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Ráno po cestě do práce často
potkávám na ulici Spodní sku-
pinku tří milých lidí. Dva muži
v zralejším věku a jedna mladá
dáma se zde schází téměř každé
ráno a jen tak diskutují o životě.
Čtvrthodinka denně. Pánové s
čerstvě zakoupeným ranním tis-
kem pod paží, dáma s kabelou
na cestě do práce. Mám tu sku-
pinku rád. Je složena z přiro-
zených a upřímných lidí, kteří
mají zájem o věci kolem sebe. 
Někdy se jen pozdravíme, jindy
prohodíme pár slov, občas „řeší-
me“ nějaký bohunický problém
poněkud déle. Často na nich
„testuji“ naše aktivity na radnici,
jestli kroky, činnosti a nové ná-
pady, které chystáme a děláme,
jsou správné, přínosné pro Bo-
hunice, zajímavé a vhodné pro
obyvatele naší obce. Občas při-
nesou pár vlastních nápadů a
myšlenek, upozorní na některé
nedostatky, nebo se zajímají, co
že to děláme v té či oné části
Bohunic. 
Umí i pochválit. Naposledy na-
příklad správné rozhodnutí ve-
dení obce odstranit dvě písko-
viště na ulici Spodní. Dokážou
ovšem také vynadat, jako po-
sledně, když omezení průjezd-
nosti a parkování na ulici Čeňka
Růžičky trvalo moc dlouho a pra-
covní aktivita zaměstnanců firmy
provádějící opravy nic moc.    
Nyní je zima a ani jim, ani mně,
se nechce venku tak často 
mrznout. Ale jaro je na dohled,
a tak zase brzy na obvyklém
místě...  

Antonín Crha
místostarosta 

Na obvyklém místě

Předchozí vydání zápisníku jsem
věnoval problému žádostí o do-
tace. Jako téma tohoto příspěvku
volím opět dotace. Tentokrát však
nejen ty, o které naše městská část
usiluje, ale také ty, které sama po-
skytuje. 
Městská část podporuje mnohé or-
ganizace spoluvytvářející sportovní,
společenský a kulturní život Bohu-
nic. Některé podporuje tak, že jim
na činnost přispívá finanční část-
kou, za jiné hradí provoz budovy,
ve které organizace působí a jiným
zase pronajímá prostory za symbo-
lickou cenu. V nemálo případech
jsou uvedené způsoby podpory
dokonce kombinovány.
Pro zajímavost uvádím v tabulce
několik příkladů, jak městská část
Brno-Bohunice podporuje volno-
časové aktivity v roce 2008.
Tabulka zdaleka neuvádí výčet
všech podporovaných organizací,
je pouze výběrem. Některé příspěv-
ky jsou nižší, než byly v předchozím
roce. Dovolím si v této souvislosti

připomenout, že z hle-
diska správy Bohunic
nejpodstatnější příjem
od města Brna, tzv.
neúčelová dotace zů-
stala pro rok 2008
stejná jako loni. Při-
tom s obecným růs-
tem cen narůstají také
naše povinnosti. Proti
předchozím letům má-
me nově za povinnost udržovat sil-
nice a chodníky v areálu tzv. uni-
verzitního kampusu a musíme tam
také zakoupit a pravidelně vyvážet
odpadkové koše. To vše zatím bez
odpovídajícího nárůstu příjmů. V ta-
kové situaci je přirozené hledat
úspory a šetřit.
Podpora volnočasových aktivit,
sportovní a kulturní činnosti je bez
jakýchkoliv pochyb jedním z úkolů
městské části. Tyto aktivity nena-
hraditelně obohacují život v Bohu-
nicích a pomáhají posilovat náš
pocit sounáležitosti. Bohunice patří
společně s dalšími dvěma městský-

mi částmi (Starý a No-
vý Lískovec) do Lís-
kovecké farnosti. Kon-
cem minulého roku
bohunickou radnici
oslovil pan farář Pavel
Opatřil s návrhem ně-
kterých aktivit (Klub
dětí a jejich maminek
a Klub aktivních se-
niorů). Rada městské

části se je rozhodla podpořit fi-
nančním příspěvkem 15 tis. Kč.
Podpora volnočasových aktivit po-
řádaných naší farností je v letošním
roce novinkou. 
Nyní bych se rád stručně vrátil, jak
bylo avizováno v úvodu, k dotacím,
o které městská část žádá nebo se
chystá žádat. Od začátku roku nás
velmi zaměstnávala příprava dvou
žádostí z tzv. Operačního progra-
mu Životní prostředí – a to na ob-
novu zeleně v jihozápadní části
sídliště (až 11 mil. Kč) a na dokon-
čení zateplení základní školy Ved-
lejší 10 (až 14 mil. Kč). Termín pro
podání těchto dvou žádostí je
31. ledna. 

(Pokračování na str. 2)
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VIII. zasedání 
Zastupitelstva 

MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu

27. 2. 2007 od 17.00 se bude
v jednacím sále bohunické 

radnice Dlouhá 3 konat 
VIII. zasedání Zastupitelstva 

MČ Brno-Bohunice.  
Program zastupitelstva bude nej-
později 10 dní před zasedáním

zveřejněn na úřední desce ÚMČ,
nebo na internetové stránce

www.bohunice.brno.cz.
Jedn·nÌ zastupitelstva 

je ve¯ejnÈ. 

TJ Tatran Bohunice Finanční příspěvek 104 tis. Kč

Jednota Orel Bohunice Finanční příspěvek 125 tis. Kč

Hasiči Bohunice Finanční příspěvek 41 tis. Kč
Hrazení provozu budovy hasičky

Centrum volného času Finanční příspěvek 16 tis. Kč
Lány 3 Hrazení provozu budovy

Pronájem budovy za symbolickou cenu

Centrum volného času Finanční příspěvek 30 tis. Kč
Švermova 19 – Labyrint Hrazení provozu budovy

Pronájem budovy za symbolickou cenu

Minigolf Club Finanční příspěvek 5 tis. Kč
Pronájem minigolfového areálu zdarma

Knihovna Jiřího Mahena, Finanční příspěvek 12 tis. Kč
Lány 3 Sídlo v budově Lány 3 zdarma

Lískovecká farnost Finanční příspěvek 15 tis. Kč

Klub důchodců Finanční příspěvek 20 tis. Kč

Naděje, denní stacionář pro seniory Finanční příspěvek 400 tis. Kč

Organizace Formy podpory
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Velké vozy v Bohunicích
Kdybychom chtěli odborněji po-
psat typ zástavby naší městské
části, mohli bychom říci, že Bohu-
nice jsou spíše rezidentní čtvrtí.
Jinými slovy, převážně se zde bydlí.
I proto jsou silnice, které procháze-
jí Bohunicemi opatřeny dopravními
značkami zakazujícími průjezd 
těžkých nákladních vozidel. Skoro
všude v Bohunicích platí omezení,
které zakazuje vjezd vozidel těžších
než 3,5 tuny. Na ul. Dlouhé, Ukra-
jinské (na kapacitní spojnici Dlouhé
a Lánů), části Hraniček a na ul.
Elišky Přemyslovny platí vyšší limit –
6,5 tuny.
Občas se zlobím, když vidím Bohu-
nicemi projíždět kamión, který zde
nemá co dělat. Překračuje omezení

hmotnosti na 3,5 tuny i na 6,5 tuny.
Máme bohužel tu smůlu, že naše
městská část leží u dálnice. Když se
dálnice zacpe, znamená to občas,
že řidiči hledají objízdnou trasu a
že ji hledají právě Bohunicemi.
Někteří řidiči kamiónů však své vo-
zy v Bohunicích dokonce parkují.
Někdy na dost těžko uvěřitelných
místech. Také se sem tam stane, že
kamión se protáhne i do vnitřního
sídliště. Takové nezodpovědné
chování mi jen těžko jde na rozum.
Řidič kamiónu může svým vozem
poškodit okolo parkující automobi-
ly. Nehledě na zákaz vjezdu vozidel
těžších než 3,5 tuny každý přeci ví,
že vnitřní cesty v sídlišti jsou po-
měrně úzké.
Občané si na porušování doprav-
ního značení kamióny (a nejen jimi)
často stěžují. Každému nezbývá
než poradit, aby se svou stížností či
konkrétním porušením dopravního
značení co nejdříve seznámil Měst-
skou policii (telefonní číslo 156).
Radnice může maximálně naléhat
na Odbor dopravy Magistrátu měs-
ta Brna, aby dopravní značení v Bo-
hunicích bylo co nejzřetelnější. Vy-
máhání jeho dodržování je však na
policii.

Jarmila Cabanová
radní

Tři požáry během dvou dnů
OpÏt to byla lidsk· nedbalost,
kter· zamÏstnala jednotku Sbo-
ru dobrovoln˝ch hasiË˘ Bohu-
nic. V p¯edv·noËnÌm obdobÌ to
byly t¯i v˝jezdy. 21. 12. 2007 po
1. hodinÏ r·no, to byl poû·r
odpadk˘ ve velkÈm kontejneru
na ulici BohuÚova. DÌk tomu, ûe
se jednalo o kontejner ocelov˝
a byl dob¯e uzav¯en nedoölo
k rozöÌ¯enÌ poû·ru a û·dn˝m
vÏtöÌm n·sledn˝m ökod·m. Jeö-
tÏ t˝û den vyjÌûdÏla jednotka
k poû·ru nouzovÈho obydlÌ na
ulici Heröpick·. Tento poû·r si
vyû·dal  tu daÚ nejvÏtöÌ, dva
lidskÈ ûivoty a ˙hyn dvou ps˘.
Po lokalizaci, uhaöenÌ hlavnÌch
plamen˘, byla naöe jednotka
ponech·na na mÌstÏ k ˙plnÈmu
dohaöenÌ a dozoru na poû·¯iöti.
Jednotka zde zasahovala p¯es
11 hodin do druhÈho dne dopo-

ledne. VeËer, jednotka vyjÌûdÏ-
la znovu. Hl·öen byl poû·r od-
padk˘ ve velkÈm kontejneru na
ulici Dlouh·. P¯i p¯Ìjezdu jiû ho-
¯ela hromada odpadk˘ a z kon-
tejneru, kter˝ byl plastov˝, zby-
lo jen koleËko. Poû·r jiû zas·hl
celÈ d¯evÏnÈ ohraniËenÌ kontej-
nerovÈho st·nÌ. Plameny ohro-
ûovaly v blÌzkosti zaparkovanÈ
auto a hlavnÏ budovu trûnice.
Pr·vÏ dÌk rychlÈmu z·sahu se
poda¯ilo trûnici, kter· je takÈ
d¯evÏn·, uchr·nit a zabr·nit
tak rozs·hlÈmu poû·ru. Asisten-
ce p¯i novoroËnÌm ohÚostroji se
letos obeöla bez naöÌ odbornÈ
pomoci, tak jsme alespoÚ uva-
¯ili a rozd·vali tepl˝ Ëaj p¯i jeho
pr˘bÏhu.

Velitel jednotky 
Ladislav Soukup

Zápisník
starosty

(Dokončení ze str. 1)
Po tomto datu budeme napjatě
očekávat, zda budou schváleny či
nikoli. Připravujeme se také na po-
dání žádostí o dotace z rozpočtu
města Brna a Ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Ke každé žádosti je nut-
no připravit řadu dokumentů a vý-
kresů. To znamená, že příprava
žádné z nich zdaleka není zadar-
mo. Je to vždy sázka. Tak si spo-
lečně držme palce, že alespoň ně-
které z nich, jak se říká, „projdou“.

Robert Kotzian
starosta

ÚNOR A ČLOVĚK 
V druhém měsíci roku již pomalu
zapomínáme na „kouzlo“ vánoč-
ních svátku i silvestrovské veselí a
nastává všední realita.
Ve dnech, ve kterých plníme různé
povinnosti, které nám klade běžný
život a práce, nás často pohltí stesk
po prchavých chvílích sváteční po-
hody trávených v kruhu svých nej-
bližších. Běh okolního dění nás
však postupně strhne a my se za-
čneme dívat kupředu k dnům a týd-
nům, které přijdou a přinesou jistě
něco nového do našeho života. 
Osobně si myslím, že právě ob-
jevování nového, zdolávání nepře-
konaného a pochopení běhu věcí,
je to, co je na životě nejkrásnější!
To je to, co nám do žití dodá ener-
gii a elán, co umožní kolikrát až

nemožné, čemu vděčíme za to,
kým jsme a budeme.
Všedních a kolikrát až nudných dní
je v našem životě jistě mnoho, ale
právě proto bychom se neměli
nechat „ukolébat“ tou všedností
a chtít více, jak v osobním, tak
veřejném životě!
Měli bychom podporovat ty, kteří
dokáží prosadit dobré a potřebné
myšlenky a věci, kteří si zaslouží
naší pozornost a pochvalu. V ne-
poslední řadě ale nejvíce pracovat
na sobě a na svém nitru! Já vím,
ono se to krásně píše, ale hodně
„bolí“ toho dosáhnout.
Doufám, že jsem Vás svou úvahou
moc neunavil...

Leoš Šmídek, zastupitel

šetřit svoje peněženky a přitom
i životní prostředí je mnoho. Roz-
hodujeme o tom už v obchodě při
nákupu. Doma můžu odpad dále
třídit, alespoň na sklo, papír a plas-
ty. Vždyť tento vytříděný odpad se
může stát zdrojem, surovinou pro
nový výrobek. Zbylý odpad, který
vyhodím do popelnice, pak ve vět-
šině případů končí buď ve spalovně
nebo na skládce.

Skladba domovnÌho odpadu 
(% hmotnosti)
22 % papír
13 % plasty
9 % sklo
3 % nebezpečný odpad 

18 % bioodpad 
35 % zbytek 

Statistika vypočítala, že každý z nás
vyprodukuje za rok 150 až 200 kg
odpadu. Pokud budu svůj odpad

třídit a zanesu ho do příslušného
kontejneru, mohu odevzdat např.
33 kg papíru, 20 kg plastů nebo
13 kg skla.
Město Brno zřizuje ve svých měst-
ských částech Sběrná střediska
odpadů. V Bohunicích je takové
středisko v areálu Ukrajinská 2 za
hasičkou. Odpad se přijímá od fy-
zických a právnických osob. Pro
fyzické osoby se odpad do 50 kg
přijímá zdarma. Cena pro právnic-
ké osoby a pro fyzické osoby s od-
padem nad 50 kg je cena dána
ceníkem schváleným Magistrátem
města Brna.

Stanislav Skřička, radní

Zaujaly mě některé reklamní plo-
chy v dopravních prostředcích a
billboardech, které nám představu-
jí odpovědi známých lidí z našeho
okolí, brněnských osobností kultu-
ry, sportu nebo politiky. Všechny
spojuje stejná otázka: „Třídí odpad
XY?“ a následuje rukou psaná
odpověď každé z osobností. Připo-
jují svoje důvody proč odpad třídit.
V jiné reklamě v televizi se chlapec
ptá svého otce, proč vlastně netřídí
odpad. Otec v zaneřáděném bytě,
ve kterém se papíry povalují po
podlaze odpovídá tak, že přece
nebude mít ve svém bytě (chápej-
me díky třídění odpadu) nepo-
řádek.
Každý, kdo třídí odpad, má dobrý
důvod, proč takto jedná. A dob-
rých důvodů může být hned něko-
lik. Při psaní tohoto článku jsem
pro inspiraci otevřel stránku spo-
lečnosti EKO-KOM. Možností, jak

TŘÍDÍ ODPAD XY?

PROVOZNÍ DOBA 
PondÏlÌ zavřeno
⁄ter˝ 9.30–12.30 13.00–18.00
St¯eda 9.30–12.30 13.00–18.00
»tvrtek 9.30–12.30 13.00–18.00
P·tek 9.30–12.30 13.00–18.00
Sobota 8.30–12.30 13.00–17.00
NedÏle zavřeno

Jarní sběr 
železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů 

Brno-Bohunice pořádá v sobotu
15. 3. 2008 od 9 hodin 

sběr železného šrotu.
Přesná místa svozu budou uvedena

v příštím čísle Našich Bohunic.
Po telefonické domluvě 

(603 306 450) pomůžeme 
i s odvozem objemnějších kusů.
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Rada M» na svÈm 30. zased·nÌ
dne 9. 1. 2008:
■ Zrušila výběrové řízení pro výběr
investora na výstavbu objektů v lo-
kalitě při ulici Osová z důvodu
nepodání žádných nabídek.
■ Schválila dodatek k nájemní smlouvě
na pronájem části pozemku při ulici
Čeňka Růžičky (restaurace) v sou-
vislosti s ukončením nájmu.
■ Schválila zveřejnění záměru na
pronájem části oplocení pro umís-
tění reklamního panelu při ulici Ji-
hlavská.
■ Schválila společný nájem bytu
v domě Rolnická 1
■ Schválila výši finančních dotací
poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-
Bohunice v roce 2008 subjektům
působícím na území naší městské
části na neinvestiční výdaje.
■ Prominula pokutu ve výši Kč
3 400,- sdružení Karate Team Bo-
hunice.
■ Opakovaně nesouhlasila s úhra-
dou faktury od firmy Zahradní a
krajinářské tvorby.
■ Nesouhlasila s pronájmem po-

zemků při ulici Čeňka Růžičky pro
bytovou výstavbu (travnatý pás mezi
silnicí a parkovištěm ul. Spodní).

Rada M» na svÈm 31. zased·nÌ
dne 23. 1. 2008:
■ Schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Rekonstrukce
hřiště za domem Pod Nemocnicí 7
v MČ Brno-Bohunice“.
■ Schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na zpracování průkazů
energetické náročnosti budov ZŠ
Arménská 21 a ÚMČ Dlouhá 3.
■ Doporučila zastupitelstvu promi-
nout dlužné nájemné, neuhrazené
vyúčtování služeb a poplatky z pro-
dlení obyvatelce Domova pro se-
niory Kosmonautů.
■ Schválila smlouvy o poskytnutí 
finančních dotací z rozpočtu MČ
Brno-Bohunice v roce 2008 subjek-
tům působícím na území naší
městské části na neinvestiční výda-
je.
■ Schválila darovací smlouvy na za-
jištění pořádání Kateřinské zábavy,
Plesu důchodců a zájezdů důchod-

cích o dětské čtenářství vzorná.
(Poznámka pro našeho zvídavého
čtenáře: kdopak a kdy asi ty be-
sedy připravil, zorganizoval a usku-
tečnil?).
Knihovna je místem, která nabízí
služby veřejného internetu. V roce
2007 těchto služeb využilo 1678
návštěvníků, kteří zde strávili téměř
1200 hodin.
Knihovnice poskytly 454 informací,
to ovšem nemyslím ty běžné, kte-
rých je nepočítaně.
Veřejnost mohla navštívit v sálku
knihovny 7 výstav, které využili jak
občané, tak žáci škol.
Nejen naši čtenáři se těší na ná-
vštěvy zajímavých hostů, ať už jsou
to autoři knih, významné osobnos-
ti, či lidé se zajímavým osudem. Le-
tos asi nejvíce okouzlila Dagmar
Halasová, lingvistka, překladatelka
a spisovatelka. Představila svoji kni-
hu Snová existence, ale především
vyprávěla s temperamentem a šar-
mem o svém životě ve Vatikánu.
Její muž, F.X. Halas tam byl naším
prvním velvyslancem.
Rosteme s knihou je název projek-
tu, na kterém pracujeme společně
se ZŠ Arménská. Představili jsme
jeho obsah na knižním veletrhu v
Brně i v Praze.
A kdopak asi opravuje ty hory špi-
navých a roztrhaných obalů a poš-
kozených knih? Kdy se uklízí a rov-
nají stovky knih po půjčování?
Už nebudu zmiňovat různé odbor-
né knihovnické práce... Ostatně jak
se dívám, tak jsem dala nahléd-
nout dostatečně do času, který by
se snad mohl zdát prázdný. 
Potěšilo by mě, pokud byste si udě-
lali o knihovnické práci v současné
knihovně přesnější představu a dě-
kuji i tomu čtenáři, který mě k na-
psání tohoto textu vyprovokoval.
Psala jsem je ovšem v době, kdy se
nevěnuji čtenářům.
Knihovnická práce je bohužel tak
nenápadná a bohudík tak užitečná!

Radka Müllerová, knihovnice

K napsání tohoto článku mne in-
spiroval čtenář, který přišel do kni-
hovny mimo půjčovní dobu.
Omlouval se, že kazí naše ,,volno“.
Domníval se totiž, že doba, kdy se
v knihovně nepůjčuje, je věnována
relaxaci personálu a sdílel vše-
obecný omyl, že knihovnictví je po-
volání typické nevzrušivým poma-
lým tempem s častým odpočinkem
nad četbou.
Tak jsme si chvilku povídali a co
jsme si řekli, o to se podělím s vámi.
Málokdo, pokud vůbec někdo, pře-
mýšlí nad tak zdánlivě nevýrazným
povoláním jako je knihovnictví.
Tak se do toho pustím a pozvu vás
do bohunické knihovny, v době,
kdy se zde právě nepůjčuje.
Především je správné se dívat na
dnešní knihovny nejen jako na mís-
ta, kde se poskytují tradiční služby,
ale knihovna má i ambici být dů-
ležitým kulturním i společenským
centrem oblasti. 
A tak se podívejme, i když letmo,
třeba na minulý rok 2007, zda naše
pobočka KJM v Bohunicích v tom-
to cíli obstála:
Máte-li milí občané dojem, že děti
se samy do knihovny hrnou, jen co
se naučí číst, pak se mýlíte. Od ma-
teřských škol se musí systematicky
získávat zájem dětí o knihy a čet-
bu. Především proto, proběhlo v
naší knihovně v loni 89 vzdělá-
vacích akcí, kterých se zúčastnilo
1884 dětí. Přivedli je k nám peda-
gogové, jejichž péče je v Bohuni-

Co se děje v knihovně?
svět do reálu…, hledejme pravdu.“
A tu mě napadá – můj ranní po-
hled z okna nebyl neskutečností.
Nezdálo se mi to. Slunce opravdu
použilo svůj zvláštní odstín růžové-
ho zlata a tím rozjasnilo celé ráno
i celý tento den.
A mé nitro skutečně zaplavila ra-
dost a pokoj. A všechny tyto poci-
ty předběhla chuť do dalších dnů,
odvaha začít zase znovu a pokusit
se lépe. S nadějí, že existuje dobro,
že vše, co se děje, má smysl. S dů-
věrou, že svět je dobře zařízen a
ani lidské chyby, omyly ba ani zlo
nedokáží navždy vymazat krásu a
sílu života.
Pravda tedy nebude zřejmě jen pla-
catá hmota realismu. Najednou se
mi jeví jako několikarozměrný
obraz, v němž má jistě své místo
i růžové vidění. Kousek idealismu,
který nás posouvá vpřed a dává
našemu snažení stále vyšší a vyšší
cíl. Ne proto, abychom vynikli, ale
abychom pomáhali sobě navzájem
zdolávat i těžší a méně příjemné
stránky života.
Jen v takovém případě má smysl,
že žijeme ve společnosti a ne sami
na opuštěném ostrově.
Přeji nám všem, abychom dokázali
objevovat krásu a dobro i tam, kde
všem nejsou zřejmé.
A předávat je dál.

Maria Novotná, členka komise ŽP

Dnes ráno jsem se zadívala z okna
a užasla jsem. Rychle hledajíc foťák
hltám očima tu nádheru, jakou
bych v sídlišti nikdy nečekala. Ani
ve snění by mě nenapadlo, jak nád-
herné dovedou být Bohunice na
pár okamžiků při ranním svítání.
Tedy, teď už jistě ano, protože
dnešní obraz mi zůstane nesmaza-
telně vrytý v nitru vzpomínek jako
cenný poklad pro chvíle bláta,
špíny a černých pohledů. 
Co se tak změnilo? Snad nádherná
obloha, která nás překvapí téměř
při každém západu slunce?
Nebo světlo vkrádající se do šedi
paneláků?
Či ten dojem klidu a pokoje ještě
málo probuzeného sídliště?
Ano. To vše navíc jakoby pod-
ložené růžovým viděním. Zmizela
obvyklost všednosti, mozek zpra-
covával nové údaje krásy  a radosti,
nové odstíny barev a souladu,
neboť ono růžové světlo jistě zalilo
i poslední kout tohoto kousku
Země. Kouzelný jas a růžová záře
se snažily vniknout  do každého
okna i srdce. Do mého se jim to
podařilo.
A opět se hlásí ke slovu pan šedý
mozek, který tehdy jistě rovněž
celý zrůžověl.
Jak naše i ty minulé generace
odvrhly růžové vidění, co by škod-
livinu prvního stupně. „Nemalujme
si, co není…,  zaostřeme pohled na

Růžové svítání nad Bohunicemi

Před necelým rokem, jsem si řekl, že tuto anketu nechám běžet zhruba
rok a pak se uvidí. Došel jsme však k závěru, že už to nemá ten správný
motivační efekt jak na začátku, a proto anketu ukončuji. 
Na nepořádek v Bohunicích a na desítky „Šmudlů“, kteří nám hyzdí
okolí domovů svým odpadem, budu však upozorňovat i nadále. Jsem
proto rád, že se v tomto čísle objevil článek radního Mgr. Skřičky, který
se tématu odpad rovněž věnuje.

VÌtÏzovÈ jednotliv˝ch kol:
Dvakrát: Rolnická 7–9 a Spodní 22–24, jedenkrát: Moldavská 15, Pod
nemocnicí 27–31, Pod nemocnicí 39, Švermova 21–25, Arménská 5–7.

Antonín Crha, místostarosta

ců v roce 2008.
■ Schválila rozpočtová opatření č.
1/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohu-
nice pro rok 2008.
■ Doporučila zastupitelstvu schválit
aktualizaci III. etapy projektu „Re-
generace panelového sídliště v MČ
Brno-Bohunice“.
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Městská policie Brno, Odbor pre-
vence, za podpory Magistrátu
města Brna, Kanceláře Brno –
Zdravé město, realizuje od začátku
školního roku 2007/08 projekt
velkého celospolečenského význa-
mu, který na území Statutárního
města Brna přispívá k bezpečnosti
chodců, zejména dětí při jejich ces-
tách do školy přes pozemní komu-
nikace v blízkosti školských zaříze-
ní. Tento projekt je úspěšný i v jiných
městech a obcích v České repub-
lice. 
V současné době velmi dobře fun-
gují na přechodech u základních
škol, které jsou využívány žáky při
jejich docházce na vyučování, tři
„strážci“, kteří tuto smysluplnou
činnost vykonávají opravdu velmi
dobře, s vědomím přispět ve svém
volném čase k bezpečnému pohy-
bu dětí v silničním provozu. Děje se
tak v městských částech Vinohrady,
Černovice a Komín.
Tyto osoby byly náležitě proškoleny
strážníky Odboru prevence MP
Brno a obdržely od Odboru dopra-
vy Magistrátu města Brna pově-
ření, které je opravňuje na základě
§ 79, odst. 1 písm. j) zákona č.

Chcete být „Strážcem přechodu“?

361/2000 Sb. O provozu na po-
zemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů k zajištění
bezpečného přechodu dětí a školní
mládeže přes pozemní komuni-
kace v konkrétních místech. 
Předpokladem pro přijetí dobrovol-
ného zájemce o tuto celospolečen-
sky významnou funkci je jeho
odpovídající způsobilost a věk nad
18 let. Veškeré předepsané vyba-
vení bude dalším případným zá-
jemcům poskytnuto zdarma. Do-
tyčné osoby by byly přítomny na
přechodech pro chodce nebo
místech v blízkosti škol v době
školního vyučování ve všední den
v době 7.00–8.00 hod., případně
v době 11.30–12.30 hod., kdy kon-
čí vyučování na 1. stupni základ-
ních škol. Dobu činnosti „strážců“
je možno individuálně dohodnout
s ředitelstvím zainteresovaných
škol.
Zahájení činnosti nových „Strážců
přechodů“ u základních škol není
nijak časově limitováno a  může za-

čít po vydání příslušného pověření.
Pokud budete mít zájem stát se
„Strážcem přechodu“ kontaktujte
v době od 7.30 do 18.30 hod. ve
všední den strážníky Odboru pre-
vence v Preventivně informační
místnosti (PIM) MP Brno, která sídlí
na Zelném trhu č. 13 na tel. číslo
544 252 617, nebo přímo na Od-
boru prevence tel. 548 210 035
nebo 548 533 712 v době od 7.00
do 15.30 hod. Můžete nás rovněž
kontaktovat na mailové adrese:
jaroslav.brezina@mpb.cz. V přípa-
dě zájmu je třeba sdělit Vaše jméno
a příjmení a kontakt na Vás, nej-
lépe telefonem. V dohodnutém
termínu budete pozváni na krátké
školení z příslušných právních
předpisů, bezpečnosti práce, první
pomoci a praktického nácviku za-
stavování vozidel. Zaučení na místě
provádění Vaší činnosti nejlépe
v blízkosti Vašeho bydliště bude za-
jištěno pověřeným uniformovaným
strážníkem Odboru prevence Měst-
ské policie Brno.
O Vaší záslužné činnosti budou in-

formovány nejen příslušné orgány
místní samosprávy, ale vaše činnost
bude prezentována i v médiích.
Dovolte, abychom Vám alespoň
touto formou na příkladu sdělili, že
této činnosti si váží nejen rodiče
školou povinných dětí, pedagogičtí
pracovníci škol, ale i děti samotné.
Dva hezké příklady za všechny.
Došlo elektronickou poštou na
výše uvedenou mailovou adresu
dne 5. 12. 2007 a 12. 12. 2007:
– Dobrý den, chtěla bych reagovat
pozitivně na „Strážce přechodu“
v Černovicích. „Strážce přechodu“
nasazuje svůj život, aby my jsme
mohly bezpečně přejít přes pře-
chod.
S pozdravem studentky SOU-SOŠ
Charbulova 106.
– Vážím si vaší práce „STRÁŽCE
PŘECHODU“. Velice to pomáhá
dětem na frekventovaných pře-
chodech hlavně u ZŠ. Zvláště bych
chtěla pochválit paní Danu, která
pracuje na přechodě Charbulova
u ZŠ Řehořova. Svoji práci vyko-
nává svědomitě a velice zodpověd-
ně. DĚKUJI, matka 6-ti dětí.

Odbor prevence , MP Brno

Jako vždy na začátku nového roku,
tak i letos jsou příslušnými úřady
vyhodnocovány loňské statistiky,
srovnávající hodnoty týkající se
počtu krádeží, podvodů, násilných
trestných činů a jiných oblastí ne-
zákonné činnosti. Dáme-li si tyto
údaje do souvislosti s demografic-
kým vývojem v ČR, vychází nám již
řadu let výsledek, že je potřeba se
stále více věnovat preventivním
projektům, zaměřeným na bezpečí
seniorů.
Způsobů, jak kriminalitě předchá-
zet, je mnoho, a možnosti jsou
ohraničené, jako téměř u každé
činnosti, především finančními limi-
ty a hlavně nápaditostí tvůrců jed-
notlivých projektů. Stejně tak je
však – bohužel – bohatá i vynaléza-
vost nepoctivců a násilníků, parazi-
tujících na společnosti. Takže, co
s tím? Městská policie Brno nabízí
v rámci situační prevence například
montáž bezpečnostních řetízků na
vstupní dveře do bytu nebo připo-
jení na centrum tísňového signálu,
a také široké informační služby, ať
už v rámci poradenské činnosti
v Preventivně informační místnosti
na Zelném trhu č.13, nebo pro-
střednictvím vzdělávání v Senior
akademii.
Senior akademie umožňuje poslu-
chačům připravit se tak, aby nej-
různějším podvodníkům, vykutá-
lencům a násilníkům nedávali
mnoho příležitostí k jejich poku-
sům získat prostředky nelegální
cestou a v ideálním případě se
jakémukoli konfliktu úplně vyhnuli.
Odborní lektoři se ve svém výkladu
zaměřují především na rozpoznání
případného nebezpečí a možnosti,
jak taková nebezpečí eliminovat

Druhý ročník Senior-Akademie
nebo se jim zcela vyhnout. Probí-
rané okruhy jsou proto pečlivě zvo-
leny podle aktuálních problémů
současnosti a obsahují: Prevenci
násilných útoků, domácího násilí
a majetkových trestných činů, dále
zabezpečení majetku, základy psy-
chologie – viktimologie, problema-
tiku sekt a spolků, návykových
látek, závislost dětí, základní vědo-
mosti týkající se přestupků, pře-
hled z činnosti Městské policie
Brno, současné preventivní projek-
ty a dopravní výchovu. 
Druhý ročník přinesl svým poslu-
chačům také několik novinek. Za
prvé posluchačům pomohla při
studiu nově vydaná skripta, která

při zahájení obdrželi. Za druhé je
čekalo – stejně jako v loňském roce
– několik exkurzí. Byl to střelecký
výcvik, prohlídka Městského oper-
ačního střediska a výcvik služeb-
ních psů. Cílem těchto akcí je na-
hlédnout do běžné činnosti stráž-
níků a lépe tak poznat a pochopit
jejich náročné povolání. Dále měli
zájemci možnost výběru z několika
doplňujících kurzů: Stejně jako
v prvním ročníku to byla velmi žá-
daná sebeobrana, a dále letošní
novinky: první pomoc a prevence
internetové kriminality. Zájem o
účast byl mimořádný, takřka na
hranici lidských i technických mož-
ností. Další příjemnou informací

pro posluchače lačné dalšího vzdě-
lávání je průběžné rozšiřování tzv.
Knihovny bezpečí. V té mají mož-
nost zapůjčit si na dobu jednoho
měsíce literaturu prakticky ze všech
probíraných oblastí. V letošním
ročníku zde přibylo více jak 50 ti-
tulů, takže je dnes k dispozici
celkem přes 100 odborných pu-
blikací.
Po šesti měsících vytrvalého vstře-
bávání informací bude druhý roč-
ník Senior-akademie zakončen slav-
nostním vyřazením dne 31. 3. 2008.
Při tomto ceremoniálu obdrží slav-
nostně naladěné dámy a pánové
z rukou primátora města Brna
Osvědčení o absolvování, a pro od-
bor prevence MP Brno se stanou
neformálními partnery – Asistenty
prevence kriminality. Následná akti-
vita a iniciativa absolventů bude
závislá výhradně na nich samot-
ných. Již nyní je však možno po-
zorovat na velké části z nich
nadšení pro další dobrovolnou čin-
nost, která jistě bude vítaným
přínosem pro další projekty, jako
jsou například Strážci přechodů,
Zóny vzájemné pomoci a další.
Popřejme tedy všem seniorům,
kteří nechtěli pouze pasivně sedět
u televizní obrazovky, ale měli i ve
vyšším věku zájem o aktivní zapo-
jení do veřejného života, hodně
štěstí a pěkných zážitků, které jim
tyto aktivity přinesou.
Další informace k preventivním
projektům MP Brno je možno
získat na webových stránkách:
www.mpb.cz/mestska-policie/pre-
vence.

Odbor prevence 
Městská policie Brno

prevence@mpb.cz
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9. ledna 2008 se na ZŠ Brno, Ved-
lejší 10 pořádal tradiční den otev-
řených dveří v souvislosti se zá-
pisem předškoláků do prvních tříd. 
Dopoledního programu se zúčast-
nilo celkem 6 mateřských škol ze
spádového okolí. Děti se v průběhu
dvou hodin mohly zapojit přímo do
výuky současných prvňáků – počí-
taly, poznávaly písmenka a hravou
formou se seznamovaly s tím, co je
v blízké budoucnosti čeká. Zároveň
také zhlédly pohádku O princezně,
kterou scénicky připravili a na vý-
bornou sehráli starší vrstevníci ze
školní družiny.
Odpolední program byl určen pro
rodiče s dětmi a odehrával se hlav-
ně v prostorách školní družiny a
obou tělocvičen školy. Předškoláci
skládali výrobky z papíru, tancovali
a dívali se na pohádku v divadel-
ním podání budoucích spolužáků.
V tělocvičně se rodiče seznamovali
s činností školních zájmových
kroužků. Největší prostor byl věno-
ván taneční výchově, která má na

škole vysokou úroveň a vedou ji
zkušení trenéři DSP Komety Brno –
mezi nimi i manželé Tománkovi
známí z televizního pořadu Star-
dance. 

Den otevřených dveří završila pro-
hlídka školy a beseda rodičů s pa-
nem ředitelem RNDr. Janem Har-
matou.

-mj-, ZŠ Vedlejší

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Baví vás divadlo a trochu se stydíte? Chcete si vyrobit masku nebo loutku? Divadel-
ní a výtvarné dílny pod vedením kvalifikovaných pedagogů pro děti od 7 do 15 let
hry, vyrábění, malování – nemusíte nic umět, všechno, co se naučíte, můžete před-
vést svým kamarádům, rodičům a známým v malém divadelním představení v pátek
22. února v 16 hodin. Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnut oběd, nápoje a materiál).
Přihlásit se lze do 11. února 2008 na telefonním čísle 547 354 383 nebo na
emca.labyrint@luzanky.cz (6.–9.třída) a jarca.labyrint@luzanky.cz (1.–5.třída).
Těšíme se na vás: Emile Špatná, Jarmila Doležalová, Tomáš Gruna, Tomáš Doležal.
SDV Labyrint – Švermova 19, Brno- Bohunice, mezi zastávkami Švermova a Osová
(tram. č. 5 a 8)

JARNÍ PRÁZDNINY S DIVADLEM

POPLATEK 
za komunální odpad
Upozorňujeme spoluobčany na poplat-
kovou povinnost, která je letos stejná
jako v předchozích letech Kč 500,- za
osobu. Termín splatnosti je 31. května
2008, číslo účtu 156304/5400. Vari-
abilní symbol při bezhotovostní plat-
bě je rodné číslo.Všechny podrobnos-
ti jsou na webových stránkách statu-
tárního města Brna:
www.brno.cz/odpady. -red-

Příměstský tábor ve Studiu dramatické výchovy Labyrint 
od 18. 2. do 22. 2. 2008 každý den od 9 do16 hodin.

9. PLES TJ TATRAN BOHUNICE
Milí bohuničtí spoluobčané, chce-
me Vás co nejsrdečněji pozvat na
náš již v pořadí devátý ples, který
se koná tradičně na staré hale TJ
Tatran Bohunice na ulici Neužilova
a to v sobotu 8. března 2008.

Začátek plesu je v 19 hodin a naše
prostory jsou pro vás otevřeny od
18 hodin. Vstupné je 200,- Kč, za
které vás čeká mnoho zábavy,
tance, setkání s kamarády a zná-
mými, bohatá tombola a předtan-
čení, pro žíznivé je zajištěno vydat-
né občerstvení. Vstupenky je mož-
né zakoupit od pondělí 4. února
v kanceláři TJ Tatran Bohunice.
Abychom trošku narušili určitý ste-
reotyp našich plesů, rozhodli jsme
se, že tentokrát ples uspořádáme
jako maškarní! Proto vás vyzýváme,
abyste přišli v co nejnápaditějších
maskách, fantazii se meze nekladou
a tři nejoriginálnější masky budou
námi vyhodnoceny a odměněny. 
Těšíme se s vámi nashledanou na
našem maškarním plese, který je
garancí dobré zábavy a legrace.

Výbor TJ Tatran Bohunice

Den otevřených dveří v MŠ Pohádka
Pro maminky s dětmi, které si chtějí prohlédnout Mateřskou školu Pohád-
ka, Běloruská 4, máme v úterý 12. 2. 2008 od 8.30 do 10.30 hodin ÑDen
otev¯en˝ch dve¯Ìì.
Pojďte si pohrát se staršími kamarády a zajímavými hračkami, namalovat si
obrázek nebo jen tak tvořit z papíru.

Těší se na vás děti i kolektiv mateřské školy Pohádka

Zápis do
mateřských škol

v Brně-Bohunicích pro školní rok
2008/2009 proběhne v měsíci
březnu. K zápisu se rodiče do-
staví s dítětem a přinesou rodný
list dítěte:

TermÌn vyd·v·nÌ p¯ihl·öek:
pondělí 3. 3. 2008
úterý 4. 3. 2008

TermÌn p¯ijÌm·nÌ vyplnÏn˝ch
p¯ihl·öek:
pondělí 17. 3. 2008
úterý 18. 3. 2008

Bližší časový harmonogram a po-
drobnější informace o jednot-
livých mateřských školách budou
zveřejněny na každé mateřské
škole:

MŠ Amerlingova 4 
MŠ Švermova 11
MŠ Pohádka, Běloruská 14
MŠ Uzbecká 30

Nové bohunické pohlednice
Pohlednice jsou (v době psaní to-
hoto oznámení) v prodeji na novi-
novém stánku u zastávky tramva-
je Švermova a v prodejně novin
v areálu Kalinky. 
Máme zájem síť prodejců rozšiřo-
vat a proto vyzýváme zájemce o
prodej, aby kontaktovali majet-
kový odbor našeho úřadu. 
Cena jedné pohlednice je 3,– Kč.

Antonín Crha, místostarosta

Rada MČ Brno-Bohunice rozhod-
la, u příležitosti oslav 770 let od
první písemné zmínky o obci, o
vydání nové sady bohunických
pohlednic. Jedná se o čtyři druhy,
které jsou čtyřzáběrové rovno-
měrně křižně dělené (níže vám
jednu z nich představuji). Pohled-
nice spojuje společný grafický 
vzhled, nový bohunický znak 
uprostřed a nápis Brno-Bohunice
na barevně odlišném podkladu.
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HoSt Home – Start Česká republika

týdně se setkávají s rodinou, s níž
spolupracují a podporují ji v její
samostatnosti a schopnosti žít
běžným životem. Velmi často tak
potřebné rodiny nalézají nejenom
dobrého rádce, ale i přítele, s nímž
sdílejí své každodenní problémy i ra-
dosti.  
Protože brněnská pobočka HoStu
vznikla nedávno, v současné době
hledá další dobrovolníky, kteří jsou
ochotni se věnovat 2 až 3 hodiny
týdně rodině potřebující pomoc
a podporovat ji v její samostatnosti
a schopnosti žít běžným životem. 
Dobrovolníky se stávají například
maminky na mateřské dovolené
nebo lidé, jejichž děti se již osa-
mostatnili. Sdílením své vlastní
rodičovské zkušenosti pomáhají
způsobem, který nemůže nabíd-
nout nikdo jiný. 

Kontaktovat nás můžete e-mailem na
adrese info-brno@hostcz.org nebo
telefonicky na čísle 777 801 405.
Další informace o HoStu naleznete
na internetových stránkách:
www.hostcz.org.

V červnu 2007 začala v Brně fungo-
vat pobočka občanského sdružení
HoSt Home-Start Česká republika.
V následujících odstavcích se do-
zvíte, jakým způsobem pomáhá ro-
dinám s dětmi v předškolním věku.
Občanské sdružení HoSt Home –
Start Česká republika (dále jen
„HoSt“) je nestátní a nezisková or-
ganizace, jejímž cílem je podpora
rodičů pečujících o dítě mladší 6ti
let. Zaměřuje se na rodiny, kterým
chybí životní zkušenosti nebo se
ocitají v sociální izolaci. 
Jedná se například o velmi mladé
maminky, osamělé rodiče či rodiny
s více dětmi.  Služby HoStu využíva-
jí i ti, kteří neměli možnost vyrůstat
se svými rodiči a převzít tak jejich
zkušenosti.  
Díky HoStu získají podporu, která
jim umožní více se začlenit do spo-
lečnosti, dobře vychovat své děti a
zvládnout i nepříznivé životní situ-
ace, jako je odchod partnera, roz-
vod nebo dlouhodobá nemoc.  
Rodinám pomáhají dobrovolníci –
lidé s vlastní rodičovskou zkušenos-
tí, kterou mohou sdílet. Jednou

ROZLOUČENÍ
Nevyjímaje ani nejvyšší předsta-
vitele bohunické radnice, na něž se
zaměří zcela cíleně naši dobrotiví
medvědi brtníci, kteří tento den
přeruší svůj zimní spánek. Však se
přijďte podívat. I na večerní taneční
zábavu, při které se za velkého
truchlení hlavně obyvatelů blízkých
paneláků, na čas ukončí hudební
produkce v orlovně. Ve smutečním
obřadu se rozloučíme s nebožkou
basou, včetně přítomných sympa-
tizujících hudebních nástrojů. Citlivé
povahy si prosím vezměte kapes-
níky sebou, ať nám nezmáčíte par-
kety. Masky budou mít slevu na
vstupném, pakliže pořadatele pře-
svědčí o tom, že to není jejich
přirozenost. Smuteční i jiné kousky
bude hrát kapela Tulipán.

Za pořadatele L. Konečný

Letošní velmi brzký termín Veliko-
noc, který připadá na předposlední
březnový víkend určil i datum fa-
šankové masopustní obchůzky s ve-
černím pochováním basy. Tradiční
akce, kterou zajišťuje místní orelská
jednota za přispění naší radnice
získává na stále větší popularitě.
O tom svědčí i loňských téměř 40
roztodivných masek, mezi nimiž
nechyběla, aspoň na začátku, žád-
ná z „předepsaných“. Veselý prů-
vod, jehož se samozřejmě můžete
zúčastnit i vy, nejlépe v masce, což
pro některé nebude problém, vyjde
od bohunické orlovny dne 2. února
v 10.00 hodin. Návrat pak je zcela
individuální. V čase, stavu i pros-
toru...Pestrý, samozvaný soudní tri-
bunál na své náročné cestě ulicemi
odsoudí ty bohunické podnikatele
a osobnosti, kteří se včas neukryjí.

OREL  jednota  Brno-Bohunice, za podpory M  Brno-Bohunice, Vás srde n  zve na 
 

B O H U N I C K Ý   M A S O P U S T 
 

s ve erním pochováváním hudebních nástroj  
 

v sobotu dne 2. února 2008 
 

*** od 10.00 hod. *** pr vod masek Bohunicemi *** 
 

*** od 20.00 hod. ***  ve erní zábava v orlovn   *** 
 

s sebou = ernidla a „v n “ na odsouzené 
 

vstupné na zábavu = odsouzení 70,- K   a  masky 50,- K  
 

k tanci i poslechu zahraje živá hudba „Tulipán“ 
 

bližší informace a možnost zap j ení masky poskytne L. Kone ný – 723 226 839 

Zastávky fašankové obchůzky podléhají zavedenému rituálu. Jeho úvod
tvoří odsouzení „provinilce“, avšak nejvýznamnější je přípitek na zdraví
a přání všeho dobrého v celém roce.

Je jen málo masopustních průvodů, kterých se zúčastní všechny tradiční
a předepsané postavy: matka masopusta, laufři, klibna, medvědi s med-
vědářem, střapáci, žid s houslemi, bába s nůší, smrtka, kominík a další. Dobrovolnice z HoStu pomáhá rodině s malým dítětem
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KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice
– dámské zakázkové šití
– opravy všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
– dětské oděvy, svatební šaty

www.krejcovstvikk.eu
info@krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646

HLEDÁME 
BYT 2+kk v BOHUNICÍCH
NEJR. ul. UKRAJINSKÁ, 

BĚLORUSKÁ, MOLDAVSKÁ
ALE I JINDE.

PROSÍM NABÍDNĚTE.
PLATBA HOTOVĚ !
Tel. 739 082 082

RK Ing. Dušan Bednář
Tel.: 548 535 665, mob.: 605 109 906

Zcela bezplatně zajistíme prodej i pronájem
Vašich nemovitostí – rod. domky, byty, stav. místa

Služby zajistíme pro majitele zcela zdarma a komplexně, včetně zajištění odhadu

Čištění peří  &  Šití přikrývek

AKČNÍ NAKČNÍ NABÍDKA!ABÍDKA!
Po předložení tohoto inzerátu:

–– při koupi soupravy (polštář + peřina)
= polštář s 50% cenou!

––  Sleva na ostatní služby až 15%!

Neváhejte a přijďte nás navštívit,
nabídka platná do konce února!!

Pobočky:
BRNO: Údolní 31, Botanická 61
Moravské nám. 12, Purkyňova 46
Nám. Karla IV. 17
Telefon: 542 219 822, www.luzkoviny−janecek.cz

ČČiiššttěěnníí  ppeeřříí    &&    ŠŠiittíí  ppřřiikkrrýývveekk

■■ V›UKA ANGLI»TINY ñ Bc.

Markéta Nováková, kurzy veřejné

i firemní, skupinová a individuální

výuka, všeobecná i obchodní anglič-

tina. Mobil: 723 008 151, e-mail:

nmarketa@seznam.cz

■■ koupÌm byt 2+KK – 2+1 v OB,

DB. Platba v hotovosti. 

Tel.: 546 220 511.

■■ Chcete prodat d˘m Ëi byt?
sMáte hrůzu z realitky? Obraťte se

na PORADNU! Tel.: 549 213 229.

www.realitniporadna.cz

■■ AQUAAEROBIC

PO: 20.00–21.00 ZŠ Arménská

ST: 20.00–21.00 ZŠ Arménská

PÁ: 19.00–20.00 ZŠ Labská

Tel.: 777 645 517 Kateřina Hašková



Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

LIMITOVANÁ NABÍDKA VOZŮ ŠKODA 
ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

VYUŽIJTE ČASOVĚ
OMEZENOU NABÍDKU
NOVÝCH, SKLADOVÝCH
A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ
ŠKODA U VAŠICH
PRODEJCŮ

Přijďte si například pro vůz Škoda Fabia
Ambiente, ke kterému nyní dostanete
sportovní styling kit  zdarma. Nebo 
si vyberte jiný vůz Škoda s cenovou 
výhodou od 30 000 Kč. Nenechte si 
ujít tuto skvělou nabídku, která platí 
do vyprodání zásob. 

Těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu Fabia: 
4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km  

RK BÍLÝ REALITY 
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty 
k prodeji i pronájmu byty, RD,

chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme 
znal. posudek nebo poplatek

na družstvu u DB. 

Volejte: 543 237 105, 
602 521 766 – prodej, 

606 111 267 – pronájem.


