bojovalo naše 
družstvo ve složení Jan Adam, Ni-
kolas Burčík, David Čadílek, Adam 
Fiedler, Lukáš Veselý, Jiří Koláčný, Jiří 
Šidla a Michal Ženíšek.
V konkurenci plavců z Maďarska, 

Slovenska a České republiky v zá-
vodech Brněnský Tučňáček 2010 
získal první místo a pohár pro nej-
úspěšnějšího závodníka v kategorii 
desetiletých Jiří Škvařil ze 3. A, na 
medailové umístění dosáhla v jed-
notlivých disciplínách i Melánie Srn-
cová ze 4. A. 
Všem zúčastněným sportovcům 
blahopřejeme k jejich skvělým vý-
konům. 

Mgr. František Juráš 
a  Mgr. Alena Göőzová

učitelé ZŠ Arménská

Období na přelomu zimy a jara bývá 
na ZŠ Brno, Vedlejší 10 pravidelně 
ve znamení pořádání různých sou-
těží. Dlouholeté tradice má napří-
klad zeměpisná olympiáda, které 
se na naší škole účastní neobvykle 
velké množství žáků druhého stup-
ně (školní kolo proběhlo 23. února). 
Vítězové jednotlivých kategorií pak 
postupují do městského kola pořá-
daného v půli března.
Doménou ZŠ Vedlejší jsou však 
především matematické soutěže. 
Největší oblibě se těší Pythagoriáda, 

které se účastní žáci 6., 7. a 8. tříd. 
Tak jako v minulých letech i letos za-
jišťují učitelé ZŠ Vedlejší organizaci 
městského, „celobrněnského“ kola 
Pythagoriády pro 6. třídy a to dne 
17. března (školní kolo proběhlo 
25. února). Někteří naši nadaní žáci 
se zapojili rovněž již na podzim do 
matematické olympiády, počát-
kem dubna si většina žáků prvního 
i druhého stupně vyzkouší své do-
vednosti v mezinárodní počtářské 
soutěži Klokan. 

Martin Janoška

Jedněmi z nejoblíbenějších akcí na 
naší škole jsou dvě „Noci“ – pod-
zimní Noc bez drog pro žáky dru-
hého stupně a jarní Noc s Anderse-
nem, pořádaná pro děti z prvního 
stupně. Zatímco Noc s Andersenem 
je zaměřena na podporu a rozvoj 
dětského čtenářství, Noc bez drog 
si klade za cíl prevenci proti kouření, 
zneužívání alkoholu a dalších návy-
kových látek a podporu zdravého 
životního stylu. Obě akce lákají žáky 
stejnou neobvyklou aktivitou – ve-
černím pobytem ve škole a přespá-
ním v noci z pátku na sobotu.
Obě tyto akce mají vysokou úroveň 
nejen díky učitelům a pomocníkům 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
č.21/2009 o pravidlech pro po-
hyb psů na veřejných prostran-
stvích, za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného po-
řádku

Pravidla pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství:
(1) Osoba doprovázející psa na ve-
řejném prostranství je povinna mít 
psa na vodítku a bez vodítka je po-
vinna ho opatřit náhubkem. 

(2) Osoba doprovázející psa na ve-
řejném prostranství je povinna mít 
psa pod neustálým dohledem a pří-
mým vlivem.

(3) Osoba doprovázející psa na ve-
řejném prostranství je povinna zajis-
tit, aby pes byl vybaven evidenční 
známkou, kterou majitel psa obdrží 
po zaplacení místního poplatku ze 
psů od městské části příslušné pod-
le místa svého trvalého pobytu nebo 
sídla.

(4) Osoba provádějící odborný vý-
cvik vodících a asistenčních psů je 
povinna zajistit, aby pes byl vybaven 

místo evidenční známky podle odst. 
3 známkou s telefonním kontaktem 
výcvikového centra, kde je pes evi-
dován.

(5) Povinnost stanovená v odst. 1 se 
nevztahuje na osoby doprovázené 
vodícími a asistenčními psy a osoby 
provádějící odborný výcvik vodících 
a asistenčních psů.

Vymezení prostorů pro volný po-
hyb psů 
Prostory, na kterých je povolen 
v rámci městské části Brno-Bohu-
nice volný pohyb psů bez náhubku 
a vodítka, označené jako „výběh pro 
psy“ nebo „psí výběh“
- Ukrajinská (pozemek p. č. 1197/ 
82 –„Tříčtvrtníky“) – plocha se ze-
lení mezi ul. Ukrajinská, ul. Dlouhá, 
tramvajovou tratí a konečnou Bus 
č. 69
- Okrouhlá (pozemek p. č. 2343) – 
plocha se zelení mezi ul. Okrouhlá, 
ul. Osová, mostem přes tramvajo-
vou trať s podjezdem a odbočkou 
z ul. Okrouhlá na ul. Osová.

Leoš Šmídek
předseda Komise bezpečnostní

Všechny majitele psích miláčků, kterých je v naší městské jistě mno-
ho, upozorňuji na novou Obecně závaznou vyhlášku statutárního 
města Brna č.21/2009 a její přílohu, jenž stanoví pravidla pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích, s datem nabytí účinnosti k 1. 1. 2010! 
Zde uvádím její znění:

z řad bývalých i současných žáků 
školy, ale také díky spolupráci s bo-
hunickými organizacemi a přizva-
nými odborníky, kteří se zde dětem 
ochotně věnují. Na Noci bez drog 
si žáci vyslechli přednášky a mohli 
diskutovat o tématech drog, zdra-
ví a zdravé výživy, nebezpečí vzniku 
požáru a dalších. Velké poděková-
ní patří přednášejícím panu MUDr. 
Pet ru Havlíčkovi, paní Ivaně Esentie-
rové z organizace Všudybudi, veliteli 
bohunických hasičů panu Soukupo-
vi i studentům Michalu Kumstatovi 
a Filipu Janíčkovi. V následujících 
Dílnách si žáci vyzkoušeli střelbu 
do terče zajišťovanou příslušníky 
Městské policie Brno, navštívili te-
tovací studio paní Veroniky Jiřičkové 
z DDM Lužánky nebo Salón krásy 
a Bar s míchanými nealkoholický-
mi nápoji pod vedením bývalých 
žáků školy, kteří studují v daných 
oborech. Dílen bylo velké množství, 
nezapomeňme například na celove-
černí hru Klíče od pevnosti Armen-
berg či enviromentální dílnu Drogy 
a léky – nebezpečný odpad. 
Mezinárodní Noc s Andersenem, 
konaná na počest dánského pohád-
káře, má tématicky jiné zaměření, 
proto zde nejvíce využíváme spolu-
práce s místní pobočkou Knihovny 
Jiřího Mahena na ulici Lány, jejíž paní 
knihovnice s námi akci spolupořádají 
a vždy se jí aktivně účastní. Velkým 
kladem je i záštita této akce ze stra-
ny Úřadu městské části Brno-Bohu-
nice i každoroční účast pana starosty, 
pana Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 
na jejím slavnostním zahájení. Pravi-
delnou součástí Noci s Andersenem 
je i sbírka na dětský hospic v Malejo-
vicích, který se stará o nevyléčitelně 
nemocné děti a jejich rodiny a na 
nějž žáci i zaměstnanci školy vždy 
přispívají nemalou částkou. 
Noc bez drog je za námi, na Noc 
s Andersenem se ještě můžeme tě-
šit. Všechny děti z prvního stupně, 
kterým se líbí čtení pohádek a pří-
běhů, zajímavé dílny i další program 
této „Noci“, si mohou v kalendáři 
zatrhnout datum 26. března 2010.

Mgr. Jolana Hůrková
učitelka ZŠ Arménská
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Knihovna informuje… připravuje… Házenkáři vstoupili do jarní části sezóny

Klub Labyrint zve na šipky a fotbálek

Máme za sebou  únor plný sněhu 
a mrazu, den se nám začíná prodlu-
žovat a většina z nás už touží vstá-
vat za světla, jarního počasí a zpěvu 
ptáků. Pečlivě sledujeme jakékoliv 
náznaky jara, zima byla přeci jen 
nezvykle dlouhá a tuhá.
Očekávání  jara je  vidět i na našich 
čtenářích knihovny, začínají se půj-
čovat polehoučku knihy o zahradě 
a houfně se vracejí knihy a brožurky 
ručních prací.
 Jejich čas nastane zase až na pod-
zim. My je zatím necháme převázat, 
opravit, aby se k Vám, milí čtenáři, 
dostali tyto knihy zase v příjemné 
podobě. Přeci jen jim svými opako-
vanými výpůjčkami dáváte zabrat.
Práce našich čtenářských klubů se 
úspěšně začíná prolínat i do veřej-
ného života Bohunic.
S klubem nejmladších členů – prv-
ňáčků  pí. uč. Lidmilové ze ZŠ Ar-
ménská – jsme v tomto měsíci prvně 
navštívili domov důchodců na Ar-
ménské 2. Děti  nacvičenými  bás-
ničkami a písničkami potěšili obyva-
tele domova a na oplátku si s nimi 
„babičky a dědečkové“ popovídali 
o „starých“ časech, trpělivě jim 
zodpovídali jakoukoliv všetečnou 
otázku a my ostatní  jsme si mohly 
opět potvrdit, jak prospěšné je spo-
jovat mládí se stářím a vytvářet pod-
mínky pro opakované návštěvy.
V nejbližší době jsme se  dohodli na 
další formě  spolupráce –  předčítání 
jednoduchých příběhů nemohoucím 
a ležícím pacientům. Pro vybrané 
pacienty budou předčítat nejlepší 

čtenáři třídy 1.A ZŠ Arménská. Pro 
prvňáčky jistě skvělá motivace učit 
se číst, co nejlépe, pro ležící pacien-
ty mile strávená dvacetiminutovka 
ve společnosti čilých dětí.
Do projektu „Šňůrka plná písme-
nek“, o které jsme se podrobně  
zmiňovali již v minulém vydání zpra-
vodaje, se přihlásily také  všechny  
první třídy ze ZŠ Vedlejší.  
S dětmi 4. ročníků  ZŠ Vedlejší jsme 
prvně vyzkoušeli i interaktivní bese-
du na historické  téma „Karel IV „.
Delší příprava knihovnic na tuto 
besedu  se vyplatila. Čtvrtáci reago-
vali velmi spontánně, příjemně nás 
překvapovali svými hlubokými zna-
lostmi o historii nejen České země 
a jejich herecké nadání i zaujatost 
tématem byla osvěžující. 
Hlavním cílem našich vzdělávacích 
besed pro školy je, aby byly pro po-
sluchače podnětné, hravé a inspira-
tivní , aby sami měli pak chuť dál se 
o tématu dozvídat  informace a ty si 
sami, s pomocí fondu naší knihovny, 
vyhledávat. Aby od nás odcházeli 
spokojení s vlastními výkony, aby 
se naučili mezi sebou komunikovat 
a správně, z náznaků, odvozovat 
celé celky informaci. Snad se nám 
to daří. Kalendář besed máme zapl-
něn již do května 2010.
Nesmíme zapomenout na vyhod-
nocení soutěže „Mé vysněné povo-
lání“. Vylosováni byli a odměny si 
odnesli náskledující čtenáři knihov-
ny:  Handlířová Adéla, Ševčík Ondra 
a Štreitová Zuzana. Blahopřejeme. 

Tým házenkářů TJ Tatran dne 14. 2. hostil prozatím suverénního lídra tabul-
ky, tým z Hustopečí. Valná většina těchto hráčů ještě minulou sezónu hrála 
nejvyšší soutěž, a tak cílem našeho mužstva bylo vedoucí tým co nejvíce 
potrápit. To se dařilo celý první poločas, kdy se týmy střídaly v těsném vedení, 
nakonec jej vyhráli domácí hráči o 1 branku 11:10. Vyrovnaná hra trvala do 
45. minuty (15:15), poté ovšem favorit vsítil 4 branky po sobě a tím si vybu-
doval rozhodující náskok. Tatran nakonec prohrál o 7 branek (17:24), když 
mu ke konci utkání došly síly. 
Tým ovšem podal bojovný výkon založený na dobré obranné činnosti, která 
bude snad velkým přínosem v dalších zápasech. Děkujeme všem divákům, 
kteří nás přišli podpořit, a věříme, že si najdou cestu společně s dalšími no-
vými fandy i v dalších domácích utkáních. Zde jsou termíny dalších domácích 
utkání:
Neděle 14. 3. 17:00 TATRAN BOHUNICE „A“ – Sokol Juliánov
Neděle 28. 3. 17:00 TATRAN BOHUNICE „A“ – HK Ivančice  

Jan Bavlnka, vedoucí týmu mužů

Studio dramatické výchovy Labyrint, 
bohunická pobočka SVČ Lužánky 
Brno, otevírá svou klubovou míst-
nost (dále jen klub) příznivcům šipek 
a stolního fotbálku (kalča). Děti ve 
věku 7 až 15 let mohou přijít tréno-
vat své dovednosti v šipkách (každý 
lichý) a ve stolním fotbálku (každý 
sudý) čtvrtek v měsíci vždy od 15:00 
do 17.30 hod. Jednou za dva mě-
síce bude vyhlášen turnaj, v němž 
se mohou registrovaní účastníci 
utkat a změřit své síly. Pro registraci 
dětí do „Ligy Labyrintu“ je nutný 
souhlas rodičů. V klubu Labyrint 
je v „tréninkové“ době také mož-
no poslouchat vlastní CD, využívat 
počítač s připojením na internet (či 
jen volné Wi-Fi připojení) nebo vy-
užít nabídky místního nealko baru 

(k dispozici káva, čaj, nealko nápo-
je, sladkosti, slanosti). 
V pondělí a v úterý, kdy v SDV Laby-
rint probíhají kroužky pro nejmenší 
děti, bude klub i nadále fungovat 
jako aktivní „čekárna“ pro rodiče, 
kteří doprovázejí své děti. Středy 
jsou určeny příležitostným otevře-
ným dílnám (jednou či dvakrát 
v měsíci), které jsou nabízeny širo-
ké veřejnosti, a není u nich nutná 
registrace.

Podrobnosti a aktuální program 
najdete na obvyklých plakátovacích 
plochách a na www.labyrint.luzan-
ky.cz. 

Mgr. Eva Mohaplová
SDV Labyrint 
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e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 5. 3. 2010 • 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.

Horní řada zleva: trenér Jiří Širůček, Václav Duran, Jakub Vraný, Zbyněk 
Zahrádka, Jan Ryšávka, Jan Bavlnka, Pavel Princ, Petr Vala.
Spodní řada zleva: David Turczyk, Josef Holcman, Milan Krmíček, Roman 
Beneš, Milan Zmrzlý, Tomáš Toufar, Jan Vychodil.

Na měsíc březen  jsme pro Vás připravili:
Týden čtení „napříč generacemi a profesemi“ v knihovně: 8. 3.–12. 3. 2010. 
Podrobný program bude zveřejněn v knihovně, KAM bulletinu a na www 
stránkách KJM.
 „Pojďte s námi za pohádkou“.  Pravidelné odpolední čtení pro nejmenší 
proběhne 9. 3. a 23. 3. tradičně od 16.00 hod. 
Noc s Andersenem – 26. 3. 2010

Vaše knihovnice Radka, Hana a Jitka
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 Koupím byt OV, DB pro 2 os. 
Platba hotově. Tel.: 733 296 125

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

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

 Koupím byt 2+1 nebo 2+kk 
případně menší 3+1. V. Pohanka.
Tel.: 604 87 96 35. 
e-mail: vladimirpohanka@seznam.cz

 Pronájem nebytových pros-
tor ul. Pod Nemocnicí. 2 místnosti 
12 m2 vč. sociální zařízení. 
Tel: 604 963 207

 Koupím garáž na ul. Kyjevská. 
Tel.: 728 025 699

 Nově otevřená videopůj-
čovna vedle potravin Albert, v bu-
tiku MDG (Moda di Giulia). Půjčov-
né 40 Kč, novinky 50 Kč.

 Hotel MYSLIVNA Brno si Vás 
dovoluje pozvat na tradiční večerní 
zábavu PÁLENÍ ČARODĚJNIC spoje-
nou s hudebním programem skupi-
ny „THE  FIREBALLS“, s opékáním 
buřtů a s mnoha jinými dobrotami.
Nebude chybět ani soutěž o nejvě-
rohodnější čarodějnici a další atrak-
ce.Tato zábava se koná ve čtvrtek 
30. dubna 2010 od 18.00 hodin. 
Vstup volný, dobrou náladu a košťa-
ta s sebou! K očišťujícímu ohni Vás 
zve a těší  se personál hotelu Mysliv-
na. Informace na tel.: 547 107 555 
nebo na www.hotelmyslivna.cz

reality

HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY  

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

VOLEJTE  774606584
výměny bytů za větší popřípadě za menší s doplatkem
výměny s dluhem na nájmu
výměny bytů určených do privatizace s doplatky

Od března nově otevřené lekce Pilates 

Rezervujte si místa již dnes
Přijďte si zformovat postavu 

a ulevit bolavým zádům
Cvičení pro každého v každém věku

   Info a rezervace:
 tel. č.: 605482930
 e-mail: pilates-bohunice@seznam.cz
 web: www.pilates-bohunice.mypage.cz

Sběr železného 
šrotu

Bohuničtí hasiči pořádají v sobo-
tu 20. 3. 2010 sběr železného 
šrotu.
Na území městské části Brno-
Bo hunice hasiči svezou mezi 
8 a 11 hod. veškerý železný šrot 
nachystaný před domovními 
vchody.
V případě objemných a těžkých 
předmětů je možno nabídnout 
pomoc po předchozí domluvě na 
telefonním čísle 603 306 450.

Jsme tu stále pro vás

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

Jsme tuu sstále pprroo vvááss

OTEVÍRACACÍ Í DOBA: popondndělí–pátek: 9–18 hohodd., sobota 99–12 hod.
Jihlavská 26, 634 34 00 Brno-Nový Líí kskovecvec t, telel. 5: 547 219 644, tel./f/faxax: 547 219 352

NOVÁ POHODA

Česká výroba – jistá kvalita

• kvalitní české výrobky
• nejnovější trendy sedacích souprav
• lůžka dřevěná i čalouněná
• sektorový nábytek

www.nabyteknovapohoda.cz



8 / 3 / 10 N A Š E  B O H U N I C E

PLASTOVÁ OKNA
Firma s patnáctiletou tradicí                           

VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY

 žaluzie   sítě proti hmyzu   parapety

   dodávky     demontáže     

 montáže    zednické práce

Po předložení tohoto ústřižku sleva na příslušenství 10%

OBCHODNÍ KANCELÁŘ:   

 nám. Svobody 80

             664 42  Modřice

             tel.: 547 242 177

             tel./fax: 547 243 687

             mob.: 737 500 305, 604 554 967

www.plastovaoknabrno.cz
e-mail: avokna@plastovaoknabrno.cz

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 400.000
za 3.014 Kč/měs.
Úrok od 10 %.

T. 777 572 773, 773 553 240

Rychlé vyřízení.

Příjem inzerce:
Brno-Žabovřesky, Brno-střed

Brno-Bohunice, Brno-Starý Lískovec,
Šalina, NOS

Tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz
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