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ZÁPISNÍK STAROSTY
V současné době se naplno roz-
bíhají jednání o novém územním
plánu města Brna. Územní plán je
jedním z nejdůležitějších doku-
mentů města a má velký vliv na je-
ho rozvoj. Nejinak je tomu s měst-
skou částí Brno-Bohunice. První
jednání se odehrávají v těchto
dnech. Nejdůležitější debata, kdy
budou na stanovisko dotázáni také
bohuničtí zastupitelé, by se měla
odehrát na podzim letošního roku.
Současnou podobu územního plá-
nu najdete i na internetových strán-
kách města Brna www.brno.cz. Po
konzultaci s panem místostarostou
a předsedou Komise pro rozvoj
městské části dáváme magistrátu
předběžné připomínky směřující
například ke změnám ploch pro
smíšenou výrobu, obchod a služby
(tam, kde již nemají tyto funkce
opodstatnění) na plochy umožňu-
jících zeleň, rekreaci a sport, byd-
lení a parkovací stání.
Rád bych věnoval pár slov také
problému dobudování oddílné ka-

nalizace v naší městské části. Její
výstavba byla rozdělena do pěti
etap. I. a II. etapa jsou již hotové,
zbývá dokončit III., IV. a V. etapu.
Náklady jsou odhadovány na 280
mil. Kč. To je suma zcela nad
možnosti městské části (viz infor-
mace z předminulého čísla Našich
Bohunic o rozpočtu). Protože se
tento problém netýká pouze Bohu-
nic, řeší jej město Brno prostřed-

V novinách a časopisech se čas
od času objeví zprávy o globál-
ním oteplování, o nové době
ledové či hrozbách hraničících
až s koncem světa. Duch těchto
článků závisí na tom, na čí
straně stojí jeho autor. Proto se
můžeme dočíst různé možné
výsledky, pozitivní i negativní.
Vědci je vyvozují z vlivů lidské
činnosti na přírodu a z chování
přírody samotné. Nabádají k vy-
užívání různých šetrných zdrojů
energií, k třídění odpadů a jejich
recyklaci. Jiné zprávy zase tvrdí,
že se vlastně nic neděje, že si
s tím příroda poradí sama. 
Ať už byla letošní zima jakákoliv,
do „jarního“ měsíce března si
přejme, aby to letošní jaro
opravdu začalo. Vždyť počátek
nového života, jak u rostlin, tak
u zvířat, je krásný. Již nyní se
společně těšme na novou svěží
barvu listů, květů a vůní, které
s sebou jaro přináší. Věřím, že
nám tyto radosti příroda  i na-
vzdory rozmarům počasí ani
letos neodepře.
My jí ale můžeme pomoci svým
přístupem, tím, že nám nebude
lhostejná a že svoje konání a
jednání přizpůsobíme třeba to-
mu, že chceme žít v příjemněj-
ším a zdravějším prostředí. Zá-
leží na každém z nás.
Dobrý a příjemný začátek jara
přeje

Stanislav Skřička, radní
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Příroda si poradí

Jarně svítící sluníčko a mnoho di-
váků bylo na masopustní sobotu
svědky putování téměř 40 masek
po Bohunicích. Fašankový průvod
postupně odsuzoval vybrané výteč-
níky, kteří do jednoho zvolili alter-
nativní trest v podobě proviantní
úplaty soudního tribunálu. Byli za
to odměněni zpěvem, tancem s med-
vědem a matkou masopusta a sa-
mozřejmě přáním všeho dobrého.
Večerní pochovávání basy ohlásilo,
podle církevního kalendáře, začá-
tek doby postní.
Ta bude trvat až do Velikonoc. Těs-
ně po nich, v sobotu 14. dubna se
opět v orlovně bude hrát, tancovat
a zpívat, tentokrát s cimbálovou
kapelou Lučina. Všichni jste srdeč-
ně zváni.

Ladislav Konečný

FAŠANKOVÝ PRŮVOD MASEK

nictvím společnosti Brněnské vo-
dárny a kanalizace, a.s. Město Brno
se rozhodlo požádat o peníze
Evropskou unii. Tento stav, bohu-
žel, trvá již poměrně dlouho a stále
není jasno, zda EU bude nebo ne-
bude ochotna městu Brnu na do-
budování oddílné kanalizace přispět.
Podle mých informací věc stojí na
administrativních požadavcích EU.
Přesto bychom letos v létě měli
vědět, zda EU dotaci městu Brnu
schválí. Pokud se tak stane, měly
by Bohunice přijít na řadu v letech
2009 až 2010. Není to příliš uspo-
kojivá perspektiva, ale je to, bohu-
žel, tak.
Na městskou část se, podobně
jako v předchozích letech, obrátilo
občanské sdružení Lungta s žá-
dostí o vyvěšení tibetské vlajky na
naší radnici. Rada s tím vyslovila
souhlas a od 9. do 12. března tak
bude bohunickou radnici zdobit ti-
betská vlajka.

Robert Kotzian,
starosta MČ
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Komise nebo výbor e-mail oblast působnosti

Kontrolní výbor VyborKontrolni@bohunice.brno.cz
Kontroluje výkon tzv. samostatné 
působnosti obce

Finanční výbor VyborFinancni@bohunice.brno.cz Projednává rozpočtové záležitosti

Výbor pro národnostní menšiny VyborNarMen@bohunice.brno.cz
Zabývá se otázkami národnostních
menšin

Komise životního prostředí KomiseZP@bohunice.brno.cz
Zeleň, odpadové hospodářství, životní
prostředí obecně

Komise bezpečnostní KomiseBezp@bohunice.brno.cz Bezpečnost, prevence kriminality

Komise kultury a sportu KomiseKultSp@bohunice.brno.cz
Otázky podpory kulturních,
sportovních a volnočasových aktivit

Komise sociální KomiseSocialni@bohunice.brno.cz
Otázky hospodaření s obecním byto-
vým fondem, spolupráce se seniory,
sledování sociálně-patologických jevů

Komise pro rozvoj městské části KomiseRozvojMC@bohunice.brno.cz
Územní plánování, doprava, parkování,
rozvoj obce

Redakční rada bulletinu 
Naše Bohunice

noviny@bohunice.brno.cz Vydávání informačního bulletinu MČ

ZPRÁVY Z RADNICERada MČ na svém 7. zasedá-
ní dne 7. února 2007:
■ nesouhlasila s mimosoudním jed-
náním o smírném řešení sporu
mezi MČ a firmou PSK Group
■ doporučila zastupitelstvu zvolit
další členy Výboru pro národnostní
menšiny ZMČ delegované občan-
skými sdruženími
■ jmenovala Škodní a likvidační
komisi pro stanovení způsobu likvi-
dace nepotřebného majetku MČ
za rok 2006
■ schválila dodatek k Organizační-
mu řádu ÚMČ
■ vzala na vědomí sdělení ČSÚ
o výši inflace a schválila uplatnění
míry inflace pro valorizaci nájem-
ného 
■ podpořila kampaň „Vlajka pro Ti-
bet“ a rozhodla o vyvěšení tibetské
vlajky na budovu radnice ve dnech
9. – 12. 3. 2007
■ souhlasila s pořádáním sportovní
akce „Lužánky Snowboard Fest“

při ulici Okrouhlá dne 24. 2. 2007
■ schválila seznam projektů MČ
pro zařazení do databáze aktuali-
zovaného dokumentu Strategie pro
Brno

Rada MČ na svém 8. zasedá-
ní dne 21. února 2007:
■ zrušila poptávkové řízení na zpra-
cování projektové dokumentace na
akci „Zřízení parkovacích stání na
plochách veřejné zeleně v MČ“
■ schválila dodatek ke smlouvě na
zajištění vývozu velkoobjemových
kontejnerů v MČ
■ schválila výpověď nájemní smlou-
vy na pronájem pozemku v areálu
Ukrajinská s firmou BaVaX
■ doporučila zastupitelstvu schválit
bez výhrad roční účetní závěrku a fi-
nanční vypořádání MČ za rok 2006
■ doporučila zastupitelstvu schválit
navržené rozpočtové opatření č.

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
Před listopadem 1989 jsme slavili
mnoho různých svátků a význam-
ných dní, které v sobě často nesly
přídech propagandy tehdejší vlád-
noucí strany.
Nevím, kolik těchto svátků „ak-
tivně“ přežilo do dnešní doby. Z ti-
tulu své „funkce“ otce se již léta
nejčastěji účastním červnového
MDD. Jsou však i další hezké

svátky, které jsme začali více slavit
až po roce 1989, jako například
Den matek, nebo dnes již hodně
komerční svátek sv. Valentýna. 
Pamatuji si však ještě na jeden
pozapomenutý svátek, kterým je
Březen – měsíc knihy. Je to zají-
mavé. V minulém režimu se tento
svátek slavil každý rok a přitom se
knihy vydávaly velmi málo, a když,
tak jen takové, které státní cenzu-
ra schválila. Zato v současnosti
máme knih, co hrdlo ráčí – přesto
tento svátek upadl v zapomnění.
Možná je to škoda, možná je to
dobře. Nevím, třeba by „zkomerč-
něl“ jako sv. Valentýn.
Když jsem řekl doma své ženě, že
budu psát článek o knihách, za-
tvářila se pobaveně a prohlásila:
„Ty a kniha? Vždyť tě nevidím jinak
než s nějakým zákonem, ekono-
mickou publikací, či dokumenty
o Evropské unii v ruce.“ Ano, má
pravdu. Málokdy vezmu do ruky
knihu a jen tak odpočinkově se do
ní zahloubám. To ovšem nezname-
ná, že knihy nemám rád a že si jich
nevážím.
Nevím, jaké bude počasí, až bu-
dete číst tyto řádky. Možná, že
zvítězí zimní Bílá královna (z knihy
Letopisy Narnie), nebo Jarní princ.
Ať tak, či onak, najděte si aspoň
chvilku a občerstvěte svoji duši čet-
bou nějaké hezké knihy. Nemusí
být zrovna nová. Může být z vaší
malé či větší knihovničky, půjčená
od sousedů nebo přátel nebo z
naší knihovny v CVČ na Lánech. Já
se budu snažit také „napravit“ a
aspoň trošku dohnat, co jsem za-
meškal.
A Měsíc knihy pak může být klidně
i v květnu, září nebo třeba prosinci.

Antonín Crha, 
místostarosta

Aby se zlepšila možnost občanů komunikovat se samo-
správou městské části, zřídil úřad e-mailové adresy
komisí Rady městské části a výborů Zastupitelstva měst-
ské části. Elektronickou poštu, kterou pošlete na níže
uvedené adresy, obdrží tajemník příslušné komise či vý-
boru a předá ji cestou předsedy komisi nebo výboru
k projednání.
Komise jsou poradními a iniciativními (to znamená, že
mohou radě podávat návrhy) orgány Rady městské části.

Výbory jsou poradními a iniciativními orgány Zastupi-
telstva městské části. Komise ani výbory nemohou ve
většině případů o věcech samy rozhodovat, nicméně
mohou předkládat orgánům samosprávy návrhy a sta-
noviska.
V tabulce uvádím přehled adres se stručným vymeze-
ním působnosti.

Robert Kotzian, starosta MČ

ELEKTRONICKÉ ADRESY KOMISÍ A VÝBORŮ

1/ZMČ v rozpočtu pro rok 2007
■ doporučila zastupitelstvu schválit
nové znění čl. 5 Zásad odměňování
neuvolněných členů zastupitelstva,
členů výborů ZMČ a komisí Rady
MČ – nečlenů ZMČ
■ doporučila zastupitelstvu schválit
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ
Arménská
■ doporučila zastupitelstvu souhla-
sit se změnou Územního plánu
města Brna v lokalitě při ulici Lány
o vzala na vědomí zprávu o činnos-
ti a hospodaření střediska Naděje
Arménská 2
■ vzala na vědomí zprávu o stavu
vyúčtování dotací poskytnutých
MČ za rok 2006
■ vzala na vědomí roční účetní zá-
věrku za rok 2006 příspěvkových
organizací (školy a školky)
■ schválila pozměňující návrh fi-

nančního plánu ZŠ Vedlejší 10
a dále schválila finanční plány pří-
spěvkových organizací 
■ schválila návrh na změnu výše
pokuty pro Společenství vlastníků
Gruzínská 11 za porušení vyhlášky
o zeleni ve městě Brně
■ uložila Redakční radě Našich Bo-
hunic pravidelně zveřejňovat infor-
mace Městské policie Brno a trvale
umisťovat přehled kontaktů na
bezpečnostní a záchranné složky
města a státu
■ schválila dotaci pro Sbor dobro-
volných hasičů Bohunice ve výši
2.000,- Kč na soutěž O pohár
starosty
■ neschválila výměnu dvou bytů
■ schválila záměr MČ k rozšíření
občanské vybavenosti při ulici
Vedlejší
■ nesouhlasila s připojením reklam-
ního zařízení k veřejnému osvětlení
při ulici Dlouhá

Zápis do bohunických mateřských škol 
pro ökolnÌ rok 2007/2008 se kon· ve dnech:

vyd·v·nÌ p¯ihl·öek      p¯ijÌm·nÌ vyplnÏn˝ch p¯ihl·öek:    
PO   5. 3. 2007 PO   19. 3. 2007
⁄T   6. 3. 2007 ⁄T   20. 3. 2007

K z·pisu p¯ijÔte s dÌtÏtem a p¯ineste jeho rodn˝ list.

BliûöÌ informace budou zve¯ejnÏny na jednotliv˝ch mate¯sk˝ch
ökol·ch.
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Fotbalisté TATRANU roce 2007

Zimní příprava na druhou polovinu
soutěžního ročníku 2006/2007 na
umělém travnatém hřišti na Neuži-
lově ulici je u všech družstev FC
TATRANU Bohunice v plném prou-
du. „Áčku“ mužů se vydařila. Vět-
šinu přípravných zápasů TATRAN
vyhrál. Příprava trvá od ledna do
března a její součástí je nejen
kondiční a herní příprava, ale i vy-
zkoušení, popřípadě začlenění,
nových hráčských posil do základ-
ního kádru „A“ mužstva.
Po podzimní polovině soutěže
JmKP, po odehrání 17 zápasů, ob-
sadilo „A“ mužstvo TATRANU sed-
mé místo v tabulce se ziskem 24
bodů. Bilance je celkem uspokoji-
vá, mužstvo šestkrát vyhrálo, šest-
krát remizovalo a zaznamenalo pět
proher s celkovým skórem 30:28
a se 3 kladnými body pravdy. Na
30 vstřelených brankách se podíleli

hráči následovně: Bombicz 10,
Horký 8, Beneš 6, Krejčí 3, Kroupa
2 a Novotný 1 brankou.
Jarní polovina soutěže odstartuje
24. března, kdy „A“ mužstvo TA-
TRANU zajíždí k zápasu do Dou-
bravníka a na první domácí zápas
na novém travnatém povrchu se
můžeme těšit v sobotu 31. března
od 15.00 hod, kdy přivítáme sou-
peře z Ráječka. 
Vstupenky návštěvníků jsou při
každém domácím zápase sloso-
vány a tři uchazeči soutěží o pěkné
výhry. Funkcionáři srdečně zvou
všechny fanoušky fotbalu na do-
mácí zápasy (vždy v sobotu dle roz-
pisu ve vývěsce na Neužilově ulici
na stadionu). Přijďte podpořit naše
fotbalisty do Bohunického „do-
líčku“ a zažít uvolněné odpoledne!

Ing. Jaromír Krejčí

Krajské finále házené v Kuřimi

Ve středu 29. listopadu proběhlo
městské kolo v házené starších
žáků. Z Bohunic se účastnila ZŠ 
Arménská, která získala 1. místo,
vítězstvím ve finále nad školou ZŠ
Tyršova, kterou naši hoši porazili
v prodloužení. Tím se probojovali
do krajského finále, které se kona-
lo v Kuřimi  dne 10. ledna 2007. Po
velké námaze a úsilí se naše muž-
stvo umístilo na pěkném 2. místě.
Naši kluci podlehli v klíčovém zá-
pase týmu z Kuřimi o jediný gól.
Umístění škol bylo následující:
1. Kuřim A , 2. Arménská, 3. Velká
nad Veličkou, Hustopeče, Kuřim B.

Z našich hráčů byl nejlepším střel-
cem Michal Adam a zároveň dru-
hým nejlepším střelcem turnaje.
Naši školu reprezentovali starší žá-
ci: Adam Michal, Burčík Lukáš, Klí-
ma Milan, Nádaský Michal, Šterz
Ondřej, Šíma Jan, Turczyk David,
Turczyk Martin a Vida Štefan.
Všechny naše hráče chválíme za
skvěle odvedený výkon, sportov-
ního ducha a vzájemnou podporu
a povzbuzení v těch zápasech, ve
kterých se zrovna nedařilo. Velký
dík patří i našim paním učitelkám
Vlastě Čapkové a Ireně Lidmilové.

Mgr. Alena Procházková

včetně kompletní české špičky. Do-
provodný turnaj DGP hrálo 16 dětí.
Hrálo se podle Ingových pravidel
(jiný způsob počítání dosažených
bodů, tj. velikosti zabraného úze-
mí), která se pro tento druh turna-
jů na mezinárodní scéně používají.
Ve hře bylo vítězství ve třech kate-
goriích: do 12, 15 a 18 let.
Asi největším překvapením turnaje
bylo vítězství Ondřeje Krumla
(1. dan) nad obhajujícím mistrem
Ondřejem Fidrmucem (4. dan) ve
druhém kole. V dalším souboji oče-
kávaně porazil Jan Prokop (3. dan)
Ondřeje Krumla (1. dan). Jan Pro-
kop se stal novým juniorským mis-
trem republiky.
Silnou stránkou mistrovství se stal
doprovodný program koupání v ba-
zénu a oblíbené promítání filmů.
Akci zahájil nový starosta Bohunic
pan Robert Kotzian. Zvláštní podě-
kování patří řediteli ZŠ Arménská
a jeho týmu. S jejich podporou
mistrovství opakovaně pořádáme. 
Naši hráči se stále zlepšují. Budou
bodovat i na blížícím se juniorském
mistrovství Evropy v nizozemském
Zandvoortu.

O prvním únorovém víkendu se na
ZŠ Arménská konalo Mistrovství
republiky žáků a juniorů v tradiční
japonské deskové hře GO.
Tato hra se stává stále populárnější
i u nás. Jednoduchost pravidel ostře
kontrastuje s množstvím možných
herních kombinací. Na herní desce
je vyznačena čtvercová síť. Dva
protihráči kladou postupně černé
a bílé kameny na  průsečíky s cílem
zabrat co největší území. Hra je

známa též pod názvy Wei-či nebo
Baduk. Hlavními „hráčskými zá-
kladnami“ jsou Japonsko, Čína a
Korea. Ale dnes už je hra rozšířena
i v Evropě a Severní Americe.
Mistrovství uspořádali hráči z Brna
pod vedením pana Slávka Zmeka.
Pan Zmek se stará i o dětskou
přípravku na ZŠ Krásného a hráč-
ský klub v „Domečku“ ve Starém
Lískovci.
Mistrovství se zúčastnilo 17 hráčů

Mistrovství republiky žáků a juniorů v GO

Vlevo Lukáš Podpěra, vpravo Ondřej Fidrmuc. Foto: Miloš Podpěra

GO je hra vhodná pro každý věk.
Rozvíjí představivost, strategické
myšlení a taktickou dovednost.
Trénuje propočet a kombinaci. Má
svou estetickou krásu a příjemnou
společenskou stránku. 
V Brně lze hrát každou středu od
17 hodin v Domečku na Kosmo-
nautů 4 ve Starém Lískovci a každé
úterý od 18 hodin v čajovně na Do-
minikánském náměstí.

Ondřej Jurásek 

U18:
1. Jan Prokop, 3. dan - 5b.
2. Lukáš Podpěra, 1. kyú - 4b.
3. Ondřej Fidrmuc, 4. dan - 3b.
4.–5. Ondřej Kruml, 1. dan - 3b.
4.–5. Miroslav Šos, 4. kyú - 3b.

U15:
1. Lukáš Podpěra, 1. kyú - 4b.
2. Miroslav Šos, 4. kyú - 3b.
3. Marcel Sapík, 14. kyú - 3b.

U12:
1. Lukáš Podpěra, 1. kyú - 4b.
2.–3. Anna Podpěrová, 19. kyú - 2b.
2.–3. Tereza Salajková, 19. kyú - 2b.

ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52

Přijímací a talentové zkoušky pro školní rok 2007/2008 
se konají v termínech:

26. a 27. 3. 2007 od 15.00 do 18.00 hodin
16. a 17. 5. 2007 od 15.00 do 18.00 hodin

Obor hudení, výtvarný a literárně dramatický: Vídeňská 52
Obor taneční: Vídeňská 85

Kontakty: tel.: 543 213 764, 543 212 956
www.zusjilka.cz
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POHÁDKOVÉ KRAJINKY 
ZE SUKULENTNÍCH ROSTLIN

Výstava se koná na tradičním místě:

v Brně, v Základní škole na Náměstí 28. října č. 22 
(vedle výjezdu sanitek)

Otevřeno bude
od 13. do 24. března 2007 denně od 10 do 18 hodin.

Neformální vernisáž výstavy proběhne 

v pondělí 12. 4. od 16 hodin ve výše zmíněné škole.

Srdečně zve  Jaroslav Honc

Výtvarná soutěž ČZS pro děti

Český zahádkářský svaz vyhlašuje 

14. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma

KYTIČKA PRO MAMINKU
v těchto kategoriích:

Kresba, malba apod. Polytechnické práce
A – do 6 let A – do 6 let

B – 7 až 10 let B – 7 až 10 let

C – 11 až 14 let C – 11 až 14 let

Z – zvláštní školy Z – zvláštní školy

Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres (max. A3), výrobky

z přírodních i umělých materiálů. Výtvarné práce zašlou účastníci

soutěže do

31. března
na adresu ústředí ČZS, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, kde je

vyhodnotí komise. Prvních deset nejlepších prací v každé kate-

gorii bude oceněno, autoři vyhodnocených prací obdrží hodnotné

ceny a diplom.

Nejzdařilejší práce budou součástí expozice ČZS na celostátních

výstavách v Olomouci a Lysé nad Labem. Vzhledem k využití

výtvarných prací se nebudou práce vracet.

Každá výtvarná práce musí být označena:

• soutěžní kategorií

• jménem a příjmením autora

• věkem

• adresou školy a třídy, případně adresou bydliště soutěžícího

Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno-Bohunice

BŘEZEN  2007
■ 8. března ve 14.00 hod. – TRADIČNÍ VÝROBA SVÍČEK
Potěšíme se vůní a prací se včelím voskem.

■ 13. března ve 14.00 hod. – FILM PRO PAMĚTNÍKY
…prvorepubliková kinematografie, jež potěší každého dříve naroze-
ného.        

■ 15. března ve 14.00 hod. – JARNÍ ZAHRÁDKA
Přivítáme jaro a zasejeme osení… 

■ 20. března ve 14.00 hod. – HRY S PAPÍREM
…tentokráte výroba kašírovaných maňásků.

■ 22. března v 10.00 hod. – VELIKONOČNÍ VAZBA
…čekají nás zajímavé ukázky květinových vazeb v podání studentů
Zahradnické školy Lány 

■ 27. března ve 14.00 hod. – MALÉ KONCERTOVÁNÍ
v podání studentů brněnské konzervatoře.

■ 29. března ve 14.00 hod.
Rozpravy s kazatelem Ing. R. Staňkem.

DUBEN 2007
■ 3. dubna ve 14.00 hod. – ZDOBENÍ KRASLIC
Vytváření tradičních velikonočních ozdob.

■ 5. dubna ve 14.00 hod. – VELIKONOČNÍ ZPĚVY
v podání brněnského pěveckého tria E CORDE.

Změna programu vyhrazena. O dalších aktuálních programech se mů-
žete informovat na nástěnkách Denního stacionáře nebo na tel. čísle
547 240 909.
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547240937

PURIM ANEB ŽIDOVSKÝ KARNEVAL
sobota 3. 3. 2007; 10.00ñ15.00 hod.
Akce pro veřejnost, především pro rodiče s dětmi. Přijďte s námi oslavit
svátek plný soutěží, legrace a zajímavých informací i tvořivých aktivit.
Odnesete si domů nové zážitky, spoustu odměn a dobrot! Cena: 50 Kč.

BAREVNÉ HRANÍ S MANDALOU
sobota 10. 3. 2007; 9.00ñ13.00, 14.00ñ18.00 hod.
Akce pro veřejnost. Přijďte si odpočinout, pohrát si a objevit „modré
kouzlo“ i to, že nejen nálada, ale i chuť lze zachytit pomocí barev. Od-
nesete si nové zážitky a svou první mandalu. Cena: 50 Kč.

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNÍ DÍLNY NA LÁNECH:

PondÏlÌ 2. 4. 2007; 15.30ñ18.30 hod.
JEDNODUCHÉ VELIKONOČNÍ VÝROBKY PRO DĚTI I PRO MAMINKY
S DĚTMI. Cena: 5 Kč/výrobek. Vede: Petra Košťálová.

⁄ter˝ 3. 4. 2007; 15.30ñ18.30 hod.
PROUTĚNÉ DEKORACE. Cena: 10 Kč. Vede: Dana Švestková.

St¯eda: 4. 4. 2007; 15.30ñ18.30 hod.
ZÁPISNÍČEK S VELIKONOČNÍMI MOTIVY. Cena: 15. Kč. Vede: Andrea
Kamenická.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY NA LÁNECH:

»tvrtek: 5. 4. 2007; 9.00ñ16.00 hod.
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY. Dopoledne: velikonoční přáníčka,
odpoledne: malé košíčky z pedigu. Cena: 50 Kč bez oběda, 100 Kč
s obědem. Vede: Andrea Kamenická.

P·tek: 6. 4. 2007; 9.00ñ16.00 hod.
VELIKONOČNÍ SPORTOVNÍ HRÁTKY A SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY.
Dopoledne: ochutnávka sportovních disciplín, odpoledne: velká soutěž
o zajímavé ceny (absolutní vítěz získá volnou vstupenku na vybraný
kroužek po zbytek šk. r. 2006/7 a na 1. pol. šk. r. 2007/8). Cena: 50 Kč
bez oběda, 100 Kč s obědem. Vede: Radek Vyoral a další.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY MIMO LÁNY

6. ñ 8. 4. 2007 (p·tekñnedÏle)
Vede: Radek Vyoral. Bližší informace upřesníme na www.luzanky.cz 
(najdete v sekci KALENDÁŘ AKCÍ)

Na všechny akce je lepší se předem nahlásit, není nutné u velikonočních 
odpoledních dílen.
Bližší informace: Petra Košťálová, mob. 724 813 929, 
e-mail: petralany@luzanky.cz, vytvarkalany@luzanky.cz

■ Opravy aut. praËek. 
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263

■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní
20, Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.

■■ Koupím rodinný dům v Brně
k bydlení (i menší ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem pří-
mý zájemce. Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj.

■■ Koupím garáž kdekoliv v
Brně i v hor. stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 776 809 213.

■■ Koupím pozemek v Brně
pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Tel.: 766
637 839.

■■ Prodám zahradu s chatkou
v k.ú. Bohunice při ulici Kejbaly.
Tel.: 728 227 013.

■■ Mladý manželský pár
hledá byt 1+1 – 2+1, popř. 3+1
nejlépe v Bohunicích. Volejte:
545 243 000.

V dnešním vydání bohunického zpravodaje se vracíme ke knižní publikaci Pro-
měny století z Bohunic, o které jsme psali v minulém čísle zpravodaje. V edici jsou
publikovány historické a současné fotografie z naší městské části. Protože pro-
měny, které nastaly zejména v centru Bohunic jsou až neuvěřitelné, rozhodli jsme
se uveřejnit dvě dvojice záběrů, pocházející z výše uvedené knihy. Na horních
snímku vidíte restauraci pana Burketa ve 20. letech minulého století na Brněnské
ulici (dnes Havelkova) a její dnešní podobu. Na spodním historickém snímku je
bohunická náves v roce 1935, která nesla název Náměstí 1. května. Náves
s kapličkou tvořila v té době centrum starých Bohunic. Na současné fotografii už
zůstala pouze kaple.

PROMĚNY BOHUNIC
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KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro

– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: info@krejcovstvikk.eu,
www.krejcovstvikk.eu

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.

Ukrajinská 15, Brno-Bohunice/7.patro

e-mail: J.Prochazkova1@seznam.cz

K R E J Č O V S T VÍ
Jaroslava Procházková

- opravy oděvů všeho druhu

- zakázkové krejčovství

Objednávky na tel.: 728 231 973

OPRAVA ODĚVŮ
za rozumné ceny

■■ Realitní kancelář QUICK-
REAL s.r.o. hledá spolupracov-
níky na pozice realitních makléřů a
ekonomických poradců. V případě
zájmu volejtre na tel. č. 732 269 667
nebo zasílejte životopis na e-mail-
ovou adresu: quickreal@iol.cz

■■ Sklenářství HESS práce u zá-
kazníka. Tel.: 607 893 965.

■■ Realitní kancelář QUICK-
REAL s.r.o. hledá byty všech ve-
likostí a rodinné domy v lokalitách
Bohunice a okolí pro naše evi-
dované klienty. Volejte makléře:
736 200 241.

■■ Prodám zahradu v Ostopo-
vicích vl. poz. 400 m2, chata, 
udírna, krb. Tel.: 548 213 064,
m. 603 354 589.

VÁŠ DODAVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
A TELEKOMUNIKAČNÍCH ŘEŠENÍ

SMART Comp. a.s.
 provozuje služby NETBOX

ISO 9001:2001, ISO 14001:2005
www.sc.czwww.netbox.cz




