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I méně pozorný chodec či řidič
auta pohybující se po ulici Čeňka
Růžičky mohl jen stěží přehléd-
nout jistou dominantu této části
Bohunic, všeobecně známý „Lí-
kusák“. Jako zajímavý pozůsta-
tek předrevoluční etapy našich
místních dějin a jako bývalá šat-
na a noclehárna dělníků budu-
jících ulice Spodní a Rolnická se
ihned po revoluci stal nepřehlé-
dnutelnou hospodou.
Kultura stolování nic moc, ale
pivo i limonáda se pít daly. I když
stavení svým zevnějškem náhod-
né kolemjdoucí spíše odrazovalo,
postupem doby si svoji stálou
i občasnou klientelu hospoda
našla. Zvláště oblíbená pak byla
zahrádka, která bývala v teplých
letních dnech stále plná. Menší
dětské hřišťátko lákalo procháze-
jící se rodinky na „limču, pivčo“
a možná i tlačenku s octem a ci-
bulí, utopence nebo žebírko.
Leč nic netrvá věčně a i „Líkusák“
dosloužil. Letos na začátku břez-
na zavřel, asi po 17 letech, svoje
pípy. Musel ustoupit výstavbě
bytových domů a bude zakrátko
stržen. Věřím, že nejeden štam-
gast zatlačí smutně slzu v oku,
a až se bude stavení bořit, půjde
si pietně pro svoji oblíbenou židli
v rohu pod televizorem, obrázek,
či aspoň malou třísku na památ-
ku na svou oblíbenou hospůdku.
Naposledy zavolá na pomyslné-
ho číšníka: „Ještě jedno“, zvedne
ze země ušpiněné a zatoulané
pikové eso, nebo srdcovou sed-
mu a půjde domů.
Ne, není mně té hospody líto
a zejména kolem bydlící rušeni
nočním hlukem, jsou určitě rádi,
že končí. Byl to ale přeci jen po
více jak 20 let kus bohunické
historie, které nikdo neřekl jinak
než „Líkusák“

Antonín Crha
místostarosta

„Líkusák“

Část radnice nyní prochází rekon-
strukcí. Cílem je otevření tzv. recep-
ce neboli jednoho místa, jedněch
dveří, kam budou moci občané při-
jít a vyřídit si, co potřebují. Recepce
bude umístěna v přízemí, hned
nalevo za dveřmi. Bude to rovněž
místo, na které budou nasmě-
rovány telefonní linky a kde celou
pracovní dobu bude někdo pří-
tomen. Možnost volat přímo kon-
krétnímu pracovníkovi úřadu sa-
mozřejmě zůstane zachována.
Když nyní vytočíte číslo radnice
a nedovoláte se zrovna na telefon,
u kterého je právě přítomen úřed-
ník, telefonní ústředna se snaží
prozvánět i další klapky a najít tak
telefon, u kterého někdo je a může
ho zdvihnout. Volající při tom celou

dobu slyší vyzváněcí
tón, jakoby na radnici
telefony nikdo nebral.
Oprávněně pak nabý-
vá dojmu, že se nemů-
že dovolat. Ústředna
musí každou klapku
nechat několikrát za-
zvonit a tak to občas
docela trvá, než tele-
fon někdo zdvihne.
Aby počet úředníků byl co nejnižší,
dělá řada z nich více činností a tak
se stává, že musí odejít mimo
kancelář a ústředna hledá a hle-
dá... Postupem času bychom rádi
pomocí recepce vyřešili i tento ne-
dostatek. O všech podrobnostech
kolem recepce (včetně dne, kdy
bude otevřena) budeme informo-

vat v Našich Bohuni-
cích.
Rada městské části
rozhodla o zpracování
projektové dokumen-
tace pro provedení
stavby na 11 nových
parkovacích stání na
ul. Souhrady. Přestože
se jedná o velmi
skromný příspěvek,

bude to jistě lepší než nyní. Místa
by měla přibýt mezi kotelnou
a trafostanicí u domu Souhrady 14
a naproti nedostavěného objektu
u jižního konce ul. Souhrady. Po-
měrně často se při debatách o znač-
ném nedostatku parkovacích stání
v Bohunicích setkávám s návrhy na
jeho řešení cestou velkokapacit-
ních garážových domů. Ovšem
v tak hustě zastavěném území,
jako je naše městská část, jsou
takové stavby v dohledné době jen
velmi těžko uskutečnitelné. Každý
takový projekt narazí na řadu
potíží, například vlastnictví pozem-
ků, hustě a všemi směry vedené
technické sítě pod zemí, nemalá
docházková vzdálenost, otázka do-
padu na životní prostředí apod. To
nehovořím o finanční stránce věci a
to i pokud by stavbu financoval
soukromý investor. Realistický po-
stup, který má šanci v přiměřené
době přinášet skutečné výsledky, je
pečlivé hledání míst pro doplňová-
ní parkovacích stání, a to i po ma-
lých počtech. Snažíme se, abychom
každý rok nějaká postavili. Jde to
sice pomalu, ale je to lepší než sně-
ní o velkých garážových domech.
Jejich myšlence se v principu, sa-
mozřejmě, nebráním, domnívám
se jen, že je na místě zdrženlivost.

(Pokračování na str. 3)
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DERATIZACE 
hubení potkanů pomocí jedů

Deratizace bude probíhat ve druhé polovině měsíce května
na území celé městské části Brno-Bohunice!

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím:
– deratizaci veřejných ploch bude provádět odborně způsobilá firma

současně s akciovou společností Brněnské vodárny a kanalizace, které ve
stejném termínu provedou deratizaci kanalizačních stok.

– n·strahy budou umÌstÏny v tvz. jedov˝ch staniËk·ch různě na veřej-
ných prostranstvích. Proto v uvedeném období (druhá polovina května)
věnujte zv˝öenou pozornost dÏtem a dom·cÌm zvÌ¯at˘m pohybu-
jÌcÌm se po BohunicÌch!

– vyzýváme vlastnÌky bytov˝ch dom˘ (družstva, společenství) k prove-
dení deratizace ve shodném termínu v suterénních prostorách svých byto-
vých domů a v kanalizačních přípojkách k těmto objektům. V opačném
případě se vystavujete riziku kumulace potkanů vyhnaných odjinud!

- vyzýváme vlastnÌky rodinn˝ch dom˘ k provedení deratizace ve shod-
ném termínu na svých pozemcích – zahradách a v kanalizačních přípoj-
kách k Vašim nemovitostem. V opačném případě se vystavujete riziku 
kumulace potkanů vyhnaných odjinud!

– reratizaci bude provádět firma RNDr. František Ratajský, deratizace desin-
sekce desinfekce. Pro případné dotazy tel. 602 793 427.

Kontrolou bylo zjištěno, že jednotlivě prováděná opatření již nejsou účinná.
Proto bylo rozhodnuto provést celoplošnou deratizaci.

Odbor technických služeb



Milé děti, vážení rodiče, bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou
ve st¯edu 30. 4. na p·lenÌ ËarodÏjnic. ZaË·tek je v 17.30 a mimo

slavnostní vatry je pro Vás připraven ohýnek na opékání špekáčků,
spousta her a krásných cen. Všichni co přijdou v maskách čarodějnic 

a čarodějníků dostanou občerstvení a další překvapení.
Pro dospÏlÈ je p¯ipravena veËer od 20.00 hodin m·jov· z·bava. 

V sále bude hrát kapela a dobrá nálada určitě přijde též, 
neboť druhý den je volno!

Tak Vás děti i dospělí ještě jednou zveme na příjemné jarní odpoledne
od 17 hod před radnicí při slavnostním sázení vinné révy a potom rej

čarodějnic v 17.30 hod v hasičce a májovou noc s tancem a příjemnou
zábavou ve 20 hod. 

Všechny akce probíhají za každého počasí.

Bohuničtí hasiči
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všechny tyto podněty jsou orgány
obce povinny do dané lhůty reago-
vat.
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
To znamená, že každý občan může
přijít na zasedání zastupitelstva,
i když nemá zrovna žádné náměty
či připomínky. Tak se může sezná-
mit, jak a kým je městská část spra-
vována. Program a termín zasedání
místního zastupitelstva je předem
zveřejněn na úřední desce a infor-
muje o něm i zpravodaj městské
části Naše Bohunice. 
Tzv. přenesená působnost obce za-
hrnuje agendy, které spadají do
oblasti státní správy a jsou vyko-
návány pod dozorem státu. Jde
o záležitosti, jejichž rozhodování si
formou zákona vyhradil stát. Za
stát rozhodují a zařizují tyto záleži-
tosti jeho různé orgány. Za kvalitu
výkonu této působnosti odpovídá
stát, který ji orgánům obce svěřil.
Obecní úřad se skládá ze starosty,
místostarosty a zaměstnanců obec-
ního úřadu, tedy úředníků. Obecní
úřad se člení na odbory a to jsou
orgány, které konkrétní výkon pře-
nesené působnosti zabezpečují.
Odbory zřizuje a jejich vedoucí
jmenuje rada obce, která jim také
stanoví náplň práce. Rada jim
nemůže ukládat, jak mají tuto pře-
nesenou působnost vykonávat. Na
úřadu městské části Brno-Bohunice
jsou tyto odbory: odbor bytový a
majetkový, finanční, sociální, tech-
nických služeb, oddělení vnitřních
věcí, právní oddělení, stavební
úřad, útvar interního auditu. Další
činnosti v rámci státní správy vy-
konává pověřená městská část
Brno-střed. Občané se mohou na
úřad obracet v úředních hodinách,
které jsou v pondělí a ve středu.

Rita Zábojová, členka Rady

Při hovorech s občany Bohunic se
setkávám s tím, ze mnozí lidé přes-
ně neznají či si pletou orgány obce,
které městskou část spravují. Pak
přesně neví, jak s těmito orgány
komunikovat, případně jak, kde
a s čím se obracet na toho správ-
ného zástupce. Pokusím se v tom-
to příspěvku zjednodušeně některé
tyto věci objasnit.
Obec (městská část) spravuje své
záležitosti samostatně v rámci tzv.
samostatné působnosti, resp. samo-
správy. Tyto úkoly jsou vykonávány
v zájmu obce a jejích občanů. Vy-
konávají je orgány obce, jejichž
zástupci byli zvoleni občany obce
ve volbách. Tedy především zastu-
pitelstvo a rada, jimž pomáhají jimi
zřízené výbory zastupitelstva a ko-
mise rady. Úředníci na obecním
úřadu nemohou v otázkách samo-
správných rozhodovat, plní jen
úkoly jim volenými orgány uložené.
Příkladem činnosti je např. požada-
vek občanů na vybudování či zru-
šení dětského hřiště nebo poža-
davek na umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů na odpad. Pokud
tyto požadavky od občanů zastupi-
telstvo nebo rada dostane, vyjadřu-
je se k nim a schvaluje je na zase-
dání. Po schválení návrhu již zajistí
splnění těchto úkolů příslušné
orgány úřadu městské části, tedy
státní správa.
Připomínám, že každý občan, který
má trvalý pobyt na území obce
(městské části), má možnost podí-
let se na řízení obce. Vedle práva
volit a být volen do obecního za-
stupitelstva má právo vyjadřovat na
zasedání zastupitelstva obce své
stanovisko k projednávaným věcem.
Do práv občana patří i právo podá-
vat návrhy, připomínky a podněty,
či požadovat za určitých podmínek
projednání určité záležitosti. Na

SPRÁVA OBCE
Toto platí i v případě, že svoji stíž-
nost nebo podnět zašlete na ÚMČ
Brno-Bohunice nebo přímo na Ko-
misi bezpečnostní !
Ještě jeden poznatek, který patří
také do kategorie problémů se zví-
řaty a lidmi v našem sídlišti.
Někdo, a to jistě z dobrých úmyslů,
sype pod keře a malé stromky růz-
né „pochutiny“ asi pro toulavé
kočky.
Když opomenu zdravotní problém,
který s přemnožením „divoce“ ne-
kontrolovatelně žijících koček jde
ruku v ruce. 
Pak je tu ještě jeden aspekt, a to
kde je potrava tam jsou potkani!!!
A to jistě není maličkost, to mohou
potvrdit ti obyvatelé panelových
domů, kteří se s nimi setkali v okolí
domů, nebo dokonce uvnitř domů
ve sklepech. 
Ano, jeden dobrý úmysl a hned
s několika špatnými důsledky...
Prosím o Vaše zamyšlení a děkuji
předem za pochopení.  

Leoš Šmídek
předseda Komise bezpečnostní

Vážené spoluobčanky a spoluobča-
né, na posledním zasedání Komise
bezpečnostní RMČ Brno-Bohunice
nám byl doručen podnět, tedy fo-
tografie psa a jeho majitelky.
Tento „psík“, jak krásně označuje
tyto naše věrné průvodce našimi
životy můj soused, pobíhal vesele
po dětském pískovišti a to neuvá-
zán a bez košíku!
Tyto fotografie jistě dokumentují
velice nevhodné, ne-li právně po-
stižitelné chování jeho majitelky!  
Problém je ale v tom, že tento pod-
nět byl anonymní !!!
Tedy pro další projednávání jak
u nás na komisi, tak i s Městskou
policií naprosto bezcenný!!!
A to opomíjím chápání anonymní
stížnosti z hlediska lidské slušnosti,
jako dosti nevhodné!!!
Proto vás občany naší městské
části žádám, pokud máte jakýkoliv
problém se psi a jejich „páníčky“,
vždy volejte služebnu Městské poli-
cie revír Brno-západ, která má naši
městskou část na starosti !
Vždy uveďte své jméno, důvod vaší
stížnosti a případně jméno majitele
psa, nebo jiné podrobnosti !

Psi a jejich majitelé vs. pískoviště

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
V HASIČCE

Několik důležitých kontaktů :
MÏstsk· policie: 156
MÏstsk· policie Brno-z·pad: 547 223 576 ñ ohlaöovna, 
E-mail: rzapad@mpbrno.cz      
Komise bezpeËnostnÌ ⁄M» Brno-Bohunice               
E-mail:  komisebezp@bohunice.brno.cz 

VÝZVA OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI

SLAVNOSTNÍ 
INAUGURACE

KMOTER A KMOTRŮ VINNÝCH  HLAV

Obecní vinohradník vyzývá občany k účasti na slavnostní adopci
jednotlivých sazenic vinné révy.Inaugurace do stavu kmoter
a kmotrů se uskuteční v průběhu ceremoniálu výsadby obecního
vinohradu, ve středu 30. dubna 2008, a to od 17.00 hodin.
Zájemci o symbolickou záštitu jednotlivých budoucích vinných
hlav, jsou vítáni. Podmínkou však je se přihlásit do 24. dubna do
24 hodin, a to prostřednictvím e−mailové schránky: 
obecni.vinohradnik@email.cz nebo hlasem či SMS na kapesní tele−
fon 775 339 320. Z organizačních důvodů požadujeme jméno, příj−
mení, bydliště, rok narození a zpětný kontakt.
Zcela zásadní podmínkou vzniku kmotrovství je přinést s sebou
láhev vína, ze které bude sazenice symbolicky zalita. Její korková
zátka bude také ke kořenům vložena. Vzhledem k tomu, že výsad−
ba zahrnuje 24 sazenic, připouští se vícečetné „příbuzenství“ pro
každou z nich. Ke kmotrovství se mohou hlásit také skupiny
občanů, včetně kolektivů z místních organizací a spolků. Prestižní
odměnou inaugurovaným bude zápis jejich přízně do obecní kro−
niky, vystavení úředního dokladu se zanesení jejich jmen do mapy
viniční tratě a právo bezplatně ve vinohradě robotovat…
Na účast širší veřejnosti  se těší 

Miloš Vrážel, člen Rady MČ a obecní vinohradník 



Zápisník starosty

ZPRÁVY Z RADNICE
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ně kapalné. Jejich záměrem je, aby
se toto místo stalo prostorem
k přátelskému setkávání, místem
vnímavého pozastavení se jedince,
vnitřně soupeřícího s uniformní
anonymitou sídlištní výstavby. I z to-
hoto důvodu byl slavnostně nasví-
cený vinohrad na Štědrý den svěd-
kem krájení téměř „půlnoční“ vá-
nočky. A postupem času v bráně
vinohradu nahradila zavěšenou
sněhovou vločku, coby symbol
zimního období, předjarní stylizo-
vaná kresba sněženek.
Vinohrad, ač zcela mladý, význam-
ně již zasáhl do dlouhé historie
brněnského vinařství. Lze tak s tro-
chou nadsázky usoudit z nedáv-
ných regionálních reportáží první-
ho programu České televize. Pro ty,
kteří neměli možnost pořady
zhlédnout, a těm, kteří vlastní in-
ternetové připojení, přikládám pří-
slušné „adresní linky“ směřující do
oficiálního archivu ČT:

Reportáž č. 1, od 8. minuty a 9.
vteřiny vysílání:
http://www.ceskatelevize.cz/
vysilani/20.02.2008/3082813818
50220-19:25-1-udalosti-v-
regionech.html

Reportáž č. 2, od 8. minuty a 35.
vteřiny vysílání:
http://www.ceskatelevize.cz/
vysilani/23.02.2008/308281381
890223-12:05-1-tyden-v-
regionech.html

Vzhledem k tomu, že se blíží vhod-
ná jarní agrotechnická lhůta pro
dosadbu zbývající viniční trati, při-
pravují radní její slavnostní prove-
dení. Plánují ji na pozdní středeční
odpoledne 30. dubna. Tedy na den
s tajemnou filipojakubskou nocí.
Slavnost pak může spontánně po-
kračovat u čarodějnického ohně
pod bdělou patronací našich ha-
sičů…

Miloš Vrážel, radní

V průběhu podzimních oslav 770
let od první doložitelné písemné
zmínky o obci Bohunice, byl v síd-
lištní zástavbě slavnostně založen
symbolický vinohrad. V jižním sva-
hu, hned pod radnicí, se tak připo-
míná dnes již téměř zapomenutá
sláva bohunického vinařství. A to
zřejmě velká, podložená držením
horenského práva, neboť až do
dnešních dnů je připomínána kres-
bou vinného hroznu ve znaku i na
vlajce obce. Za účasti četných hostí
z oblasti kulturního, duchovního,
sportovního, hasičského a dalšího
společenského a politického života,
za zpěvu krojovaných stárek a stár-
ků bohunických i hostujících z Kos-
telan, byla odhalena jeho vstupní
brána. Následně byla vsazena a ho-
dovým vínem zalita první symbo-
lická sazenice. K jejím kořenům,
pro navázání pokračování minulos-
ti, byly vsypány vzorky zeminy z lo-
kalit původních bohunických vino-
hradů, Vohšpihlu a Loterbergu.
Také ze zahradnické školy, která
byla na začátku 20. století pokus-
nou vzornou vinicí a dále ze sou-
časných ojedinělých, révím porost-
lých, zahrádek bohunických. Svou
trochou přispěli i Kostelanští. Za
samostatnou zmínku pak stojí prsť
z té nejstarší kulturní historie Jižní
Moravy. Z hloubky věků 25 tisíc let
byla v cihelně Dolních Věstonic
odebrána spraš, ze které kdysi
mohla být modelována věstonická
Venuše. A vsypáním tohoto pra-
chu, tak prakticky došlo k doplnění
obsahu známého slovního tripty-
chu: víno – ženy – zpěv. 
Péče o vinohrad na základě zřizo-
vacího glejtu byla přiznána zastupi-
telům – radním. Jejich povinností je
i dělit se s občany o výsledky vinař-
ské práce. Obyvatelé Bohunic pak
jednou novou starostí jsou zatíženi,
a to společně chránit vinohrad před
vandalským zmarem a zlovůlí…
Ambice radních, jako zakladatelů
vinohradu, jsou však i nejen hmot-

BOHUNICKÝ VINOHRAD
Rada M» na svÈm 34. zased·nÌ
dne 5. 3. 2008:
■ schválila nabídku uchazeče veřejné
zakázky na dodání SW pro správu
obecních domů a bytů v MČ Brno-Bo-
hunice od firmy Ing. Zdeňka Klímková,
O.K.-Soft.
■ schválila dohodu na ukončení smlou-
vy o zajištění spolupráce při zřízení a
provozování střediska sociálně-zdravot-
ních služeb Arménská 2.
■ schválila dodatek ke smlouvě o dílo
na údržbu veřejné zeleně a na údržbu
komunikací v MČ Brno-Bohunice a to
na rozšíření předmětu smlouvy a na
navýšení ceny za dílo o míru inflace za
rok 2007.
■ souhlasila s vrácením vybraného ná-
jemného za období od 17. 2. 2005 do
31. 12. 2007 v důsledku změny vlast-
nictví k pronajímaným pozemkům.
■ souhlasila se směnou pozemků v k.ú.
Bohunice a k.ú. Starý Lískovec ve vlast-
nictví Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Jana Nepomuckého za pozemky
ve vlastnictví statutárního města Brna.
■ souhlasila s fyzickou likvidaci přeby-
tečného a neupotřebitelného majetku
dle vyřazovacích protokolů.
■ nesouhlasila se zavedením institutu
veřejně prospěšných prací  v MČ Brno-
Bohunice.
■ schválila nabídku uchazeče veřejné
zakázky na akci „Dispoziční změny ob-
jektu ÚMČ Brno-Bohunice“ – 1. etapa
od firmy INTER-STAV, spol. s r.o.
■ Schválila dodatek ke smlouvě o za-
jištění služby vývozu velkoobjemových
kontejnerů v MČ Brno-Bohunice.
■ Vzala na vědomí zprávu o činnosti
a hospodaření střediska Naděje Armén-
ská 2 za rok 2007.
■ Schválila navrženou změnu ve finanč-
ním plánu MŠ Brno, Amerlingova 4 na
rok 2007.

Rada M» na svÈm  35. zased·nÌ
dne 19. 3. 2008:
■ schválila nabídku uchazeče veřejné
zakázky na akci „Rekonstrukce elektro-
instalace nebytových v objektu Dlouhá“
od firmy Raisigl Pavel.
■ schválila nabídku uchazeče veřejné
zakázky na zpracování projektové
dokumentace na akci „Zřízení parko-
vacích stání na ulici Souhrady“ od firmy
EUROTRACE s.r.o.
■ schválila dodatek k nájemní smlouvě
se společností EDUCAnet – Soukromé
gymnázium Brno, o.p.s., se sídlem 
Arménská 21, Brno, na pronájem ne-
bytových prostor v objektu ZŠ.
■ souhlasila s prodejem části pozemku
p.č. 2450/1 a nesouhlasila s prodejem
pozemku p.č. 2038/1 v k.ú. Bohunice do
vydání kolaudačního souhlasu pro
stavbu polyfunkčního domu na tomto.
■ souhlasila s podáním žádostí o do-
tace na částečnou úhradu nákladů
potřebných pro vypracování průkazů
energetické náročnosti budov ZŠ Ar-
ménská 21 a ÚMČ Dlouhá 3.
■ trvá na vyklizení a předání bytu v
domě Souhrady.
■ schválila žádost o zařazení požadav-
ků MČ Brno-Bohunice do seznamu pro-
jednávaných požadavků na volné zdro-
je v rozpočtu města Brna na rok.
■ schválila mandátní smlouvu uzavře-
nou s Českou poštou, s.p., za účelem
obstarání inkasa pravidelně se opaku-
jících plateb.
■ souhlasila se změnou Územního
plánu obce Moravany č. 6.02 – plochy
výroby a skladů – za podmínky zajištění
dopravní obsluhy dotčeného území
výhradně příjezdem od středu obce
Moravany a nikoliv přes území MČ
Brno-Bohunice.

Arménská a radnici, ZŠ Vedlejší již
průkaz má. Rada proto vypsala
výběrové řízení na zpracování chy-
bějících průkazů, ve kterém nej-
nižší nabídka ze tří podaných zní
na částku 103 tis. Kč. To není má-
lo. Jenže riskovat pokutu nesmíme,
zákon plnit musíme a tak nám
nezbývá, než průkazy nechat zpra-
covat. Jen se ptám, co budou Bo-
hunice mít z toho, že tři budovy
budou mít „nálepky“? Naštěstí mů-
žeme požádat (a to jsme také udě-
lali) Ministerstvo průmyslu a obcho-
du o dotaci, kdy můžeme dostat až
50% nákladů na zpracování prů-
kazů, tedy v našem případě až ne-
celých 52 tis. Kč. Ovšem i Minister-
stvo dává z veřejných peněz, da-
ňový poplatník tedy neunikne...

Robert Kotzian, starosta

(Dokončení ze str. 1)
Již známe čísla týkající se nové
povinnosti městské části udržovat
nově vybudované silnice v oblasti
tzv. univerzitního kampusu za ne-
mocnicí. Tato povinnost znamená
vydávat z bohunického rozpočtu
každý rok o 157 tis. Kč navíc. Bo-
hužel, bez navýšení příjmů od města.
Zákon o hospodaření energií nám
ukládá povinnost nechat vypraco-
vat pro budovy základních škol a
pro radnici tzv. průkazy energetic-
ké náročnosti budov. Je to něco
podobného jako nálepka s barev-
nými pruhy, kterou dnes najdeme
na každé pračce v obchodě a která
říká, že pračka je třídy A, B anebo
jiné. Kdybychom k 1. lednu 2009
uvedené budovy průkazy neopatřili,
hrozí Bohunicím vysoká pokuta. Prů-
kazy potřebujeme zpracovat pro ZŠ
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ROZHOVOR S DRUHOU VICEMISS ČESKÉ REPUBLIKY

Na ˙vod si nemohu odpustit
ot·zku ohlednÏ vaöeho jmÈna.
Je hodnÏ nezvyklÈ, patrnÏ ¯ec-
kÈho p˘vodu?
Ano, je řeckého původu. Jméno
jsem dostala po své prababičce
z tatínkovy strany.

Kde bydlÌte?
Už od svých pěti let bydlím na ulici
Spodní.

Jak se v·m tady ûije?
Zajímavě! Hodně se toho změnilo.
Dříve tady nebylo tolik paneláků.
Máme tu konečně i pizzerii, což je
moje oblíbená restaurace, takže to
jsem moc ráda. Když jsem měla
15 let a chtěla na chvíli vypadnout
z domu, tak vlastně nebylo kam jít.
Do hospody se mi nechtělo, spíš na
kafe se šlehačkou, což nyní do
pizzerie můžu. V dětství jsem ráda
chodila do „minilesíku“ pod kaplič-
kou, tam jsme si hodně hrávali.
Dnes jsou tu vzrostlé stromy. To
hřiště, co je zde nyní, tehdy ještě
nebylo. Hodně času jsem trávila
i na Tatranu, kde jsme řádili a jez-
dili na kole.

Nic jste si tam nezlomila?
No tam ne, ale všude jinde ano. By-
la jsem takové dítě, kterému se
vždycky něco stalo, zejména, když
byl u toho děda. Jakmile se mnou
nebyl, bylo vše v pohodě. Když
jsem byla s ním, tak jsem měla zlo-
menou ruku, nohu a podobně. Do
všeho jsem narážela a měla samé
modřiny a jizvy.

A teÔ k samotnÈ soutÏûi. Kdo
v·s p¯ihl·sil?
Začalo to kamarádkou Petrou Sou-
kupovou, která se zúčastnila České
miss 2006 a se kterou jsem se se-
známila na jedné brigádě. Byla to
super holka a vůbec jsem netušila,
že na nějaké Miss byla. Řekla mi to
až po delší době. No a ona mě za-
čala přemlouvat. Já se bránila, že
nenosím podpatky, neumím na
nich chodit a moc se nemaluji. Ona
ale tím, že působí v agentuře orga-
nizující soutěž, mi donesla přihláš-
ku – tu pak našla mladší sestra,
která se mnou tajně nafotila naším
novým foťákem fotky – tvrdila, že
do rodinného alba –  a poslala je
do agentury. Po nějaké době přišla
pozvánka na první konkurz do ho-
telu Internacional.

Kolik tam bylo s v·mi z·jemkyÚ?
Tady v Brně necelá stovka.

ProË jste se nakonec rozhodla
do soutÏûe jÌt?
Řekla jsem si, že změna je život.
Naši mě vedli jen ke škole a ko-

Jak˝ byl Ñst¯etì s celebritami?
Bylo to zajímavé. Lidi, které jsem
dříve viděla jen v televizi, teď stáli
vedle mně a já jsem zjistila, že jsou
to obyčejní lidé jako my. Mají svoje
klady i zápory. Není to o tom, že by
byli něco víc než my doma.

Co ˙spÏchu ¯ÌkajÌ p¯ÌbuznÌ?
Maminka se  sestrou to věděly jako
první a byly nadšené už z úspěchu
v Brně. Taťkovi jsem to řekla až
později. Přítel přirozeně moc nad-
šený nebyl. Jsme spolu už 4 roky a
teď se vídáme málo. Musím jezdit
hodně do Prahy. Snad to ale zvlád-
neme.

Zd· se v·m, ûe v·s lidÈ teÔ nÏ-
jak vÌc pozn·vajÌ?
Přestože jsou Bohunice velkým síd-
lištěm, tak mám pocit jako bychom
byli na dědině. Možná díky příj-
mení a taky proto, že jsem tady
chodila na ZŠ Arménská (mladší
sestra o dva ročníky níž), nás zde

lidé celkem znají. Ale i tak se občas
někdo otočí, není to však příliš čas-
to.

MyslÌte si, ûe v·m ˙Ëast v sou-
tÏûi p¯inesla nÏco osobnÏ?
Naučila jsem se, že i když mi člověk
není sympatický, musím s ním do-
kázat vyjít. Získala jsem určitou
disciplínu. Dříve jsem si totiž často
dělala, co jsem chtěla (smích).

níčkům. Hodně času jsem trávila ve
škole nebo doma se svou rodinou.
Byl to stereotyp, tak jsem se roz-
hodla této nabídky využít. Myslela
jsem si, že je to stejně jen na jedno
odpoledne. Určitě bych se zase uči-
la, tak co! 

Modeling jste p¯ed tÌm dÏlala?
Ne, nikdy a uvedla jsem to i do do-
tazníku. Věděla jsem, že je to můj
handicap. Nevěřila jsem, že by si
někdo dal práci naučit mě správně
chodit a držet postoj. Lidi si myslí,
že se projdeme po podiu a je to za
námi. Ale je to hrozná dřina.
Zkoušky, trénování a choreografie.
Neuměla jsem chodit na pod-
patcích. Ostatní děvčata s těmito
věcmi zkušenost měla z různých

vystoupení. Na zkoušce jsem to
často kazila právě já a kvůli mě se
vše muselo znovu opakovat. Ne-
dokázala jsem totiž zkoordinovat
chůzi na 16cm podpatcích, koukat
do kamer a ještě dělat nějakou tu
choreografii.

Co jste od toho oËek·vala?
Zážitky, zkušenosti do života, zvě-
davost.

A také, například, když ráno vsta-
nu a není mi hej, vím, že musím
být na lidi milá, protože je to moje
práce a na společenských akcích se
to ode mne očekává. 

Za vÌtÏzstvÌ jste dostala r˘znÈ
d·rky a odmÏny. KterÈ v·s nej-
vÌce potÏöily?
Nebyl to ani tak dárek, ale určitě
největší zážitek, nebo největší od-
měna pro mě bylo soustředění
v Thajsku. A moc mne potěšil titul
Miss čtenářů. Byla jsem tím oprav-
du mile překvapená. Tato korunka
je pro mne asi tím nejlepším dár-
kem. Samozřejmě pak také korun-
ka za třetí místo (smích) byla pro
mě obrovským překvapením a jak
jinak než příjemným.

Mluvila jste o Thajsku. M·te
z tÈto exotickÈ zemÏ nÏjakÈ z·-
ûitky?
Určitě je to návštěva botanické za-
hrady. Byla obrovitánská a nádher-
ná. Za celý den ji nebylo možné
projít. Jezdilo se v ní na slonovi,
všude spousta kytek a zvířat. A po-
tom také místní lidé. Ti byli neuvě-
řitelně milí a příjemní. Stále se smá-
li. Žijí prakticky na ulicích, tam dě-
lají vše, bydlí i pracují a přesto milu-
jí život.

Co jste v Thajsku dÏlali, jak˝
tam byl program?
Každý den byla pracovní část, kdy
se natáčely medailonky, fotily se
fotky, dělaly rozhovory. Pouze po-
slední dva dny jsme měly volnější.
K moři jsme se dostaly málo. 

»ten·¯e by urËitÏ zajÌmal vztah
mezi soutÏûÌcÌmi? Naöla jste si
tam nap¯Ìklad kamar·dku?
Byly mezi námi různé typy. Některá
děvčata byla šťastná, že jsou už
v tomto finále a užívala si to. Ale
byly tam i jiné, které šly za každou
cenu za titulem. Nás bylo asi 4–5,
co jsme spolu kamarádily a fandily
si hodně a to i ve finále. 

(Dokončení na násl. straně)

ELISAVET CHARALAMBIDU 
II. vícemiss Česká republika 2008
studentka IV. ročníku Masarykovy
univerzity ekonomicko-správní 
fakulty, obor ekonomie
bydliště: Brno-Bohunice, ul. Spodní
věk: 22 let, výška 173 cm, váha 54 kg
svobodná, zadaná

Milí čtenáři, někteří z vás bezpochyby zaznamenali zprávu, že
druhou vícemiss České republiky se stala slečna Elisavet
Charalambidu. Ale určitě ne všichni víte, že pochází z Bohunic.
A protože bydlí v naší městské části, pozval jsem ji na rozhovor,
aby se s námi podělila o své zážitky a dojmy z této soutěže.
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Rozhovor s druhou vicemiss ČR
M·te ötÌhlou postavu, co pro to
dÏl·te?
Postavu mám po mamince, je taky
hodně štíhlá. Hlídám se, ale ne za
cenu hladu. „Fitko“ nemám ráda.
Když už musím posilovat, tak si
raději zaplavu nebo zahraji  squash.
Máme řecké předky, kteří milují jíd-
lo. Kdyby to šlo jedla bych určitě
víc. Rozhodně nejsem ten člověk,
který může o půlnoci sníst půl pra-
sete a není to na něm vidět. 

Jakou ökolu dÏl·te?
Masarykovu univerzitu – obor eko-
nomie, 4. ročník.

Byla byste ochotna vzd·t se pro
dalöÌ kariÈru ökoly?
Rozhodně ne, chybí mi jen rok a
půl do konce. Ale asi bude nutné
požádat o nějaký individuální plán
výuky.

Co ve ökole? Jak se na ̇ spÏch dÌ-
vali profeso¯i a spolustudenti?
Všechno v pohodě. Všichni mi fan-
dili a podporovali mě. Občas mi ale
některý z vyučujících řekl, že u něj
s úlevami počítat nemohu.

Co je pro v·s v ûivotÏ nejd˘leûi-
tÏjöÌ?
Určitě moje rodina, moji nejbližší
a zdraví. Kdyby tohle bylo v pořád-
ku, bylo by to fajn.

TeÔ s odstupem, kdyû vÌte, co
to d· d¯iny a od¯Ìk·nÌ. äla byste

do toho znovu?
Nevím, jestli sama od sebe, ale asi
ano. Byla to opravdu velká dřina, ale
i zkušenost a zážitky na celý život.

Kolik pl·nujete dÏtÌ?
Ráda bych dvě, kluka a holku.

JakÈ m·te nynÌ pl·ny a povinnosti?
Začínám s modelingem. S tím je
hodně práce. Ale na prvním místě
chci zvládnout školu.

Kou¯Ìte?
Ne, nikdo v rodině nekouří, takže
mě to ani nenapadlo.

Co dÏl· v·ö p¯Ìtel?
Je to takový můj malý podnikatel
(smích). Otevřel si restauraci kousek
od Brna.

DÏkuji za p¯Ìjemn˝ rozhovor,
evidentnÏ v·m nedÏl· problÈm
mluvit?
Ano, s tím problémy nemám, to
mám po taťkovi. Pokud mluvím
s člověkem, který je příjemný a ne-
chce po mně intimnosti z mého
soukromí, tak mi to nevadí.

TeÔ nevÌm, jestli to m·m br·t
jako pochvalu?
Ne každý rozhovor, který jsem
měla, byl v tak příjemném prostředí
a s příjemným člověkem jako tady. 

Rozhovor připravil

Antonín Crha, místostarosta

Milí bohuničtí obyvatelé,
protože  jsme si vědomi faktu, že náš dvůr nevypadá v současné době zrovna
lákavě a je proto zákonité, že vznikají různé dohady (a bohužel i fámy),
chtěli bychom vám v tomto krátkém příspěvku objasnit, proč to u nás vy-
padá tak trochu neupraveně (že bychom se chystali pěstovat brambory?).
Obracíme se na vás též s prosbou o trpělivost nejen při čtení těchto řádků,
ale i při čekání na výsledek. Naöe pl·ny jsou smÏlÈ, postupovat vöak
musÌme mal˝mi kr˘Ëky.
Pro objasnění celé situace uvádíme vývoj dění na našem dvoře do dnešního
dne a další plánovaný postup:

1. Vyjasnění situace – prostor je v současné době nevyužívaný pro rekreační
účely a hry dětí, protože tomu neodpovídá jeho stav.

2. Oslovení spřátelené neziskové organizace k posouzení stavu a k vyjá-
dření o možných úpravách.

3. Zapojení spřátelených organizací, získání dotací na zpracování studie.
4. Vypracována odborná studie i s rozpočtem.
5. Započaty práce na úpravách – nová dlažba a obruby.
6. Výzva nadace PARTNERSTVÍ – podán projekt ZELENÁ PRO LÁNY, schvále-

na dotace – finance na zakoupení sazenic.
7. Oslovena Střední zahradnická škola (Lány) – dohodnuta spolupráce (SZŠ

Lány věnuje sazenice a novou zeminu, připraví půdu k výsadbě).
8. Započaty práce na přípravě půdy k výsadbě – zlomena radlice (tvrdý

povrch), doporučeno vyhledat firmu, která zryje i odvozí starou zeminu.
9. Oslovena zahradní firma, dohodnuta spolupráce při odvozu zeminy

a přípravě půdy k výsadbě trávníku.

DALŠÍ PLÁNOVANÝ POSTUP:
1. Střední zahradnická škola Lány věnuje novou zeminu a sazenice.
2. Spolupráce se studenty SZŠ Lány – v rámci praxe výpomoc při sázení

a nutných úpravách.
3. Spolupráce s místními školami, pomoc žáků MŠ a ZŠ (podán projekt –

BUDOVÁNÍ ZELENÉ OÁZY V BOHUNICÍCH – nabídka výukových progra-
mů pro školy).

4. Oslovení neziskových organizací s žádostí o spolupráci.
5. Oslovení sponzorů pro nákup herních prvků.

V současné době jsme ve fázi oslovov·nÌ organizacÌ s û·dostÌ o spo-
lupr·ci a též ve fázi vyhled·v·nÌ sponzor˘ a grant˘. Dovolujeme si tedy
i vás požádat o vhodné typy ke spolupráci, příp. možných sponzorů. 
Snad se nám podařilo přesvědčit vás o tom, že „nečekáme, až zahřmí“, ale
opravdu jednáme, i když to tak nemusí na první pohled vypadat. Zájemci
o podrobnější informace (podaných projektech, rozpočtu studie apod. se
mohou obracet na vedení CVČ Lány).

Za CVČ Lány MgA. Petra Koštálová,
e-mail: petralany@luzanky.cz, mob. 724 813 929

TAK CO BUDE S TÍM DVOREM???

Jarmark bohunických zahradníků
Také letos přiblíží studenti a pracovní-
ci střední zahradnické školy z ulice
Lány pod vedením Danuše Felklové
svým umem široké veřejnosti atmos-
féru nadcházejícího jara. Tentokrát ve
vlastních prostorách v areálu školy ve
dnech 25.–27. 4. 2008 uskuteční pro-
jekt „Jarní jarmark řemesel“.
K vidění budou působivá květinová
aranžmá symbolizující představy začí-
najícího jarního období. Tyto vazač-
ské práce doplní osobitým uměním

rovněž jarně motivovaným přizvaní
kováři, truhláři, keramici, kosmetičky
a kadeřnice ze Střední odborné školy
tradičních řemesel Brno.
Pro potěšení návštěvníků pak budou
vybraná aranžérská díla navíc před-
stavena na módních přehlídkách v kom-
binaci s modely jarního oblečení, kte-
ré se uskuteční o víkendových dnech
26. a 27. 4. 2008 jak v dopoledních,
tak i odpoledních hodinách.
Nedílnou součástí těchto jarmareč-
ních dní se stane i možnost prohlídky
všech školních prostor včetně sklení-
ků. Pro zájemce se počítá i s prode-
jem květin, dekorací i řemeslných vý-
robků.

Ing. Jiří Ptáček

Na fotografii zleva: Michaela Maláčová, Hana Svobodová, Eliška Bučková,
Alain Delon, Elisavet Charalambidu, Petra Němcová

Program ZOO – duben
5. 4. 2008 – PTAČÍ DEN PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Soutěžní program pro návštěvníky ZOO Brno. Návštěvníci s ptačím
příjmením mají vstup zdarma. 
Kontakt: Mgr. Světlana Vítková, tel. 546 432 361.

19. 4. 2008 – DEN ZEMĚ A JARNÍ ZOOTROFEJ
Soutěžní stezka, kulturní program v ZOO Brno. Kontakt: Mgr. Vitulová,
tel. 546 432 360, Mgr. Světlana Vítková, tel. 546 432 361.

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

■■ AQUAAEROBIC
Pondělí: 20.00–21.00 ZŠ Arménská
Středa: 20.00–21.00 ZŠ Arménská
Pátek: 18.00–19.00 ZŠ Arménská
Informace: www.plavani-katka.cz
mail: plakaha@seznam.cz
tel.: 777 645 517 Kateřina Hašková
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DARY PŘÍRODY NA ZŠ VEDLEJŠÍ
Výroba keramiky má na ZŠ Brno, Vedlej-
ší 10, dlouholetou tradici, korunovanou
mnoha úspěchy a oceněními. Děti se
učí keramickým technikám v rámci mi-
moškolních kroužků, které jsou rozdě-
leny podle věku. Na jejich vedení se
podílí několik školených pedagogů.
Obvyklým a dnes již tradičním vyvr-
cholením celoročního odpoledního sna-
žení bývá školní výstava mladých tvůr-
ců. Letošní nese název „Dary přírody“
a její slavnostní vernisáž proběhne
v pondělí 14. dubna 2008 v 15.30 v bu-
dově školy. Tímto sdělením vás – čte-
náře Našich Bohunic – co nejsrdečněji
zveme k návštěvě. Pokud byste si udě-
lali čas a přišli na zahajovací vernisáž,
můžete spojit zaručeně nevšední umě-
lecký zážitek s příjemným posezením
v „kavárně“, kterou již tradičně pořádá

Klub rodičů při ZŠ Vedlejší. Chybět ne-
bude samozřejmě ani krátký kulturní
program. Výstava bude zpřístupněna
od pondělí 14. dubna do čtvrtku
17. dubna v odpoledních hodinách vždy
od 13.00 do 17.00 a dopoledne během
vyučovacích přestávek.
Podobně jako loni, kdy jsme vystavovali
keramiku v Mikulově a Rosicích, i letos
hodláme s našimi uměleckými díly mla-
dých tvůrců prorazit „do světa“. Pokud
byste tedy výstavu u nás ve škole z ně-
jakých důvodů prošvihli, můžete za ná-
mi v létě vyrazit do Boskovic. Tatáž vý-
stava bude k vidění v předsálí tamního
městského kina od 19. června do
28. srpna 2008. Slavnostní vernisáž pro-
běhne ve čtvrtek 19. června v 17 hodin.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

společně s dalšími 290 školami (ZŠ
i víceletými gymnázii). Celkem bylo
testováno přes 9 000 žáků z ČR.
Tohoto projektu TIMSS 2007 se
zúčastnilo dalších 62 zemí z celého
světa. 
Naši žáci – tehdejší 8. A a 8. C,
letošní deváťáci, se velmi dobře
umístili. Obsadili 31. místo v ma-
tematice a 51. místo v přírodních
vědách. V tak obrovské konkuren-
ci obstáli opravdu výborně! To
dokazuje, že naše škola má velmi
dobrou úroveň vzdělanosti a pří-
pravy žáků k dalšímu studiu. 
A to nám dělá skutečně velkou ra-
dost.

Naše škola, ZŠ Arménská, patří už
dlouho mezi školy sportovně za-
měřené, a tak není divu, že má na
svém kontě hodně sportovních
úspěchů. Může se těšit řadě vítěz-
ství a velmi dobrých umístění v nej-
různějších utkáních a soutěžích.
Naše jméno se objevuje mezi těmi
nejlepšími školami stejného typu
nejen v Brně a Jihomoravském kra-
ji, dokonce i v celé ČR. 
Ale to není všechno, na co jsme
pyšní! Dokazují to výsledky mezi-
národního výzkumu trendů mate-
matického a přírodovědného vzdě-
lávání, jehož hlavního šetření se
naše škola v roce 2007 zúčastnila

ZŠ ARMÉNSKÁ V JINÉM SVĚTLE

ČARODĚJNÉ HRANÍ A DOVÁDĚNÍ 
»tvrtek 24. 4. 2008, 16.00ñ20.00 hod. (v p¯ÌpadÏ z·jmu i dÈle)
PROGRAM: ukázkové hodiny kroužků Slavíček, Taneční školička, Mo-
derní tance, Aerobic, Kytara (čarodějné vystoupení), hravé odpoledne
na Lánech (pro zájemce výroba velké čarodějnice, kterou večer spálíme
a malých čarodějnic na památku), magická atmosféra v Čajovně (čaro-
vání s mandalou) a večerní dovádění u ohně
S SEBOU: dobrou náladu, prut a nějakou dobrotu na opékání – děti
v čarodějném kostýmu dostanou sladkou odměnu nebo špekáček!
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Petra Košťálová, mob. 724 813 929,
e-mail: petralany@luzanky.cz + vedoucí kroužků. VSTUP VOLNÝ!

DEN ZEMĚ A KOUZEL
Sobota 26. 4. 2008, 15.00ñ18.00 hod.
PROGRAM: hraní a dovádění na zahradě, sázení čarodějných rostlin
a kouzelného stromu Bonbónovníku, přivolávání čarovného deště, zdo-
bení truhlíků a jiné tvoření
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Petra Košťálová, mob. 724 813 929,
e-mail: petralany@luzanky.cz. VSTUP VOLNÝ

LEZE LEZE AŽ TAM BUDE … (jednodenní výlet pro všechny od 7 let)
NedÏle 27. 4. 2008, Ëas up¯esnÌme (viz. www.luzanky.cz)
PROGRAM: Společně se vydáme na horolezeckou stěnu v Kuřimi, kde
nás čeká odborná přednáška a výcvik lezení na umělé stěně.
S SEBOU: sportovní oblečení (leginy nebo kraťasy, tričko s kr. rukávem,
mikina na chvíle, kdy nebudete aktivní), lehké tenisky, svačinu a pití na
celý den (1,5–2 litry), nějaké kapesné (možnost zajít si na polévku v míst-
ní restauraci)
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Irena Suchardová, mob. 608 606 889,
e-mail: irena@luzanky.cz. CENA: 150,- Kč.

POBYTOVKA S IRČOU
»tvrtekñnedÏle 8.ñ11.5.2008
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Irena Suchardová, mob. 608 606 889, 
e-mail: irena@luzanky.cz + www.luzanky.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY:
Proběhnou opět v obou letních měsících a všech prázdninových týd-
nech, začínáme již 30.6. a těšíme se na vás! 
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Petra Košťálová, mob.  724 813 929, e-mail: petralany@luzanky.cz
Irena Suchardová, mob. 608 606 889, e-mail: irena@luzanky.cz
Andrea Kamenická, e-mail: vytvarkalany@luzanky.cz

547240937

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

V úterý 26. 2. 2008 prožily děti tří bo-
hunických mateřských škol neobvyklý
zážitek. Přijali jsme pozvání zástupců
bohunického sboru hasičů k návštěvě
hasičské zbrojnice.
Ve slunečném od-
poledni jsme měli
příležitost prohléd-
nout si hasičskou
stanici a veškerou výzbroj i výstroj,
o níž nám velice poutavě vyprávěl pan
Jiří Soukup. Nechybělo ani poučení, jak
zabránit či čelit požárům. Společně se
strojníkem panem Alešem Putnou obě-
tavě pomáhali dětem vystoupit do

kabin hasičských vozů a prohlédnout si
je zevnitř. Na rozloučenou nám auta
zablikala a zahoukala siréna.
Děkujeme panu Soukupovi i Putnovi,
kteří se nám věnovali ve svém volném

čase a poskytli
dětem nejen zá-
bavu, ale i po-
učení. Poděko-

váním od dětí budou též obrázky, kde
výtvarně vyjádří své bohaté zážitky.

Za děti i učitelky MŠ Uzbecká, MŠ Amer-
lingova a MŠ Běloruská Naděžda 
Bajerová, ředitelka MŠ Uzbecká.

PODĚKOVÁNÍ
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Jihlavská 27 (Autocentrum Kia), 625 00 Brno-Bohunice
vjezd z ulice Pod nemocnicí

tel.: 547 423 068-9, e-mail: pneu@pemm.cz, www.pemm.cz

Provozní doba:  Po-Pá 07:30– 18:00   So 08:00– 12:00

V¯BùR Z AKâNÍ
NABÍDKY
AUTOPNEU

VOLEJTE, P¤IJEëTE...

Kã

ãas

slevy stál˘m
zákazníkÛm

mimosezónní
úschova

mytí kol

ekologická
likvidace

pneumatik

obãerstvení

bezhotovostní
platby

plnûní pneu
dusíkem

opravy
pneu a du‰í

geometrie

brzdy

tlumiãe

VÁ· PNEUSERVIS 

NEJVùT·Í SKLAD
A SORTIMENT
MOTOPNEU
V BRNù145/70 R 13T od 699,- Kã

165/70 R 13T od 799,- Kã
195/65 R 15T od 1 259,- Kã
205/55 R 16H od 1 699,- Kã

■■ NabÌzÌm pron·jem zahr·dek
různých velikostí v Brně-Slatině.
Tel.: 605 817 692.

■■ DÏtskÈ t·bory ñ sportovní,
jazykové, cyklistické, výtvarné, s flét-
nou, pro teenagery. Minitábory pro
rodiče s dětmi 1–9 let.
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

■■ Gar·û ñ Bohunice, ul. Neužilo-
va na vlastním pozemku – prodám
nejvyšší nabídce. Tel.: 605 109 906.

■■ ⁄ËetnictvÌ, mzdy, DPH včetně
daňového přiznání. Tel.: 602 966 545.

■■ KURZ ASERTIVITY
www.psychologickekurzy.ic.cz




