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ZÁPISNÍK STAROSTY
Letním měsícům často říkáme okur-
ková sezóna. Máme tím na mysli, že 
se toho mnoho neděje a život ply-
ne tak nějak pomaleji. Většině z nás 
se podaří vyrazit na dovolenou. 
Ovšem tak jako mnoho jiných věcí 
i okurková sezóna je pojem relativní. 
Zatímco pro některé profese je léto 
„okurkovější“, v jiných profesích je 
léto stejné jako ostatní období. Pro 
pozemní stavebníky je však léto zce-
la ne-okurkové. V teplém a suchém 
počasí, přestože letos se o jeho „su-
chost“ trochu obávám, mají hodně 
práce. Neprší jim do výkopů, dobře 
se pracuje se zeminou a stavební 
hmoty dobře prosychají. Také proto 
bude v naší městské části na někte-
rých místech trochu rušněji. Každá 

Letní čas

Mám rád léto s dlouhými teplými 
večery. Mám rád léto tak jak má 
být. Je pravda, že posledních pár 
let se z letního počasí často ra-
dujeme už v dubnu a vyhlídky na 
skutečné léto jsou obvykle nejisté. 
Jsem ale přesvědčen, že každý 
z nás má nějaké ty idylické vzpo-
mínky na skutečně červencový 
a srpnový čas vyplněný prázdni-
nami školních a studijních let. Byly 
to dny zalité sluncem s koupáním 
v řece nebo rybníce. Byly to dny 
s tak „zcela jiným“ přespáváním 
pod stanem, v chatkách nebo 
dokonce na jen tak na seně. Takové 
vzpomínky jsou i moje. A ani mne 
nevadí, že jsou během času trochu 
zidealizované. Neboť i tehdy byla 
léta studená a deštivá, jsem měl 
uprostřed prázdnin angínu nebo 
mi trhali zub. To si pamatuji taky. 
Ale jaksi míň. A jenom když se 
vážně donutím. Dnes bez donuce-
ní pak zcela přesně vím, že i v létě 
se musí pracovat a řešit mnohé 
životní nutnosti. 
A tak navzdory výše napsanému, 
přeji  čtenářům pohodovou 
do  vo  lenou s mnoha krásnými 
okamžiky prozářených sluncem 
a dny plynoucími v příjemných 
vztazích mezi lidmi kolem vás. 
A až se opět vrátíte do našich 
Bohunic, budou vás čekat seznamy 
kandidátků do komunálních 
voleb…

Miloš Vrážel, člen Rady MČ

Uzávěrka č. 9/10
čtvrtek 19. srpna 2010

Co u nás v Bohunicích dýcháme

Možná to víte, možná ne, ale v Bohunicích máme stacionární měřicí stanici 
na měření ovzduší. Je umístěna při ulici Lány v areálu Zahradnické školy. Čas 
od času je nám doručován protokol o autorizovaném měření emisí. Ten po-
slední je za měsíc duben. A tak mě napadlo, že by možná některé z vás mohlo 
zajímat, jak to u nás v Bohunicích se škodlivinami v ovzduší vypadá.
Měřící stanice sleduje hodnoty tří oxidů a dále monitoruje stav polétavého 
prachu.

Látka Norma nejvyšší naměřená hodnota
Oxid siřičitý 125 μg/m3 25. 4. 2010 – 10,3 μg/m3

Oxid dusičnatý 100 μg/m3 23. 4. 2010 – 45,78 μg/m3

Oxid uhelnatý 10000 μg/m3 25. 4. 2010 – 0,54 μg/m3

Polétavý prach je jediná ze sledovaných hodnot, která bývá u nás v Bohuni-
cích občas překračována.
V průměrných hodnotách za jeden den (24 hod.) v dubnu k překročení limi-
tů nedošlo. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána 20. 4. 2010 a to 43,76 μg/
m3 (norma je 50 μg/m3). Nicméně pokud bychom brali jen hodinové prů-
měry, tak hranice 50 μg/m3 byla překročena hned několikrát. Zmíněný den 
20. 4. 2010 se tak stalo již v 9 hod. ráno (57,6 μg/m3) dále v 10 hod., 20 hod. 
a každou další hodinu až do půlnoci, kdy bylo naměřeno ještě 51,4 μg/m3.
Co z těchto čísel vlastně plyne?
Že z hlediska znečištění ovzduší a platných limitních norem, jsme na tom 
vlastně docela dobře. Jen se nám občas trošku víc zapráší. 

Antonín Crha, místostarosta

stavba znamená dočas-
né a jen malé nepříjem-
nosti. Přináší však trvalé 
zlepšení veřejné vyba-
venosti. Věřím, že jsme 
si toho všichni vědomi 
a budeme mít pro sta-
vební ruch dostatek 
pochopení.
Již probíhají anebo bu-
dou probíhat stavby 
chodníků, parkovacích míst a hřiště. 
Se stavbami je spojeno někdy tro-
chu více prachu, někdy dopravní 
omezení a někdy nečistoty na vo-
zovkách a chodnících. I když se sna-
žíme vést stavební fi rmy k pořádku, 
v určité míře se tyto nepříjemnosti 
vyskytovat budou. 

Pomalu se rozbíhá 
kom pletní rekonstruk-
ce sportovního areálu 
základní školy Vedlejší. 
Sportovní plochy bu-
dou zcela nové a při-
budou i další prvky pro 
výuku venku. Celková 
investice do areálu školy 
letos dosáhne přibližně 
11 miliónů Kč, z čehož 

naprostá většina je dotace, kterou 
se podařilo získat z fondů EU.
Prosím tedy občany o shovívavost 
se všemi nepříjemnostmi, které s se-
bou stavby přinášejí. 
Poměrně mnoho práce se odehrává 
uvnitř budov škol a školek. O většině 
akcí jsem již psal. Každá školka bude 
po letošních prázdninách mít nové 
osvětlení ve třídách. Novinkou jsou 
rychlé myčky nádobí, které letos po 
jedné obdrží všechny čtyři bohunic-
ké školky. Umyjí jednu várku nádobí 
za necelých 5 minut. Tím usnadní 
personálu školky péči o svěřené 
děti.
Přeji všem pěkné léto, hodně slunce 
a dostatek načerpané energie. 

Robert Kotzian, starosta

Změna ve 
vítání občánků

Vážení rodiče, připomínáme Vám, že od 
1. 11. 2009 nám ÚMČ města Brna, Brno-
střed, Odbor matrika nezasílá Váš sou-
hlas k vítání občánků. Abychom mohli 
Vaše dítě přivítat do života a společně 
s Vámi sdílet tuto radostnou životní udá-
lost, je nutné se osobně dostavit na ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3, podatelna 
úřadu (přízemí, paní Soukupová, tel. 
547 423 815) a dát písemný souhlas 
k vítání občánků. Věříme, že projevíte 
zájem a již nyní se na Vás těšíme.
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„BEZPEČÍ“ – rubrika Komise bezpečnostní

ZA JIHLAVSKOU

PARAGRAFY DO SPACÁKU

Vážení čtenáři!
Vítám vás při četbě naší rubriky, jenž 
je součástí „prázdninového“ dvojčís-
la zpravodaje „Naše Bohunice“! Jako 
vždy obsahuje informace vzešlé ze 
zasedání Komise bezpečnostní a od 
zástupců Městské policie a Policie 
ČR, kteří jako vždy byli zasedání ko-
mise přítomni.
Městská policie v období měsíce 
květena zabezpečovala poklidný 
a bezpečný průběh různých spor-
tovních a společenských akcí v naší 
městském části, ze kterých jen na-
mátkou uvedu soutěž aerobiku ve 
vysoškolském kampusu, hasičské 
závody pořádané SDH Bohunice, 
výstavu veteránů, parlamentní vol-
by či „tábornickou“ oslavu oddílu 
Severka.
Policie ČR ve stejném časovém úse-
ku jako Městská policie řešila stále se 
opakující krádeže věcí a cenností ze 
zaparkovaných automobilů v „Cam-
pus Square“. V poslední době se ve 
zvýšené míře objevují krádeže řetíz-
ků a náhrdelníků, které jsou zloději 
odcizeny přímo z krku nešťastných 
obětí! S nastupujícím obdobím do-
volených se začínají množit vloupání 
do objektů a bytů. V květnu Policie ČR 
řešila vyloupení bytu na ulici Okrouh-

lá a lékárny na ulici Běloruská.
Proto Policie ČR má prosbu na 
všechny občany Bohunic, ke které 
se připojuje i Komise bezpečnostní, 
jenž se týká zabezpečení bytů při 
odjezdu na vytouženou dovolenou. 
Teď několik rad, které mohou sní-
žit riziko vloupání do vašeho bytu: 
požádejte rodinu, přátele nebo pří-
padně sousedy o výběr poštovní 
schránky, kontrolu bytu a nezata-
hujte žaluzie! 
Na závěr Vám všem přeji co nej-
krásnější prožití období dovolených 
a odpočinku v sluncem zalité letní 
krajině a bohaté cestovatelské pro-
žitky, ale hlavně poklidný a bezpeč-
ný návrat do vašich domovů!
Prosím napište, zavolejte – kontakt 
na Komisi bezpečnostní:
Osobně: 
podatelna (kancelář 004), přízemí 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně: 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 
625 00 Brno
Elektronicky:
KomiseBezp@bohunice.brno.cz 
                 
Nashledanou v září.

Leoš Šmídek 
předseda Komise bezpečnostní

Naše městská část se dlouhodobě 
rozvíjí k lepšímu. Zvykli jsme si na to, 
že se někde opraví dětské hřiště, jin-
de přibudou parkovací stání, obnoví 
se zeleň či se rekonstruuje nějaký 
dům. Je to vývoj pozvolný, který nás 
sice neohromí, ale pokud bychom 
dostali šanci projít se Bohunicemi 
před pár lety a dnes, změna by byla 
patrná okamžitě.
Bohunice mají však i svou horní část, 
za ulicí Jihlavskou. A tam, za nemoc-
nicí a věznicí, se dějí změny dech 
beroucí rychlostí. Moravský zemský 
archiv a nákupní centrum fungu-
jí teprve několik měsíců, a už byla 
dokončena další, prozatím poslední 
část univerzitního kampusu, která 
začne od září sloužit studentům 
a pedagogům.
Dostavba kancelářských budov a dal-
ší etapa kampusu již čeká jen na 

dostatek fi nancí. Tyto objekty budou 
sloužit jak obyvatelům Brna a okolí, 
tak i mnoha lidem z celého Česka. 
Plány však jdou ještě dál. Pokud se 
podaří záměr investora, tak se Bohu-
nice v této lokalitě rozrostou o něko-
lik set nových bytů, určených nejen 
vysokoškolákům. Přibudou tak noví 
trvale bydlící „Bohuničáci“. Poté se již 
nebudeme moci na tuto část dívat 
jako na „mrtvou“ komerční zónu, ale 
jako na normální součást Bohunic.
Některé plány uvažují ve zbývajícím 
volném prostoru také o městské 
víceúčelové hale. Ta má ale své při-
rozené místo za Lužánkami. Bohu-
nice jsou nejdynamičtěji se rozvíje-
jící městskou částí, zvláště v oblasti 
vědy a výzkumu. Sport ponechme 
jiným.

Richard Duřpekt
zastupitel MČ

Náš právní řád táboření jako takové, 
až na pár výjimek, obecně  neupra-
vuje. Lze tedy vycházet ze zásady, že 
co není zákonem zakázáno, je dovo-
leno. Z výkladu ministerstva život-
ního prostředí  k zákonu o ochraně 
přírody a krajiny k pojmu táboření 
vyplývá, že tábořením se rozumí po-
byt v přírodě spojený se stavěním 
přístřešků, s přenocováním, přípra-
vou stravy, vykonáváním hygieny, 
likvidací odpadků atd. Za přístřešek 
se pak považuje technické zařízení, 
které chrání před povětrnostními 
vlivy. Pro potřeby táboření je to stan 
s podlážkou i bez ní, celta apod. 
Z krátka jakýkoliv bivak, třeba i z ige-
litu. Takže pouhé přespání „pod 
širákem“ by se za táboření nemělo 
posuzovat! 

Protože s tábořením bývá spojeno 
i rozdělávání ohně, pokusím se pro-
blematiku shrnout následně do ně-
kolika krátkých tezí:
- Tábořit a rozdělávat ohně nelze 
mimo místa k tomu vyhrazená na ce-
lém území národních parků, chráně-
ných krajinných oblastí a národních 
přírodních rezervací a v ochranných 
pásmech (např. vodních zdrojů, 
chráněných území, přírodních léči-
vých zdrojů atd.). Tábořit je pro-
blematičtější i v ostatních zvláště 
chráněných územích, což jsou např. 
přírodní rezervace, národní přírodní 
památky, přírodní památky.
– V lese je obecně zakázáno tábo-
ření mimo vyhrazená místa. Dále je 
také v lesích zakázáno mimo vyhra-
zená místa kouřit a rozdělávat nebo 
udržovat otevřené ohně, a to až do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

V tomto období, pokud to počasí alespoň minimálně dovolí, se mno-
zí z nás chystají tábořit, popř. vyrazit rovnou na nefalšovaný čundr. 
A to je dobrý okamžik  si z přehršle našich zákonů připomenout ně-
kolik ustanovení vztahujících se k této svobodumilovné činnosti.

Co si psali naši předkové XVI.
Pro naše šestnácté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
zvolil častěji se vyskytující pohlednici. Byla poslána 4. 6. 1939 tatínkovi do 
lázní Luhačovice, do léčebného paláce „Morava“ 
Snímky zachycují Morávkovo náměstí (vlevo nahoře), ulici Rolnickou (vpravo 
nahoře), ulici Lány se základní školou – dnes je zde středisko volného času 
(vlevo dole) a konečně bohunickou trafi ku (vpravo dole), která stávala ne-
daleko školy.
Jistě i vás zaujme laskavý a milý tón textu pohlednice.
        
 Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):

„Drahý tatínku.
Přijmi od nás všech srdečný pozdrav a milou vzpomínku na Tebe. 
Děkujeme Ti za dopis. Karel bude na Tebe čekat. Těšíme se všichni. Jménem 
rodiny zdraví a líbá Tě (podpis je nečitelný)“
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– Každý má právo na volný prů-
chod přes pozemky ve vlastnictví či 
nájmu státu, obce nebo jiné práv-
nické osoby, pokud tím nezpůsobí 
škodu, přičemž je povinen respek-
tovat oprávněné zájmy vlastníka 
nebo nájemce. Nelze tak například 
tábořit na zastavěných pozemcích 
a stavebních pozemcích, ve dvo-
rech, v zahradách, sadech, vinicích, 
chmelnicích a na pozemcích urče-
ných k faremním chovům zvířat. Na 
orné půdě, loukách a pastvinách lze 
tábořit pouze v době, kdy nejsou 
intenzívně využívány. Táboření je 
tedy zakázáno při pastvě dobytka 
a v době, kdy by mohlo dojít k po-
škození porostů a půdy. 
– Tábořit ani vstupovat nelze na 
pozemky, které jsou ve vlastnic-
tví fyzických osob. Zde  je vždy 
nutný jejich souhlas! 
– Táboření může být omezeno nebo 
i zakázáno prostřednictvím obec-
ní vyhlášky a mohou jej omezovat 
také provozní řády různých objektů 
apod.
– Každý je povinen si počínat tak, 
aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví, majetku na přírodě a život-
ním prostředí.
– Každý odpovídá za škodu, kterou 
způsobil porušením právní povin-
ností. 
– Každý musí mít v podvědomí za-
klínací formuli, že „neznalost zákona 
neomlouvá, a že k výkladům obecně 
závazných právních předpisů a vy-
hlášek je oprávněn pouze soud“.
Přeji nám všem paragrafově nekon-
fl iktní pobyt v přírodě …
                            

Miloš Vrážel, člen Rady MČ
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ZPRÁVY Z RADNICE

MEZI PANELY

Ve Studiu dramatické výchovy Laby-
rint – pobočce SVČ Lužánky proběhl 
v sobotu 12. června již desátý ročník 
fetivalu Mezi panely. Na festivalu 
bylo možné shlédnout řadu před-
stavení amaterských divadelních 
soubourů (DDS Pirko, Zelí, Rozplizlá 
blizna, Elišáci, Loutkino, soubory ze 
ZŠ Uherčice a další), taneční skupiny 
(TS Sneaker, ZŠ Uherčice) a projekce 
mladých fi lmařů z kroužku Video-
dílna. Prezentace byly určeny široké 

veřejnosti. V dopoledních hodinách 
byl festival určen malým či mladým 
divákům, kterých došlo cca 80. Festi-
val Mezi panely si klade za cíl přinést 
kulturu a zejména divadlo mezi pa-
nelové domy, mezi nimiž sídlí SDV 
Labyrint. Rád bych touto formou 
poděkoval všem zúčastněným sou-
borům, ale zejména městské části 
Bohunice, statutárnímu městu Brno 
a o.s Plán B za fi nanční podporu.

MgA. Tomáš Gruna

Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, soutěž 
o národnostních menšinách skončila. Téměř 
celé dva roky jsme se na tomto místě setkávali 
nad otázkami ze zemí, případně oblastí, ze kte-
rých jednotliví členové našeho výboru pochá-
zejí. Jedná se o Řeckou obec Brno, Společnost 
přátel jižních Slovanů a Bulharské kulturně 
osvětové sdružení. Otázek v naší soutěži bylo 
celkem 12 a přišlo na ně 468 odpovědí. Někteří 
z Vás napsali i děkovné dopisy, že v naší obci je 
problematice národnostních menšin věnová-
na velká pozornost. Velkou zásluhu na tom má 
i náš pan starosta Robert Kotzian, který jednání 
s jednotlivci i některými národnostními skupi-
nami, které se do naší obce integrovaly, věnoval 
značnou pozornost. Není to vždy jednoduché, 
protože mnozí lidé, kteří k nám přicházejí, jsou 
z různých společenských kultur i rozdíleného 
náboženského vyznání. Nelze však tyto občany 

přehlížet. Je nutné se podívat o několik let zpát-
ky, kolik lidí z naší vlasti odešlo do zahraničí.
Po krátkém zhodnocení naší soutěže Vás sezná-
mím s odpovědí na poslední, dvanáctou otázku 
z čísla 5 a s vylosovanými výherci. Zadání otázky 
bylo následující: Jaké písmo mají v Bulharsku? 
Odpověď zní: Azbuku – cyrilici neboli kyrilské 
písmo. Odpovědí na tuto otázku přišlo celkem 
43 a všechny byly správné. Ze správných odpo-
vědí byli vylosováni tři výherci, kteří obdrží ná-
kupní poukázky v hodnotě 300 Kč. A kdo v naší 
soutěži vyhrál? Jsou to: Miroslav Jiskra, Rena-
ta Staňková a Karel Zhoř. Všem výhercům náš 
výbor srdečně blahopřeje. Výherní poukázky je 
možno vyzvednout v prodejně Tabáku na ulici 
Dlouhá 3 (naproti prodejně Albert), popřípadě 
je možné po dohodě i zaslání poštou.
Jak jste se již mohli dočíst v předchozím čís-
le Našich Bohunic, členové výboru na svém 

zasedání rozhodli, že bude oceněno dalších  
9 účastníků naší soutěže, kteří neměli to štes-
tí být vylosováni v průběhu soutěže. Bude jim 
darován kousek země, ze které pochází jeden 
člen našeho výboru a to ve formě jedné láhve 
tradičního řeckého nápoje. Vylosovaní jsou tito: 
Jan Vašíček, Antonín Malčík, Vlasta Frybor-
tová, Vratislav Blaha, Martin Konečný, Jan 
Macharáček, Miluška Alexová, Jana Šustko-
vá a Miroslav Kuboš. Všem vylosovaným náš 
výbor blahopřeje a cenu si lze vyzvednout na 
výše uvedené adrese.
Z některých Vašich dopisů a odpovědí vím, že 
Vás naše soutěž pobavila a byla Vám příjemným 
rozptýlením, což celý náš výbor potěšilo.
Všem soutěžícím Výbor pro národnostní menši-
ny děkuje za účast a snad se v budoucnosti ještě 
setkáme.

                                                   Josef Juras

SOUTĚŽ O NÁRODNOSTNÍCH MENŠINÁCH

Kontejnery v Bohunicích

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Švermova 12–14 – parkoviště 14. 7. 2010 14. 7. 2010 3

Čeňka Růžičky – parkoviště 11. 8. 2010 11. 8. 2010 4

Neužilova – parkoviště 8. 9. 2010 8. 9. 2010 3

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

Rada MČ na svém  93. zasedání 
dne 2. 6. 2010:
 schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na zajištění údržby 
vybavenosti sídliště v MČ Brno-
Bohunice od fi rmy Roman Šustr 
s náklady za jeden kalendářní 
rok ve výši 576.296,64 Kč včetně 
DPH.
 schválila pořadí nabídek uchaze-
čů na zajištění sběru, svozu a zne-
škodnění komunálního odpadu 
z odpadkových košů v MČ Brno-
Bohunice takto:

 1.Roman Šustr, Údržba veřejné 
zeleně s náklady ve výši 9,26 Kč za 
vývoz  odpadkového koše 

 2.SITA CZ a.s., s náklady ve výši 
15,00 Kč bez DPH za vývoz od-
padkového koše
 schválila zadávací podmínky na 
akci „Rekonstrukce sportovního 
areálu ZŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-
Bohunice – zřízení pergoly v atriu 
školy“ a seznam fi rem, které bu-
dou vyzvány k podání nabídky. 
 neschválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo na akci „Rekonstrukce 
stávajícího hřiště za bytovými 
domy na ulici Spodní v MČ Brno-
Bohunice“ s fi rmou SETRA, spol. 
s r.o., a to na změnu záruční lhůty. 

 schválila smlouvu č. 08-071/10/
BO o sdružených službách do-
dávky elektřiny pro produkty řady 
Small business pro rok 2011 se 
společností E.ON Energie, a.s.

Rada MČ na svém 94. zasedání 
dne 16. 6. 2010:
 schválila jako vítěze veřejné za-
kázky na akci „Zřízení parkova-
cích stání před bytovými domy 
Uzbecká“ fi rmu ZEMAKO s.r.o., s 
náklady ve výši 1.185.258,- Kč bez 
DPH
 schválila fi rmu EUROVIA Brno, 
s.r.o. jako vítěze veřejných za-
kázek na akce „Zřízení parkova-
cích stání před bytovými domy 
Moldavská“ s náklady ve výši 
2.833.642,- Kč bez DPH a „Zřízení 
parkovacích stání před bytovými 
domy Gruzínská“ s náklady ve výši 
2.127.389,- Kč bez DPH
 schválila jako vítěze veřejné za-
kázky na akci „Dodávka myček do 
objektů mateřských škol“ fi rmu 
MASO-PROFIT, spol. s r. o., s ná-
klady ve výši 119.750,- Kč včetně 
DPH 
 schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na dodávku a montáž 
hliníkové vstupní stěny do objek-

tu radnice od fi rmy PROFI PLAST, 
spol. s r. o., s náklady ve výši 
189.676,76 Kč včetně DPH
 nesouhlasila s prodejem části po-
zemku při ulici Podsedky 
 vzala na vědomí informaci o ome-
zení prázdninového provozu jed-
notlivých MŠ na území Bohunic 
 uložila fi rmě Kamenice develop-
ment a.s. a  fi rmě Alreo a.s., poku-
tu ve výši 10.000,- Kč za porušení 
ustanovení § 58 odst. 2 zákona 
o obcích

Zastupitelstvo MČ na svém XXI. 
zasedání dne  23.6.2010
 schválilo bez výhrad roční účetní 
závěrku a fi nanční vypořádání MČ 
Brno-Bohunice za rok 2009 
 schválilo navržené rozpočtové 
opatření č. 3/ZMČ v rozpočtu MČ 
Brno-Bohunice pro rok 2010 
 schválilo dodatek č. 5 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizace ZŠ 
Brno, Arménská 21 
 vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření MČ Brno-Bohunice za 
období 01.–05.2010 
 požádalo pořizovatele Územního 
plánu města Brna o provedení 
změny ÚPmB – území východně 
od ulice Neužilova, a to 40 m od 
okraje vozovky – změna plochy 

čistého bydlení stabilizované na 
funkci plochy čistého bydlení ná-
vrhové s indexem podlažní plo-
chy 0,2 tak, aby bylo v této lokali-
tě umožněno umístění rodinných 
domů 
 souhlasilo s předloženým návr-
hem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna k zajiště-
ní udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství 
 souhlasilo s předloženým návr-
hem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
 souhlasilo s předloženým návr-
hem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna o stano-
vištích taxislužby, kterou se stano-
vují podmínky užívání stanoviště 
a Provozní řád stanovišť taxisluž-
by na území města Brna 
 stanovilo počet členů ZMČ Br-
no-Bohunice pro funkční období 
2010 – 2014 na 21 členů, dále po-
třebné počty podpisů občanů na 
peticích, a to pro nezávislé kandi-
dáty v počtu 600 a pro sdružení 
nezávislých kandidátů v počtu 
1023.
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100 milionů korun pro oblasti 
postižené povodněmi

Úspěšné jaro na ZŠ Arménská Ženský vzdělávací spolek Vesna nabízí

Praha, 11. 6. 2010 – Státní fond ži-
votního prostředí ČR dnes vyhlašuje 
výzvu pro předkládání žádostí podle 
Příloh X v rámci Programu podpory 
opatření na územích postižených 
povodní v roce 2010.
Obce mohou získat od SFŽP ČR 
rychlé bezúročné půjčky na opravu 
kanalizačních systémů, čistíren od-
padních vod a rybníků. Fyzické oso-
by mohou rovněž požádat o půjčku 
na opravu rybníků. Předpokládaná 
výše těchto bezúročných půjček 
může dosáhnout až 100 milionů 
korun. 
„Žádosti budou přijímány průběžně 
do 31. března 2011. Po celou dobu bu-
dou také průběžně posuzovány a uza-
vírány smlouvy,“ uvedl Petr Štěpánek, 
ředitel SFŽP ČR.
Zatopeným obcím fond také nabíd-
ne odklad splatnosti půjček, které u 
něj mají z dřívější doby.
Státní fond životního prostře-
dí ČR již od roku 1992 zásadním 
způsobem přispívá na investice do 
ochrany a zlepšování životního pro-
středí, fi nancuje především investice 
do projektů na ochranu vod, ochra-
nu ovzduší, využití obnovitelných 
zdrojů energie, nakládání s odpady, 
ochranu přírody a krajiny a vzdělá-

Květen a červen pro žáky všech tříd 
naší školy znamená nejen dlouho 
očekávaný odjezd na školu v příro-
dě,  ale také uzavření a zhodnocení 
a mnoha akcí a činností, které škola 
pořádá nebo kterých se účastní.
Dvou výrazných úspěchů jsme toto 
jaro dosáhli na poli sportovním. 
Naše družstvo házené mladších 
žáků se přes všechna postupová 
kola probojovalo do celostátního 
fi nále házenkářského turnaje „Novi-
nářský kalamář“ a obsadilo krásné 
páté místo v republice, čímž si žáci 
zopakovali výborný výsledek z loň-
ského roku. Družstvo soutěžilo ve 
složení David Čadílek, Jan Adam, 
Nikolas Burčík, Adam Fiedler, Ondřej 
Synek, Marek Tejkal, Jan Beran, Matěj 
Musil a Tomáš Beránek. 
V měsíci květnu se žáci naší školy 
zúčastnili také mezinárodní soutě-
že ve štafetovém plavání  „O pohár 
starosty města Krnova“. Této oblí-
bené sportovní akce se každoročně 
účastní školy z České republiky, Slo-
venska a Polska. Letos do ní bylo při-
hlášeno 38 škol a naši žáci 1.stupně 
vybojovali vynikající druhé místo 
korunované diplomem a stříbrným 
pohárem.
Je to nejen sport, ve kterém jsme 
úspěšní. V celostátní literární soutěži 
„Náš svět“, kterou organizuje Národ-
ní institut dětí a mládeže, zvítězili 

v soutěži jednotlivců se svými po-
vídkami tři naši žáci – Jan Soukup ze 
4.A, Lucie Šubrtová z 5.A a Monika 
Šlachtová ze 6.A. Mezi oceněnými 
kolektivy jsme navíc získali dvě ví-
tězství za práce žáků 1. stupně „Jarní 
leporelo“ a „Lodní deník.“
Z dlouhodobých školních akcí jsme 
na konci školního roku uzavřeli sběr 
pomerančové kůry, kde první tři 
místa obsadily třídy 5.A, 3.A a 2.B, 
a sběr papíru, v němž se vítězi staly 
třídy 5.B, 4.A a 5.A. Nejlepšími sbě-
rači papíru byli vyhlášeni žáci Míša 
Křížová z 5.B, Magdalena Novotná 
ze 4.A a Matěj Musil z 5.A.
Konec školního roku byl korunován 
fi nále školní postupové soutěže „Su -
perstar 2010“, které se za velkého po-
vzbuzování publika účastnili nejlepší 
zpěváci prvního i druhého stupně. 
Ples deváťáků pro naše odcházející 
žáky, jejich rodiče i přátele pak završil 
letošní školní rok.
Děkujeme všem žákům, kteří úspěš-
ně reprezentovali naši školu, i uči-
telům, jež se na těchto i mnohých 
dalších úspěších a akcích nemalou 
měrou podíleli. Všem rodičům i žá-
kům přejeme příjemně strávené 
léto a našim deváťákům úspěšný 
strat do nového života.

Lenka Vašíčková
učitelka ZŠ Arménská

Klubko aktivit pro nestárnoucí
ŽVS Vesna, o.s., přijímá přihlášky na školní rok 2010/2011 do aktivit pro senio-
ry i zájemce mladší, konané v učebnách školy na Údolní 10. Na výběr jsou: 
-  angličtina a němčina (pro „vytrvalé“ začátečníky i pro vyšší stupně pokro-

čilosti) 
-  trénink paměti (základní kurz o 10 lekcích, pokračovací o 6 lekcích  nebo 

průběžně celoroční kurz) 
-  dopolední Fitcvičení pro zdravotní kondici i relaxaci (pod vedením fyzio-

terapeutky)
-  jóga pro nestárnoucí 
Přihlášky a informace: recepce Vesny na Údolní 10, pondělí až čtvrtek 
16.00–18.00, v pátek do 17.00 hodin, e-mail: jindra.kasparkova@seznam.cz, 
tel. č.733 506 684. 

Pro nejmenší v novém školním roce
Od června 2010 přijímá občanské sdružení ŽVS Vesna přihlášky do kroužků 
pro nejmenší děti s maminkami nebo jiným dospělým doprovodem. Kromě 
tradičních: Sluníčka, Hvězdičky, Obláčci (tj. hodiny cvičení, zpívání, hraní, vý-
tvarného tvoření pro věk 1–3 roky), Balerínky (pohybová taneční a baletní 
výchova  pro věk 3–11 let), Sebeobrana (cvičení pro chlapce i děvčata 3–6 
let) bude otevřen i kroužek nový, a to: Angličtina hravě (výuka angličtiny spo-
jená s cvičením a hraním pro děti 2–5 let). Zájemci se mohou hlásit denně 
16.00–18.00 hodin (v pátek do 17.00 hodin) na recepci Vesny v přízemí budo-
vy Údolní 10, e-mail: kurzy@vesnaspolek.cz, tel. 733 506 684.

Kvalifi kační kurz pro pečovatelky o děti do 15 let
ŽVS Vesna, o.s. – akreditovaná vzdělávací instituce MPSV – pořádá od 
24. 9. 2010 kvalifi kační kurz pro pečovatelky o děti od nejmenšího věku do 
15 let, podle Zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách. Výuka trvá tři měsíce, 
zahrnuje teoretickou i praktickou přípravu, ukončena je závěrečným písem-
ným testem a ústní zkouškou. Učí se pravidelně v pátek 15.00–19.00 hodin 
a v sobotu 8.00–15.00 hodin ve školní učebně na Údolní 10. Úspěšní absol-
venti kurzu obdrží certifi kát, uplatnění nacházejí v soukromých školičkách, 
jako chůvy v domácnosti na ŽL nebo v agenturních službách, v mateřských 
centrech ap. Informace a přihlášky: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, 602 00 Brno, 
jdvorakova@vesnaspolek.cz, tel. 733 506 684. 

Malá houslistka Klára Erdingerová 
Staňková na letošní mezinárod-
ní soutěži Jaroslava Kociána jako 
nejvýše bodovaná Češka obsadila 
ve své věkové kategorii 3. místo za 
o dva roky starší Ruskou a Němkou.  
Probojovala se ze 17 účastníků, 
mezi nimiž byli cizinci také z Polska, 
Bulharska ale také až ze Singapuru 
a Mongolska. 

Přesto ,že na soutěžích není zvykem tleskat, Klárka měla takový úspěch, že 
ji obecenstvo znovu vyvolalo na podium.  -st-

Osmiletá občanka Bohunic obhájila 

barvy Brna a Moravy

vání, a to buď z národních zdrojů, 
nebo ze zdrojů Evropské unie. Ak-
tuální informace o činnosti SFŽP na-
leznete na http://www.sfzp.cz/.

Kontakty:
Lenka Brandtová, tisková mluvčí 
SFŽP ČR
e: lenka.brandtova@sfzp.cz, 
m: 606 709 954, 
t: 267 994 500, 
f: 272 936 585
www.sfzp.cz, www.opzp.cz, 
www.mzp.cz.

 O prázdninách doučím MAT, 
FYZ, Základy AJ (úroveň 2st. ZŠ 6.-9.
tř.), připravím na reparát A úspěšný 
přechod ze ZŠ do 1.r. SŠ. Domluva 
s rodiči nutná. Tel.: 774 621 703

 Doučování o prázdninách in-
dividuální i skupinové, týdenní in-
tenzivní kurzy. www.mat-fyz.cz

 Garáž – pronájem. Vilém Ma-
tějka, Fryčova 2, Brno

 Doučování MAT, FYZ a základy 
AJ. Čermáková, Brno (fyz_mat1@
seznam.cz)
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Fotbalisté „A“ mužstva TATRANU Brno Bohunice vyhráli ve fi nále Krajského poháru ČMFS!

KNIHOVNA INFORMUJE...PŘIPRAVUJE...

Fotbalisté Tatranu Bohunice potvr-
dili ve fi nále Krajského poháru ČMFS 
roli favorita a na neutrální půdě 
v Kohoutovicích porazily Novosedly 
2:0. O svém vítězství rozhodly v prv-
ní půlhodině, ve které překonali 
gólmana Novosedel Beneš a Masa-
řík. Z pohárové trofeje se tak radují 
znovu po třech letech, kdy porazili 
v Bučovicích Kyjov brankami Krejčí-
ho a Beneše. 
Bohunice šly už od úvodního hvizdu 
rozhodčího jasně za vítězstvím. Skó-
re se poprvé měnilo v 10. minutě. 
Z pravé strany zahrával standardní 
situaci Kříž, míč skončil na břevně 
a odrazil se k Benešovi, který jej 
poslal do prázdné branky - 1:0. Bo-
hunický záložník se gólově prosadil 
ve fi nálovém klání stejně jako před 
třemi roky proti Kyjovu. 
Po půlhodině hry přišel nejkrásnější 
moment celého zápasu. Bohunice 
zahrály na krátko rohový kop, první 
Masaříkův centr hosté ještě stačili 
odvrátit, ale odražený míč si našel 
opět dvacetiletý bohunický obrán-
ce a z rohu velkého vápna vypálil 
parádně a přesně - do horního rohu 
branky. Míč se odrazil od břevna na 
brankovou čáru a do sítě! Povedená 
rána by patřila do fotbalové hitpará-

je letos tato soutěž vyrovnaná.
Ještě informace pro mladé a naděj-
né fotbalisty. Po skončení sezony 
proběhne na fotbalovém stadionu 
na Neužilově ulici v Bohunicích 
fotbalová Akademie Karla Ja-
růška pro hráče od 8 do 12 let 
a to v termínech: 5. až 9. července 
a 12. až 16. července 2010. Akce 
s denním programem od 8.30 do 
17.30 hod. bude probíhat pod vede-
ním zkušených trenérů „A“mužstva 
Tatrnu Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Bohunice zvítězily 2:0 a jejich kapitán, brankář Michal Cífka, tak mohl po utkání 
od předsedy JmKFS Pavla Blahy převzít vítězný pohár, prémii 15 tisíc korun a také 
vstupenku do předkola celostátního poháru ČMFS.

dy o nejkrásnější gól sezony.
Tatran Brno Bohunice – Sokol 
Novosedly 2:0 (2:0) Branky: 10. Be-
neš, 31. Masařík.
Sestava Tatranu Bohunice, kte-
rá po třech letech opět vybojo-
vala Krajský pohár ČMFS: Cífka 
- Masařík, Szczygiel, Vjater, Frank, 
Stehlík (71. Krejčí), Beneš, Hudec, 
Tonev (87. Konečný), Kříž, Bombicz

Ani v jihomoravském krajském pře-
boru mužů se Tatranu nevede zle. 
První cíl sezóny – vyhrát Krajský po-
hár – se již podařilo a ke druhému 
cíli – skončit do 5.místa v krajské 
soutěži – také není daleko. V součas-
né době, dvě kola před koncem se-
zóny, jsou fotbalisté Tatranu na kýže-
ném 5. místě, ale teoreticky mohou 
skončit třetí a nebo i devátí, natolik 

Celý červen knihovna vyhlašovala 
vítěze soutěží, klubů, rozdávala hod-
notné  dárky,  společně s panem 
starostou UMČ Bohunice R. Kotzia-
nem a panem místostarostou UMČ 
Bohunice A. Crhou předávala všem 
prvňáčkům obou bohunických škol 
symbolické klíčky ke knížkám a při-
pravovala výstavy na prázdninové 
měsíce.
Vítězové našich 4 čtenářských klu-
bů, kteří po celý rok sbírali tematické 
karty jsou: 
STRNAD DAVID – čtenářský klub 
„DRÁČCI“ – děti pí. uč. Lidmilo-
vé – ZŠ Arménská; ZAFÍRELISOVÁ 
SOŇA – čtenářský klub „DUCHOVÉ“ 
– děti pí. uč. Valenti – ŠD Arménská; 
BRANCUZSKÁ KATKA čtenářský klub 
„SMAJLÍCI“ – děti pí. uč. Najtové – ŠD 
Vedlejší; METELKA JAN, JANEČKOVÁ 
SIMONA – čtenářský klub „TEMPLÁ-
ŘI“ pí. uč. Uhlířové – ŠD Arménská 
Vítězové celonárodní čtenářské sou-
těže pro prvňáčky s názevem „Šnůr-
ka plná písmenek“ jsou a slavnostní-
ho vyhlášení v UK se zúčastnili:
LEONA GAŠPAROVÁ, DAVID STRNAD, 
RADEK MLČOUŠEK – ZŠArménská; 
SABINA HANÁKOVÁ, ADÉLA HOLIČO-
VÁ, MARKÉTA KONEČNÁ – ZŠ Vedlejší; 
NICOLE PROTIVOVÁ, ANETA PAVLÍKO-
VÁ, ELA KASALOVÁ – ZŠ Vedlejší; TE-
REZA BUČKOVÁ, NATÁLIE DVOŘÁČ-
KOVÁ, ONDŘEJ VESELÝ – ZŠ Vedlejší; 
MARKÉTA ODSTRČILOVÁ, MA TĚJ PÁČ, 
KATKA NOVOTNÁ – ZŠVedlejší.
(Fotografi e ze slavnostní vyhlášení 
v KJM, Kobližná, za účasti spisovate-
le J. Kahouna  si můžete po celý mě-
síc prohlédnout u nás v knihovně).

Nesmím zapomenout právě  na tom-
to místě a v tomto čase, poděkovat  
všem pedagogickým pracovníkům 
ze ZŠ a ŠD, ředitelům a zástupcům 
ředitelů obou Bohunických škol. 
Bez jejich podpory a zájmu o akce 
v knihovně by dětí do knihovny 
chodilo jistě méně.
Dík patří i bohunickým dětským 
čtenářům, kteří dobrovolně s námi 
vymýšlejí zajímavé soutěže pro své 
vrstevníky, zúčastňují se jako pořa-
datelé, odpoledních akcí pro nej-
menší,  ochotně a bezúplatně po-
máhají s občasným velkým úklidem 
knih a zcela samozřejmě dodržují 
knihovnicemi stanovený morální 
kodex „bohuknihovny.“
Chci poděkovat, i Vám milí dospělí 

čtenáři, kteří s námi dál budujete 
fond knihovny tím, že nám nosíte  
kvalitní knihy a drahé časopisy, jako 
dary, Vám, kteří pomáháte se zajíma-
vými programy pro bohunické děti 
a mládeži Vám, kteří upozorňujete 
na zajímavé lidi ze svého okolí a my 
je pak kontaktujeme pro případ-
né výstavy a pořady pro veřejnost 
v naší knihovně. 
Již od května  jsme pro Vás připra-
vily poznámkové lístečky i cedule 
s letní půjčovní dobou. Zůstáva stej-
ná, jako minulý rok, tj. (Út a Čt 9–12 
hod., 13–18 hod.) V ostatních dnech 
nám sjednané brigádnice budou 
pomáhat uklízet knihovní fond, pře-
balovat knihy a rovnat oba sklady, 
aby vás v září  Vaše knihovna vítala 

zase krásně čistá a přehledná.
Knihovna by  nemohla své  předsta-
vy uskutečnovat bez vstřícné a ma-
teriální podpory zástupců UMČ Bo-
hunice, především jejího starosty R. 
Kotziana a místostarosty A. Crhy.
Jejich aktivní spolupráce a opravdo-
vý zájem o kvalitně strávený volný 
čas občanů Bohunic nám knihov-
nicím usnadňuje vytvářet tzv. ro-
dinnou knihovnu, připomínající ob-
rovský obývací pokoj plný pohody 
a vzájemné vstřícnosti.
Na měsíc červenec a srpen jsme 
pro Vás připravili:
1. 7.–31. 7. výtvarná výstava s ná-
zvem  „Tajemství lidské ruky“ Autor 
kreseb: Marek Vrána.
1. 8.–31. 8. fotografi cká výstava 
s názvem „Tak to vidím já...“ Autor 
fotografi í: Veronika Hanušová
Přejeme krásné prázdniny, poho-
dové dovolené, sluníčka tak akorát 
a čas na příjemné čtení 

Vaše knihovnice Radka, Hanka a Jitka

 INDOOR  CYCLING na Labské
LETNÍ ROZVRH OD 1. ČERVENCE
Pondělí 18.45–19.45
Úterý       17.45–18.45     18.45–19.45
Středa 18.45–19.45
Čtvrtek 18.45–19.45
Neděle 18.45–19.45
Budova Ekogymnázia, Labská 27,
tel.: 547 353 249, mob.: 775 054 539
www.fi tness-petra.euweb.cz
E-mail:fi tnesspetra@seznam.cz
další informace a rozvrhy jsou ak-
tuálně na FACEBOOKU na FITNESS 
PETRA a novinka ZUMBA

 Hotel MYSLIVNA BRNO*** ve 
spolupráci se společností Jan Be-
cher zve všechny na LETNÍ NOC 
v pátek 27. 8. 2010 od 17 hodin. 
Vstupné: ZDARMA! Bohatý pro-
gram: v duchu KARINIKU. Hudba 
k tanci a poslechu DJ SCENIC, Ma-
libu party s becherovkou, míchané 
koktejly, Ohnivá barmanská show, 
grilování, losování cen. 
Těší se na Vás zaměstnanci hotelu 
MYSLIVNA ***. Informace a rezer-
vace – tel.: 547 107 555.
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LETNÍ      PRÁZNINY      2010

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 547 35 43 83 
NEBO NA INTERNETU: LABYRINT.LUZANKY.CZ 

Pìtidenní intenzivní tvùrèí práce zamìøe-
ná na rozvoj hereckých dovedností. Pod 

vedením rùzných lektorù,  specializují-
cích se na nìkterou divadelní oblast 

(pøednes, tanec, pantomima, práce s 
rekvizitou, improvizace) objevíte a víc 

poznáte sami sebe a na konci ve 
spoleèném veøejném vystoupení ukáže-

te svým kamarádùm, jak se vám to 
povedlo.

Vìk: 13 až 18 let
Cena: 1500 Kè

V cenì pitný režim a teplý obìd každý den

23.8. - 27.8.2010

LETNÍ DÍLNA HERECTVÍ

Pøímìstský tábor Video dílna 
seznamuje úèastníky s možnostmi 
audiovizuální tvorby. 
Úèastníci se seznámí s tvorbou animace, 
krátkého filmu a reportáže. 

Souèástí pøímìstského tábora je 
prezentace vytvoøených dìl ve veøejné 

projekci na konci týdne.

Každý úèastník obdrží DVD s pracemi, které 
bìhem týdne vytvoøí.  

Vìk: 10 až 15 let

Cena: 900 Kè

V cenì je pitný režim, teplé obìdy a DVD

VIDEO DÍLNA
12. - 16.7.2010

Chcete si zahrát divadlo a zkusit i jiné aktivity, 
aś už výtvarné, taneèní a pohybové?
 
Spoleènì budeme hledat v Bohunické historii   
pøíbìh, který divadelnì ztvárníme a na závìr 
zahrajeme Vašim rodièùm a kamarádùm. 
Nemusíte mít žádné zkušenosti s divadlem.

Vìk: 8 až 15 let
Cena: 800 Kè

Teplé obìdy a pitný režim v cenì.

26.-  30.7.2010
DRAMA v BOHUNICÍCH

onglování - aktivní forma relaxace, 

která se i pro tebe m e stát  

neodmyslitelnou sou ástí ivota. 

Pokud je ti 12 let  a více, nic ne e , 

ho  v echno za hlavu a 

p ij  si s námi za onglovat! 

HO  V ECHNO NAD HLAVU

Kdy: 1 x t dn  

V k: 12 a více 

Cena: 500,- K /p l roku

HERECKÁ P ÍPRAVKA

V ka dém kousek herce d íme.

Hlas, t lo i duch budi  pomocníkem 

k jeho probuzení. 

Chce -li to zkusit a zjistit co dál,

p ij  k nám a uvidíme.

 

V TVARN  KALENDÁ
V tvarné a rukod lné aktivity, 

které vycházejí z témat v znamn ch dní

a svátk  v pr b hu kolního roku.

Krou ek pro v echny, kte í cht jí zkou et

známé i neznámé v tvarné techniky.

VIDEO DÍLNA
Krou ek pro ty, kte í by rádi nato ili film.

Dílna pro mladé kameramany, herce,

scénáristy, animátory i reportéry.

Ka d  rok se ú astníme filmového

festivalu Antioskar. 

DIVADELNÍ P ÍPRAVKA
Hravé, dobrodru né a dramatické cestování 

r zn mi p íb hy, ve kter ch budeme 

moci b t k mkoliv i ímkoliv. 

D ti se atraktivní formou seznámí 

se základy divadla.

RECITA NÍ KLUB "LABYRINT" 
Máte doma v uplíku text sv j a nebo cizí,

báse  nebo prózu, kterou byste rádi sv m

p ednesem vynesli na sv tlo sv ta?

P ihlaste se  a m eme spole n  hledat a

 rozvíjet vá  recitátorsk  um, kter

budete moci uplatnit v osobním ivot ,

ale i na r zn ch nejen p edna e sk ch akcích

(vlastní sólová vystoupení pro kamarády a

rodi e, ú ast na p ehlídkách a jiné).

TS SNEAKER Brno
Na e tane ní skupina se zab vá 

tancováním v ech r zn ch styl , 

p evá n  ale moderním tancem. 

D ti si u nás vyzkou í prvky street dance,

hip hop, house, disco dance, ale  také  

muzikálov  tanec, jazz, a dal í…  

WILDCATS cheerleaders
Spole n  nacvi ujeme skupinové povzbuzování

s mén  i více slo itou choreografií.

S t mito choreografiemi vystupujeme 

na ve ejn ch akcích i sout ích. 

Kdy: po domluv

V k: 13 a  18 let

Cena: dle po tu a rozsahu zkou ek

Kdy: tvrtek (1,5 hodiny) 

V k: 10 a  13 let (mlad í v doprovodu rodi )

Cena: 600,- K /p l roku

Kdy: st eda

V k: 10 a  17 let

Cena: 500,- K /p l roku

Kdy: dle v ku dít te

V k: p ed kolní a  11 let

Cena: dle v ku dít te

Kdy: 1 x 14 dn

V k: 10 a  19 let (mlad í v doprovodu rodi )

Cena: 300,- K /p l roku

Kdy: po domluv

V k: 7 a  9 let(mlad í v doprovodu rodi )

Cena: 400,- K /p l roku

Kdy: dle v ku dít te

V k: 6 a  18 let 

Cena: dle v ku dít te

DIGIFOTO DÍLNA
Dílna pro ty, kte í necht jí fotit dig. fotoaparátem 

po ád ty stejné v ci a zárov  se cht jí 

sv mi fotkami pochlubit ve ejnosti.

Kdy: informace v zá í

V k: 10 a  17 let 

Cena: 850 K /p l roku

KROU KY 2010/11

bli í informace na: labyrint.luzanky.cz

internet: http://labyrint.luzanky.cz

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, 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 2. 7. 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.

 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.

 Naléhavě hledám ke koupi 
byt v Bohunicích, 2kk a větší, ne pří-
zemí a poslední patro, rychlé jedná-
ní. Tel.: 775 667 214

 Počítačové služby, Instalace, 
odvirování, servis. www.netmasters.
cz, Tel.: 728 041 247

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

 Provádíme zateplení vchodo-
vých prostor bytových domů. Pod-
hledy, dělící příčky – sádrokartonem 
a kazetové podhledy. Tel.: 604 586 
841 www.sadrokarton.hostuju.cz

 Čištění koberců a čalouněné-
ho nábytku. Tel.: 605 98 38 53

 Rychlá půjčka 5–10 000 kč. 
Bez poplatku předem. Brno a okolí. 
Tel.: 608 282 608

 Zajímavá seriosní práce, né 
nábor a prodej, pěkné výdělky PC + 
net nutný. Volejte: 603 211 293

 Garáž pronajmu dlouhodobě 
na ul. pod Nemocnicí, za 2000,- Kč 
měsíčně. Tel. 728 248 514, ne sms.
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CVIČENÍ JÓGY
na Dominikánském nám. 6/7 

a Bezručově 3
www.joga.cz/brno

tel. 608 508 108

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Brno-Žabovřesky,
Brno-Bohunice,

Brno-Starý Lískovec, NOS

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz
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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
Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Levně --- rychle --- kvalitně.
Tel.: 777 / 595 525
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