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A máme tu únor
Měsíc, kdy příroda je v hlubokém spánku, kdy nabírá nové síly k jarnímu rozpuku a kdy zima
ještě stále vládne svou mocnou
mrazivou rukou… Jak praví pranostika: „Únor bílý, pole sílí.“ Můžeme jen doufat, že ten letošní
bude po výjimečně teplém začátku zimy opravdu takový, jak
toto starobylé přísloví praví!
Tento měsíc však nebyl vždy jen
plný klidu a odpočinku. Z historie víme, že byl i plný vzruchu a
napětí. Byl to měsíc přímo revoluční. Ve Francii i bývalém carském Rusku probíhaly v tomto
měsíci revoluce. Nemusíme se
poohlížet v cizině, vždyť i u nás
v minulosti bylo jisté únorové
výročí…
Ale zpět k běžnému životu. Tento měsíc bývá také plný veselí.
Pořádají se různé plesy, bály a
masopusty. Masopustní rej masek a převleků vychází z křesťanských tradic a pořádá se v období od Tří králů do Popeleční
středy. Tedy únor je ideální čas
na jeho pořádání. I u nás v Bohunicích se potvrzuje, že tento
měsíc patří společenské zábavě.
Pořádá se hned několik akcí,
Hasičský ples, ale také Bohunický masopust s průvodem
masek. Kdo holduje tanci a zábavě, má jistě dost příležitostí
k vybroušení tanečního stylu a
setkání s přáteli anebo se může
nechat vtáhnout do víření masopustních masek .
Co říci na závěr. Snad ať je měsíc
únor pro nás šťastný a plný krásných chvil prožitých v rodinném
kruhu nebo ve společenském
veselí.
Leoš Šmídek, zastupitel

Uzávěrka č. 3/07
čtvrtek 15. února

ZÁPISNÍK STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovoluji si
vám nabídnout několik aktuálních
postřehů z Bohunic, které se týkají
činnosti naší radnice.
S novým rokem napjatě očekáváme, kdy Ministerstvo pro místní
rozvoj vypíše dotační program na
regeneraci panelových sídlišť. Na
radnici máme připravenu její II. etapu. Doufám, že konec vládní
„krize“ bude znamenat více jistoty
pro obce, alespoň pokud jde o takové věci, jako je péče a údržba jejich území. Možná, že v době, kdy
tento text vyjde, bude již více jasno.
Prozatím víme pouze to, že pro
celou republiku počítá ministerstvo
na regeneraci panelových sídlišť s
částkou 100 mil. Kč.
Naplno jsme rozběhli projektovou
přípravu vybudování nových parkovacích stání v naší městské části.
Parkovací stání plánujeme vybudovat položením tzv. zatravňovacích
dlaždic do travnatých pásů mezi
parkovišti a chodníky podél panelových domů. Tak by bylo umožněno doposud podélně za sebou
parkujícím vozům nové řazení kolmo vedle sebe. V řadě míst v Bohunicích je tento postup v podstatě
jediný realistický způsob, jak zvýšit
počet parkovacích stání. Píšu-li „realistický“, mám tím na mysli:
proveditelný s ohledem na vedení
technických sítí a normy chránící
životní prostředí a také z finančního hlediska rozumně nákladný.
Výhodou tohoto způsobu je také

menší dopad na stav zeleně v městské části. Celkově je tak naplánováno více než 250 nových parkovacích stání na různých místech
Bohunic za odhadovanou cenu
kolem 12 mil. Kč. Skutečné náklady a přesný počet stání, která
nakonec budeme moci vybudovat,
ukáží až hotové projekty. Potíží
totiž je, že pod zmíněnými pozemky zhusta vedou technické sítě.
Uvedená suma je však zcela nad
možnosti rozpočtu městské části.
Proto se musíme pokusit přesvědčit
představitele města, aby Bohunicím
pomohli řešit jeden z jejich nejpalčivějších problémů – nedostatek
parkovacích stání. Samozřejmě, že
na radnici hledáme i další cesty, jak
se s tímto problémem úspěšně „poprat“, o tom ale zase někdy jindy.
(Pokračování na str. 2)

III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu 28. 2. 2007 od 17.00 se bude v jednacím
sále radnice Dlouhá 3, konat III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice.
Program zastupitelstva bude zveřejněn nejpozději 10 dní před zasedáním na úřední desce ÚMČ nebo na internetové stránce úřadu
www.bohunice.brno.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné.

Proměny Bohunic
Již 6. díl knižní edice PromÏny stoletÌ, který je celý zaměřený výhradně na Bohunice a jehož autorem je
pan Přemysl Dížka, je po téměř
roční přípravě na světě. Na 141 historických i současných fotografiích
je tak možné pozorovat, jak se naše
městská část během minulého století měnila. Publikace je vydána
u příležitosti výročí 770 let od první
písemné zmínky o Bohunicích. Uveřejněné fotografie zachycují změny
v téměř celé původní zástavbě Bohunic. Seznámíte se s proměnou
ulic Spodní, Rolnická, Neužilova,
Havelkova, Sobolova a Bohuňova,
dále Morávkova náměstí, Humenné, Hraniček, Čeňka Růžičky, Lánů,
ul. Na pískové cestě atd. Uveřejněné kopie původních dobových
fotografií a pohlednic jsou z archívu
naší městské části nebo ze soukromé sbírky.
Publikace Proměny století – díl 6. je
k zakoupení v trafice pod radnicí,
proti vchodu do prodejny Albert,
nebo u některých vybraných knihkupců v centru Brna. Náklad je
1 000 ks, cena 139 Kč.
Antonín Crha

ZÁPISNÍK STAROSTY
(Doknčení ze str. 1)
Na některých místech městské
části bylo instalováno nové dopravní značení. I když přináší v některých případech nevítané novoty,
doufám, že se nám podaří všechny
takto vzniklé nepříjemnosti v průběhu času vyřešit. Úpravy dopravního značení prováděly Brněnské
komunikace, a.s. Přestože se odehrávaly na základě odborné analýzy, myslím, že až praxe ukáže, které
jsou skutečně ku prospěchu věci.
Rada městské části se v prosinci
loňského roku, mimo jiné, vyjadřo-

vala k vedení vysokorychlostní železniční tratě v tzv. jižní variantě. Ta
se totiž týká naší městské části,
protože má vést v ose dnešní stávající železniční tratě podél dálnice
D1. I když se jedná o více než dvacetiletou budoucnost, souhlasili
jsme pouze za podmínky vybudování protihlukové bariéry a při
zachování maximální šetrnosti uvažovaného dopravního koridoru k životnímu prostředí.
Robert Kotzian
starosta MČ

STAROSTOVÉ A STRÁŽNÍCI
Ve středu 17. ledna 2007 se na bohunické radnici sešli starostové pěti městských částí, které spadají do revíru Městské policie Brno-západ. Jednání se
zúčastnila paní starostka Nového Lískovce, starosta Kohoutovic, starosta
Bosonoh, starosta Starého Lískovce a moje osoba. Přítomni byli také zástupci obvodního oddělení Policie České republiky Brno-Výstaviště a zástupci revíru Brno-západ Městské policie Brno. Na programu byla debata o problémech v oblasti bezpečnosti v jednotlivých městských částech. Příští
jenání se bude konat za čtvrt roku, tentokrát v Bosonohách.
Robert Kotzian, starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém 5. zasedání dne 10. ledna 2007:
■ schválila smlouvy o poskytnutí
dotací určených na sport, kulturu
a mládež organizacím, které působí v Bohunicích
■ vzala na vědomí doporučený program III. jednání Zastupitelstva
městské části Brno-Bohunice, které
se uskuteční dne 28. února 2007
v 17.00 hodin v zasedací místnosti
úřadu. Jednání je veřejné a pozvánka je na titulní straně Našich
Bohunic. Program jednání bude
zveřejněn na informačním panelu
úřadu a internetové stránce
www.bohunice.brno.cz
■ nedoporučila zastupitelstvu prominout pohledávku, a to poplatky
z prodlení, ve výši 117 420,- Kč
■ neprominula další pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 9 439,- Kč
■ neschválila prodej pozemků při
ulici Dlouhá podnikatelskému subjektu, požaduje jejich pronájem
■ nesouhlasila s prodejem pozemků v lokalitě Červený kopec – Kejbaly
■ nesouhlasila se směnou částí
obecních pozemků za jiné obecní
pozemky
■ vzala na vědomí zprávu o bezdůvodném obohacování vlastníka
objektu vystavěného na obecním
pozemku a uložila právníkovi úřadu zaslat předžalobní upomínku
tomuto vlastníkovi
■ podala podnět Stavebnímu úřadu na zahájení řízení o odstranění
nepovoleného objektu v části provozního areálu na ulici Ukrajinská

Rada MČ na svém 6. zasedání dne 24. ledna 2007:
■ schválila smlouvu o dílo na zpracování studie na investiční akci
„Kultivace tramvajových zastávek
MHD Běloruská a Švermova“
■ schválila nájemní smlouvu na
pronájem pozemku pod garáží
■ schválila dodatek nájemní smlouvy na pronájem pozemků při ulici
Dlouhá
■ schválila výpověď smlouvy na
pronájem části obecního pozemku
v provozním areálu na ulici Ukrajinská
■ neměla námitky k prodeji pozemku pod restaurací na ulici Ukrajinská a zároveň schválila nájemní
smlouvu na tento pozemek do doby, než bude prodej uskutečněn
■ schválila vzorovou smlouvu o dílo na provádění staveb a smlouvu
na zpracování projektů z důvodu
sjednocení agendy ÚMČ
■ doporučila zastupitelstvu schválit
novelu Plánu investičních akcí na
léta 2007 až 2010, která spočívá
v zařazení bodu Kultivace tramvajových zastávek MHD
■ nedoporučila zastupitelstvu prominout dlužnou pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 160 077,- Kč
a nedoporučila zastavit exekuční
řízení vůči povinnému v jednom
z obecních bytů
■ schválila seznam žadatelů o
obecní byt v naší městské části a
vzala na vědomí vyřazení některých žadatelů z důvodů neobnovení jejich žádostí
■ schválila Statut, organizační a
jednací řád komisí Rady MČ
■ schválila výsledky inventur majetku městské části a ostatního
movitého majetku za rok 2006 podle zápisu Ústřední inventarizační
komise
■ souhlasila s realizací oddělovacího zesilovače STA v nebytových
prostorách DPS Naděje, Arménská 2
■ schválila rozpočtové opatření
1/RMČ pro rok 2007

OREL jednota Brno-Bohunice, za podpory MČ Brno-Bohunice,
(red)

Vás srdečně zve na

BOHUNICKÝ MASOPUST
s večerním pochováváním hudebních nástrojů
v sobotu dne 17. února 2007
od 10.00 hod. průvod masek Bohunicemi
od 20.00 hod. večerní zábava v orlovně
S sebou černidla a „vůně“ na odsouzené.
Vstupné na zábavu: odsouzení 60 Kč a masky 30 Kč.
K tanci i poslechu zahraje živá hudba Tulipán.
Bližší informace a možnost zapůjčení masky:
L. Konečný – 723 226 839.
2/

Harmonogram sběrových dnů
v MČ Brno-Bohunice v roce 2007
Stanoviště

přistavení

odvoz

VOK/KS

Neužilova – parkoviště

10.1.2007

10.1.2007

3

Souhrady x Dvořiště

14.2.2007

14.2.2007

3

Čeňka Růžičky – parkoviště

14.3.2007

14.3.2007

3

Neužilova – parkoviště
Lány 56

4.4.2007
18.4.2007

4.4.2007
18.4.2007

4

Souhrady x Dvořiště
Neužilova – parkoviště

9.5.2007
23.5.2007

9.5.2007
23.5.2007

3

Čeňka Růžičky – parkoviště

13.6.2007

13.6.2007

3

Švermova 12–14 – parkoviště

11.7.2007

11.7.2007

3
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MASOPUST NEBOLI FAŠANK
Počátky masopustu a masopustních
obchůzek souvísí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na počátku jara. O masopustních rejích v Čechách i na Moravě
jsou dochovány písemné zprávy již
ze 13. století. Ačkoliv masopust
nemá nic společného s církevní
liturgií, je podroben církevnímu
kalendáři. Slavil se ve třech dnech
předcházejících Popeleční středě,
kterou začíná čtyřicetidenní půst
před Velikonocemi. Protože datum
Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust..
Přípravou na masopust býval
čtvrtek před masopustní nedělí,
nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že
v tento den má člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala
o „masopustní neděli“. Také toho
dne byl oběd bohatý, ale netrval
příliš dlouho, protože se všichni
chystali do hospody k muzice.
Někdy se tancovalo přímo na návsi
a tanec se často protáhl až do
rána. Také masopustní pondělí
probíhalo ve znamení zábavy a
tance. V mnoha vsích se konal
„mužovský bál“, kam neměla
přístup svobodná chasa; tancovali
jen ženatí a vdané. Vyvrcholením
masopustu bylo úterý. Toho dne
procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti maškar, jaké taškařice
budou provádět. Masky byly všude

pohoštěny něčím k zakousnutí a
především pálenkou a pivem, které
ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí.
Bývalo několik tradičních masek,
které se objevovaly každoročně.
Mezi ně patřil například medvěd,
někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby.
Objevovala se i maska s jezdcem
na koni, žid s pytlem nebo rancem
na zádech, bába s nůší, kominík se
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odsouzení za prostopášnosti, které
celý rok tropili. Na to, zda spravedlivý trest přijmou, nebo se z něho
něčím dobrým vyplatí, bude čekat
soudní tribunál sestavený z přítomných maškar. Pod vedením „matky
masopusta“ se sejdou nejen všechny shora uvedené, ale samozřejmě
i další. Můžete se také přidat, fantazii v oblasti výběru kostýmu se
meze nekladou. Při večerní zábavě
bude ve smutečním obřadu, za
usedavého pláče masek, které přežijí průvod, pochována basa. K tanci i poslechu bude hrát skupina
Tulipán.
Ladislav Konečný

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V POHÁDCE
Ve středu 21. února, zveme maminky s dětmi na Den otev¯en˝ch dve¯Ì do mateřské školy
Pohádka, Běloruská 4.
Přijďte si pohrát se staršími kamarády, vyrobit si papírové zvířátko
nebo třeba jenom prohlédnout
naši školičku.V době od 8.30 do
10.30 hodin vás očekávají děti a
kolektiv mateřské školy Pohádka.
žebříkem, kozel, smrťák a mnoho
dalších, přičemž každá měla svůj
význam a funkci.
Připomínku těchto pradávných
zvyklostí organizuje v Bohunicích
tradičně místní orelská jednota. Nejedná se sice o třídenní maraton,
ale „pouze“ o sobotní dopolední

STÁRCI V PAVLOVICÍCH
Velké pocty se dostalo bohunickým
stárkům orelské jednoty, když byli
pozváni na krojovaný ples města
Velké Pavlovice. V sobotu 13. ledna předvedli v kraji pestrých hodových slavností a výtečného vína
svoje nové ženské kroje pořízené v
loňském roce. Barevností a jednoduchým tvarem se sice odlišovaly
od místních, převážně bílých a výrazně zdobených. To je ale dáno

obchůzku a večerní zábavu s pochováváním basy. Popeleční středa
letos připadá na 21. února, roztodivný průvod masek tedy vyrazí od
orlovny na ulici Hraničky po 10. hodině v sobotu 17. února. Během
svého nelehkého putování, doprovázeného nezbytnou harmonikou,
houslemi a vozembouchem, navštíví maškary vybrané „výtečníky“
z řad místních podnikatelů, nevyjímaje ani zástupce radnice. Ti si
z úst obecního policajta vyslechnou

tím, že naše kroje jsou uzpůsobeny
pro vdané ženy, kdežto velkopavlovickou chasu představovala svobodná děvčata. Naše stárky se však
líbily a svým zpěvem a tancem jsme
dokázali, že ani téměř třicetiletá
dominance paneláků v Bohunicích
neznamená zánik projevů folklorních tradic, které tak jako v každé okrajové části Brna byly bohaté.
Ladislav Konečný

Poděkování Orlům z Bohunic
ParaCENTRUM Fenix, organizace
sdružující lidi po úrazu páteře a
míchy převážně se pohybující na
vozíku, jejich rodinné příslušníky,
odborníky a příznivce oboru paraplegiologie, uspořádalo v sobotu
9. 12. v bohunické Orlovně Mikulášský turnaj ve stolním tenisu spojený s posezením a zhodnocením
činnosti letošního roku.
Bohuničtí orli nám poskytli azyl
letos již podruhé, protože v provizorních podmínkách, na ulici Kosmonautů 17, kde sídlíme ve dvou
místnostech, nejsme schopni po-

dobné akce konat. Boje účastníků
byly líté a vítězi, reprezentantovi
ČR ve stolním tenisu Karlu Zmrzlému, nedaroval nikdo ani míček.
Odpoledne bylo vydařené, došli
i rodinní příslušníci a společně jsme
všichni poseděli a dělali plány do
příštího roku. Se starostou Orla panem Ladislavem Konečným jsme
domluvili opět jaro na Čarodějnický
turnaj a setkání.
Moc všem děkujeme a přejeme vydařený nový rok ve zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Simona Kolaříková

/3

NETRADIČNÍ FORMY VÝUKY

Severácké pololetní vysvědčení

Základní škola Brno,
Vedlejší 10 v novém
roce 2007 žije především dokončováním vlastního školního vzdělávacího programu. Ten
by měl již od příštího školního roku
nahradit státem nadiktované učební osnovy a uvolnit tak ruce učitelům s neotřelými nápady, kteří se
nebojí využívat při své práci netradiční výukové metody a postupy.
Jak by mohla netradiční výuka na
naší škole v budoucnu vypadat,
jsme si odzkoušeli na předvánočním „adventním dni tvořivých dílen“. Dne 13. prosince se v prostorách naší školy otevřely dveře do
22 dílen, které žáci individuálně
nebo ve skupinkách a podle vlastního zájmu navštěvovali, plnili
v nich připravené úkoly, řešili problémy nebo vytvářeli různé výrobky. Každá z dílen, které dohromady
zahrnuly všechny oblasti vzdělávání, byla určena všem žákům od

Školní rok: 2006/2007
Třídní učitelka: Zuzana Němcová

první až po devátou třídu.
Obavy před novou
a neodzkoušenou
akcí panovaly především ohledně předpokládané
pasivity a nechuti starších žáků, které je v dnešní době čím dál obtížnější něčím zaujmout. Výsledek
však předčil všechna očekávání –
dílny byly plné dětí všech věkových
kategorií, spolužáci z ročníku si navzájem pomáhali a spolupracovali.
Některé z dětí bylo dokonce nutné
o půl jedné odpoledne upozornit,
že už je konec a že mohou jít domů.
S velmi zdařilým „adventním dnem
tvořivých dílen“ byli všichni spokojeni a podobné projekty se na naší
škole budou navzdory náročné
a pracné přípravě určitě opakovat.
Realizace netradičních metod v rámci tvořivých dílen zároveň ukázala,
kudy vede cesta moderního vzdělávání.
ZŠ Vedlejší

Zahradníci rozšiřují výuku
Již od roku 1901 obohacuje dění
v naší městské části zahradnická
škola na ulici Lány. Za dobu své
existence vychovala řady odborníků, kteří se výrazně zapsali nebo
zapisují do rozmachu našeho zahradnictví. Škola během let prošla
i mnohými reorganizacemi; vždy
však k dalšímu zkvalitnění výuky.
Dnes tato instituce pracuje jako
odloučené pracoviště SOŠ a SOU
Rajhrad, a to velmi úspěšně.
Svědčí o tom i skutečnost, že tu od
začátku školního roku 2007/08 dále
rozšíří systém vzdělávání. K dosavadní výuce čtyřletého oboru zahradnictví zakončovaného maturitou přibude ještě čtyřleté střední
vzdělávání v oboru Ekologie a

ochrana krajiny, rovněž uzavřené
maturitní zkouškou. Škola vybaví
studenty znalostmi z oblasti ekologie, ochrany krajiny a životního
prostředí tak, aby mohli vykonávat
odborné práce a činnosti ve státní
správě, místní samosprávě, podnikové sféře, či pokračovat v prohlubování vědomostí na vysoké škole.
Na škole se od příštího školního
roku začne vyučovat i tříletý učební obor Opravář zemědělských
strojů s možností dvouletého nástavbového studia.
K zabezpečení nových oborů mají
Bohuničtí vhodné podmínky a proto jim bylo rozšíření výuky svěřeno.
Ing. Jiří Ptáček

KJM v Brně, pobočka Bohunice, Lány 3
ve spolupráci s Muzeem romské kultury
v Brně zve občany na další setkání cyklu

1. pololetí

Nábor nováčků
1
V září proběhl Den otevřených dveří u Severky a po něm k nám přišlo
12 nováčků. Ti se stali platnými členy na přijímání, které se koná tradičně
v jeskyních u Býčí skály.
Celoroční hra
1
Letošním oddílovým rokem nás provází celoroční hra. Je motivována
putováním archeologických týmů po celém světě. Na podzimní výpravu
jsme letěli do Střední Ameriky, kde se nám pro naše muzeum podařilo
získat Goiskou sošku. Další kroky nás vedly do Austrálie. V listopadu se
maláči podívali za klokany. O pár týdnů později jsme oslavili oddílové
Vánoce. Letos nás čekala změna. Jeli jsme na jiné místo, než máme ve
zvyku, a tak, když už jsme bourali tradice, zbourali jsme je skoro všechny. Letošní Vánoce byly v duchu Hawaiské párty. Jedli jsme ovoce, tancovali za rytmu bubnů a dárečky nám Ježíšek nadělil pod palmu.
Akce pro rodiče
2
Po dni otevřených dveří nás čekal tradiční adventní program. Byla to
adventní dílna a mikulášská nadílka.
Akce pro starší
1
Severácký záchranný tým se dozvěděl o katastrofě v Sydney a vydal se
na pomoc. Úkolem záchranářů bylo dostat zraněné z trosek zborcené
opery, což se jim při plném nasazení všech sil nakonec povedlo.
Reprezentace oddílu
1
Hlídku tří dívek, které vyhrály v krajském kole, jsme vyslali na Republikové finále Tábornické stezky. Obsadily zde druhé místo.
Zelená liga
1
V říjnu nás čekala první soutěž Zelené ligy (soutěž brněnských oddílů).
Imaginárně jsme se vydali do pohoří Karakoram a zde zdolávali několikatisícové vrcholy. Soutěž se konala v Lanovém centru, kde jsme lezli po
vysokých lanových překážkách. Náš tým mladších se umístil na druhém
místě a rádci byli první.
Prezentace oddílu
4
Zde bychom mohli přidat. Požádali jsme sice o zařazení do prezentace
sdružení na internetových stránkách Bohunic, bohužel jsme zatím nebyli
zapsáni. V bohunických novinách vyšel pouze jeden článek o našem oddíle. Také naše nástěnka u klubovny v prvním pololetí nebyla ideální.
Údržba a oprava klubovny
1
Podařilo se nám postavit zábradlí v patře, díky hodné mamince získat
nové polštáře, zbudovat muzeum na celoroční hru, upravit sklad, zprovoznit vodu v kuchyni, vyrobit dřevěnou plošinu přede dveřmi a hlavně
odvézt staré tašky, které hyzdily pozemek. Navíc každý druhý pátek pracujeme s dětmi.
Stezky
1
Několikrát jsme byli opravovat naučné panely, jejichž ničení považují
místní vandalové za obrovskou zábavu. Díky finanční podpoře městské
části se nám podařilo vytisknout letáčky k naučné stezce, které budeme
na jaře rozdávat.

„Lidé, povolání, osudy“, tentokrát na téma:

Žijeme spolu, nebo vedle sebe?
Povídat si budeme s pracovnicí Muzea romské kultury
Mgr. Janou Polákovou, etnoložkou a historičkou
a Helenou Danielovou, dokumentátorkou muzea.
Sálek knihovny na Lánech, středa 28. 2. 2007 v 17 hodin.
Těšíme se na váš zájem

■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní
20, Tel.: 777 864 927.
www.englishstudio.cz
4/

■ ÚČETNICTVÍ, DPH, MZDY,
včetně daňového přiznání i zpětně.
Tel.: 602 966 545.
■ MASÁŽE – Ukrajinská 15.
Tel.: 728 231 973.
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POLOLETNÍ PRÁZDNINY – DOPOLEDNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Domečky a pokojíčky – pro děti od 6 let 2. 2. 2007, 9.30–12.30.
S sebou: přezůvky, pracovní oděv, svačinu. Cena: 40 Kč.
JARNÍ PRÁZDNINY – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
JARNÕ EXOTICK… PR¡ZDNINY
Termín konání: 12.–16. 2. 2007 (9–16, po domluvě 8–17 hod.) Stručná
charakteristika: příměstský tábor s exotickou tematikou – setkání s jinou
kulturou, vaření exotických jídel, příběhy a hry z celého světa, tvoření
s exotickými motivy. Cena: 1.000 Kč. Určeno pro děti 6–15 let.
Kontakt a informace: Petra Košťálová, 547 240 937, 724 813 929,
petralany@luzanky.cz
MALBA NA HEDV¡BÕ ñ PÿÕMÃSTSK› T¡BOR
Termín konání: 12.–16. 2. 2007 (9–16 hod.) Stručná charakteristika:
dopoledne různé techniky malování na hedvábí, odpoledne procházky
a návštěvy výstav. Cena: 1.300 Kč (zahrnuje vstupné, oběd, jízdné,
barvy a pomůcky na malování, 3 šály, polštář, hedvábný obrázek)
Určeno pro dívky 9–14 let Kontakt a informace: A. Kamenická, J. Slabá,
547 240 937, vytvarkalany@luzanky.cz

■ Opravy aut. praËek.
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.
Mobil: 602 561 263

■ Hledám pronájem garáže
v okolí ul. Spodní. Tel.: 724 588 717.
Ukrajinská 15, Brno-Bohunice/7.patro

KREJČOVSTVÍ

e-mail: J.Prochazkova1@seznam.cz

Krejčíková Kateřina

K R E J Č O V S T VÍ

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

Jaroslava Procházková
- opravy oděvů všeho druhu
- zakázkové krejčovství
Objednávky na tel.: 728 231 973

OPRAVA ODĚVŮ
za rozumné ceny
/5
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AEROBIC BOOM

FITNESS PETRA – Rozvrh Indoor cycling

Fitness Petra, budova Ekogymnázia, Labská 27, 625 00 Brno
17.45

tel: 547 353 249, www.fitness-petra.euweb.cz, Vstupné: 1 hod. 45 Kč, 10 hod. 400 Kč

15–16
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

junior
aerobic

16–17

17–18

18–19
19–20
20–21
zdravotní
kalanetika
body form body form
cvičení
junior
step
kalanetika body form
body form
aerobic
aerobic
orientální
body form kalanetika body form body form
tance
junior
power
body form aerobic body form
aerobic
jóga
kalanetika body form

SOBOTA

body form

NEDĚLE

body form

PONDĚLÍ

18.00

Martina

19.00

19.10

Petr

ÚTERÝ

Vendy

STŘEDA

Ingrid

Ingrid

ČTVRTEK

Martina

Vendy

NEDĚLE

Ingrid

Petr

Tel: 547 353 249 – rezervace www.fitness-petra.euweb.cz
Budova Ekogymnázia, Labská 27, Brno
Pozor: změna začátku hodin ve středu + další hodina
Tyto hodiny možno využít jednotlivě nebo jako dvouhodinovku

VÁŠ DODAVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
A TELEKOMUNIKAČNÍCH ŘEŠENÍ

www.netbox.cz

SMART Comp. a.s.
provozuje služby NETBOX
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005
www.sc.cz
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