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Brzda
Před nedávnem jsem četl článek po-
jednávající o rychlosti změn v dění 
dnešního světa. A to především toho 
světa našeho, civilizačně - techno-
logického. S postřehem autora tak 
nějak souzním, proto si nad jeho 
úvahou také trochu zauvažuji. Pr-
votní spouštěcí myšlenkou byl po-
stesk nad tím, že DVD nosiče jsou již 
prohlášeny za zastaralou techno-
logii. Že jim zkrátka odzvonilo. Ne 
nepatřím k těm, kteří již o od půlnoci 
v den „D“ stojí ve frontách na nový 
typ PC operačních programů, či ultra 
tenčí obrazovku do kapsy. Považoval 
jsem se spíše za opozdilce. Nicméně 
jak tak sleduji, mé opoždění se stává 
větší než je přípustné držení menšího 
množství pro vlastní potřebu. O ná-
kupu „dývidý blurej“ přehrávače jsem 
ještě nezačal ani uvažovat a už jsou 
k dostání jen v bazarech. A to pro 
omezený rozsah tohoto úvodníku 
nebudu vzpomínat na rychlost změn 
v jiných oblastech našich životů. Jen 
zůstanu u pohledu na ty dvě plná 
šuplata audiokazet v obývákové 
stěně. V přiloženém notýsku mám 
pak ručně psané seznamy skladeb. 
Ono je totiž, jak jsem před nedáv-
nem zjistil, už ani nemám na čem 
pustit.  Není je do čeho vložit… Takže 
nezbývá, než jen poctivě přiznat, že 
mně neujíždí jen ten pověstný vlak, 
ale že mně ruší a přesouvají rovnou 
celá nádraží dříve, než nahlédnu do 
jízdních řádů. Skoro to vypadá, že 
v zájmu točení se kol pokroku jsou 
tomuto světu vymontovány nejen 
provozní, ale i záchranné brzdy… 
No, ale pozitivní zjištění na závěr. 
Bydlíme totiž v Brně. Tady je vlakové 
nádraží již dlouho, a jak to tak vy-
padá, ještě hodnou chvíli bude na 
svém místě… 

Ing. Miloš Vrážel, starosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Co sídliště sídlištěm stojí, jsou v něm 
jeho obyvateli prošlapávány prošlapy. 
Mnohé tyto zkratky jsou důsledkem 
nejen naší uspěchanosti, ale po hří-
chu i lenosti. Jsou však i takové, je-
jichž příčinou jsou systémové nedo-
statky panelové výstavby. Řekl bych, 
že do té druhé kategorie lze přisoudit 
neexistenci propojení pro pěší mezi 
ulicemi Jihlavská a Pod Nemocnicí. 
Toto chodníkové napojení není zbu-
dováno pravděpodobně z důvodu, 
který se nakonec jeví jako logický.  
Celý pruh pozemků mezi těmito uli-
cemi jsou dle platného územního 
plánu, tedy minimálně od roku 1993, 
stavební parcely. A ty si nikdo „ne-
troufne“ napříč přetnout oficiálním 
chodníkem. Nic nemění na situaci to, 
že je tam dnes již poměrně vzrostlá 
zeleň, tedy skoro les. Pro uklidnění 
rychle dodávám, že je již delší dobu 
v projednávání změna územního plá-
nu této celé lokality. A to změna vy-
užití na městskou zeleň. I výběh pro 
psy jsme tam tak trochu „na podporu“ 
tohoto záměru vystavěli. Pokud se 
požadovaného docílí, můžeme začít 
s úvahami nad projekty oficiálních 
propojovacích chodníků a schodišť. 
Nicméně do té doby se tudy bude 
stále běžně chodit. Považujme tedy 
jako závdavek pro budoucnost, ale-

spoň momentální 
zpevnění části trasy 
zatravňovacími pa-
nely. A to v úseku 
podél loni na pod-
zim zprovozněného 
oploceného cvičiš-
tě pro psy. 
Zkratkou, která pak 
splňuje obě výše 
zvažované příčiny 
svého vzniku, je 
prošlap u domu 
Pod Nemocnicí 
27. Tady by již bylo 
možno v principu vystavět oficiální 
chodník. Nicméně jen cena za projekt 
a stavební projednání 10 metrů stup-
ňovitého chodníku ve výši 90 tisíc 
korun se mi jeví v porovnání s nákla-
dy na právě realizovanou úpravou 
svahu, opět s užitím zatravňovacích 
panelů, v tuto chvíli jako neúměrná. 
Ne, že projektování, výstavba a pře-
ložky a chráničky podzemních sítí bu-
dou snad v budoucnu levnější, ale je 
třeba o nutnosti realizace „přesvědčit“ 
vedení města. Nebo „berkdeber“ zís-
kat finanční dotaci. A tak předpoklá-
dám, že právě do svahu zabudované 
trávopanely znamenají v třicetileté 
historii prošlapu, sic jen částečné, ale 
zaznamenání hodné zlepšení. 

Uzávěrka č. 9/13
18. srpna 2013

Počátkem prázdnin si připomínáme 
1150 leté výročí od příchodu dvou 
byzantských učenců Konstantina 
a Metoděje na naše území. Mám 
za to, že usilování samosprávy by 
nemělo být zužováno jen na řešení 
otázek denní praxe aktuálního vo-
lebního období. Ale mohlo a mělo 
by si dovolit i přesah do trvalejších 
společenských hodnot. Tedy právě 
z tohoto důvodu jsem do obou na-
šich základních škol inicioval umís-
tění keramických reliéfů zachycu-
jící právě připomínané osobnosti 
našich dějin. A prosím vězte, že mi 
nejde jen o tento aktuální okamžik 
motivovaný poměrně zakulaceným 
výročím. Přál bych si, aby tam zpo-
dobněné postavy žáky škol, jejich 
pedagogy, rodiče ale nakonec nás 
všechny trvale vybízely ke zkouma-
vému zamýšlení se nad mnohými 
otázkami, které jejich činy a z nich 
interpretované odkazy doprovází. 
A také z těchto důvodů tyto učence 
doplňuje postava třetí. Osobnost, 
která má s nimi mnoho společné-
ho. Společného nejen v prosazo-
vání vzdělávání a vědění, ale i svým 
vlastním lidským osudem. Tou osob-
ností je Jan Amos Komenský. Právě 
před nedávnem mu poslanecká 
sněmovna vyčlenila význačný den 
v kalendáři, tedy 28. březen jako den 
jeho narození. Více na toto téma 
na www.brno-bohunice.cz v sekci 
Aktuality.

Přeji dobrý červenec a srpen.
Ing. Miloš Vrážel, starosta

Římskokatolická farnost  
u kostela sv. Jana Nepomuckého 
Vás srdečně zve

na poutní mši svatou
slavenou při příležitosti svátku patronů
naší obce Bohunice sv. Cyrila a Metoděje

v pátek 5. července 2013
v 9.30 hod.

před kaplí v Brně-Bohunicích
při ul. Rolnická

tel.:  +420 547 246 575,
e-mail: farnost@farnostliskovec.cz
www.farnostliskovec.cz
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VZPOMÍNKA

Jak nás omezí výstavba kanalizace

Dne 16. srpna 2013 uply-
ne již 10 let od chvíle, kdy 
zemřel Ing. Jan Sedláček, 
bývalý místostarosta naší 
MČ, dobrý a poctivý člo-
věk, který významným 
způsobem spolupůso-
bil při utváření a rozvoji 
městské části Brno-Bo-
hunice.
Členem Zastupitelstva Bohunic byl 
zvolen již po sametové revoluci, ve 
volbách v roce 1990. Jako člen Rady 
působil od roku 1994 a v následují-
cích volbách v roce 1998 byl zvolen 
místostarostou. Ve své funkci setrval 
až do svého odstoupení ze zdravot-
ních důvodů v dubnu 2003.
Celý život Ing. Sedláčka byl spjat s Bo-
hunicemi. Narodil se 3. 4. 1950. 
V Bohunicích prožíval jak chvíle pří-

jemné a radostné, tak 
i chvíle těžké a bolestné - 
jako např. bourání starých 
Bohunic a jeho rodného 
domu v důsledku výstav-
by sídliště.
Vzpomínáme-li na něj, 
nemůžeme přehlédnout, 
že díky jeho snažení byl 
v Bohunicích vybudován 

mimo jiné i dům s pečovatelskou 
službou „Naděje“ na ulici Arménská 
a byla generálně opravena bohunic-
ká kaple. Nebylo mu však dopřáno 
dokončit započaté dílo. Zemřel ve 
věku 53 let. 
Ing. Jan Sedláček patří mezi lidi, na 
které se vzpomíná i po létech v dob-
rém.

Crha Antonín
místostarosta

Je nový měsíc, a tak 
jsem zašel znovu za 
vedením stavby, abych 
získal čerstvé údaje 
o vývoji stavby na ob-
dobí prázdnin. Všechny 
rozdělané stavby v Bo-
hunicích by měly být 
ukončeny do konce 
letošního roku. Držme 
palce, ať se to povede. 
Tedy konkrétně s čím počítat:
Podsedky – bude dokončen povrch 
vozovky.
Vyhlídalova – bude se pokračovat 
na konečných úpravách vozovky na 
druhé polovině.
Dvořiště – dokončí se povrchy chod-
níků a vozovky.
Lány – jsou pro dopravu neprůjezd-
né. Provádí se zde stavba splaškové 
a dešťové kanalizace, ulice Bohuňova 
(Rolnická) budou přístupné přes ulici 
Vyhlídalovu, v některých fázích stav-
by i přes ul. Havelkovu od lékárny, 
nebo odspodu od cukrárny.
Humenná, Lískovecká, Žlíbek – 
budou provedeny nové chodníky 
a silnice. 
Elišky Přemyslovny – bude dodě-
lána levá polovina vozovky a začne 

Milé čtenářky a milí čtenáři rub-
riky Komise pro občanské záleži-
tosti. Léto je již v plném proudu, 
a tím pádem začíná i příjemné 
období dovolených. Tedy si dovo-
luji vám „na cestu přibalit“ několik 
informací, a to jak ze zasedání ko-
mise, tak i z oblasti bezpečnosti 
v naší městské části.
Komise pro občanské záležitosti 
na svém červnovém zasedání 
mimo jiné projednala proble-
matiku pohybu dětí směřujících 
k ZŠ Arménská přes vozovku ulice 
Běloruská, a též problémy s ne-
vhodným chováním majitelů psů.
Městská policie na území naší 
městské části provedla celkem 
665 kontrol. Byly zaměřeny jak 
na dopravní přestupky, tak i na 
pravidelné kontroly dodržování 
vyhlášek o veřejném pořádku 
a pohybu psů. Také musela řešit 
drobné krádeže v OC Kaufland. 
Dále zabezpečovala akce pořá-
dané místním SDH Bohunice, 
též i úkoly celoměstského cha-
rakteru.
Policie ČR v uplynulém období 
opakovaně řešila vloupání do 
motorových vozidel a navíc i je-
jich krádeží. Vloupání byla celkem 
čtyři, a to na ulicích Kamenice, 
Lány a Švermova. Odcizené vozy 
byly tři, přičemž jeden se již po-
dařilo zajistit, ostatní dva nadále 
neznámí pachatelé užívají. Došlo 
i k loupežným přepadením. První 
se odehrálo na ulici Ukrajinská 
a druhé na ulici Okrouhlá.
Co říci na závěr – snad jen to, že 
vám všem přeji na zážitky bohaté, 
sluncem naplněné a hlavně v po-
hodě prožité letní dny.

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky – 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště.

Leoš Šmídek, předseda 
Komise pro občanské záležitosti

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

HŘIŠTĚ  
NA PÉTANQUE 

Vstup volný. Arménská 7

se pracovat na konečné 
úpravě povrchu vozovky 
na druhé polovině.
Čeňka Růžičky – ve 
spodní části se začalo 
s konečnou úpravou 
povrchu chodníků a vo-
zovky.
Hraničky, spodní část 
pod křižovatkou s Č. 

Růžičky – budou dokončeny roz-
dělané práce a začne se pracovat na 
nové komunikaci.
Hraničky, horní část nad křižovat-
kou s Č. Růžičky – bude dokončen 
hlavní kanalizační řád. V zeleni podél 
domků bude pokládána kanalizace 
pro rodinné domky a plynové po-
trubí. Stavba kruhového objezdu 
začne v říjnu a je plně koordinovaná 
se stavbou kanalizace. 
Havelkova – bude dodělána dešťo-
vá kanalizace a začne se se stavbou 
vodovodu. 
Bohuňova, Neužilova, Vohnou-
tova – jsou průjezdné obousměrně 
se zákazem parkování. Důvodem je 
uzavření ulice Havelkova.

Antonín Crha
místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 67. zasedání 
dne 29. 5. 2013

 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Oprava zídky a úprava ploch 
u objektu SVČ Lány 3 v MČ Brno-
Bohunice“ a seznam firem, které 
budou vyzvány k podání nabídky
 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Rekonstrukce sociálních zaří-
zení v pavilonu „A“, sekci J–L, O–Q 
v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ 
Brno-Bohunice“ a seznam firem, 
které budou vyzvány k podání 
nabídky
 – schválila mandátní smlouvu na 
zajištění autorsko-technického do-
zoru na akce „Zateplení budovy ob-
jektu MŠ Běloruská, MŠ Amerlingo-
va, MŠ Uzbecká a SVČ Švermova“ 
s panem Ing. Alešem Drlým
 – schválila nájemní smlouvu se spo-
lečností EKOLSAN:CZ s.r.o., na pro-
nájem nebytového prostoru při ulici 
Uzbecká
 – schválila nájemní smlouvu s pa-
nem Davidem Bušovem, na proná-
jem kadeřnictví v areálu „Kalinka“
 – nesouhlasila s úhradou nákladů za 
odstranění vozidla v rámci blokové-
ho čištění v MČ Brno-Bohunice

Rada MČ na svém 69. zasedání 
dne 12. 6. 2013

 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Vytvoření parkovacích stání 
na ul. Souhrady“ a seznam firem, 
které budou vyzvány k podání 
nabídky
 – schválila zadávací dokumentaci na 
akci „Úprava zpevněných ploch za 
bytovými domy Ukrajinská 3–35“ 
a seznam firem, které budou vyzvá-
ny k podání nabídky. 
 – schválila jako vítěze výběrového ří-
zení veřejné zakázky na akci „Zříze-
ní bezbariérového WC pro potřeby 
zahrady u objektu ZUŠ Bohuňova“ 
firmu INTER – STAV, spol. s r.o., s ná-
klady ve výši 223.878 Kč bez DPH
 – schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na zpracování projekto-
vé dokumentace na akci „Stavební 
úpravy dětských sportovních hřišť 
v lokalitách Souhrady, Pod Nemoc-
nicí a Švermova 1“ od společnosti 
DIMENSE v.o.s., s cenou ve výši 
94.900 Kč bez DPH
 – vzala na vědomí výměnu kovo-
vého vodovodního řadu za plas-
tový v délce 1.350 m v zahrádkář-
ské kolonii Nad Cihelnou s tím, že 
náklady spojené s výměnou řadu 
budou hrazeny zahrádkářskou or-
ganizací 
 – nesouhlasila s úhradou nákladů 
za odstranění vozidla v rámci blo-
kového čištění 

Orel jednota Brno Bohunice pořádá zájezd na

Orelskou pouť na Svatý Hostýn
v neděli 25. srpna 2013

odjezd autobusu od bohunické orlovny v 7.00 hod.
výjezd autobusu na Svatý Hostýn zajištěn

program: 10.00 hodin - mše svatá, 13.30 hodin - křížová cesta

závazné přihlášky do 10. srpna: 
Ladislav Konečný, mobil 723 226 839, email: lakon@email.cz

cena: členové Orla 50 Kč, nečlenové 100 Kč / www.orelbohunice.cz
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Co si psali naši předkové XLVIII. Nad dotazy občanů

Strážníci na kolech budou letos víc vidět

Jak jste se v minulém čísle našeho zpravodaje dozvěděli, při svém pátrání 
o bohunické historii jsem se dostal k zajímavému příběhu našeho bohunického 
rodáka - legionáře z první světové války, který byl ruskými vojsky zajat, vězněn 
na Sibiři a v roce 1920 se přes Vladivostok, Japonsko, Havajské souostroví, 
Panamský průplav, Gibraltar a Terst vrátil domů. Dnes předkládám druhou 
dochovanou korespondenci, kterou psal ze své strastiplné cesty. Je z 14. 3. 1916 
z Volyňska, nedlouho před jeho zajetím. Text je napsán na fotografii, kde je 
vyfocen se svojí rotou. Šipka označuje stojícího Bohumila.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Volyňsko 13/III.
Nejmilejší rodiče! Zasílám Vám fotografii našeho Zugu. Nechám se 
vyfotografovat také sám. Zdraví Bohumil.

Není to tak dlouho, co 
jsem od svého známého 
dostal otázku: „ A co vy za-
stupitelé vlastně děláte!?“ 
Touto otázkou samozřej-
mě nebylo myšleno, jaké 
konkrétní máme civilní 
zaměstnání, nýbrž to co 
je náplní činnosti zastupi-
tele. Při následném rozhovoru a vy-
světlování jsem došel k  názoru, že 
i vzdělaný člověk, a to můj známý je, 
nemusí mít vůbec přehled o činnosti 
zastupitele a vlastně ani o tom, za co 
je placený. V krátkosti jsem svému 
známému vysvětlil, v čem spočívá 
činnost zastupitele a jaké mu náleží 
odměny za tuto práci. 
Když jsme se rozešli, přemýšlel jsem 
a došel jsem k názoru, že i jiní spo-
luobčané nemusí mít dostatek in-
formací o tom, co má za povinnosti 
„jeho“ zastupitel a za co je placen.
Mandát zastupitele vzniká z voleb, ve 
kterých je řádně zvolen, a následně 
na prvním zastupitelstvu složí slib. 
Veškerá činnost zastupitele se pak 
řídí na základě zákona č. 128/2000 
Sb., o obecním zřízení, ve znění poz-
dějších úprav. Za kterou politickou 
stranu nebo hnutí byl zastupitel 
zvolen je nedůležité. Zastupitel je 
členem zastupitelstva, jehož počet 
je stanoven dle předpisu a zákona. 
U nás v Bohunicích máme 21 členů 
zastupitelstva. Výkonným orgánem 
obce je Rada MČ Brno-Bohunice se 
sedmi členy, která je zodpovědná za-
stupitelstvu. Obecní rada se schází ke 
schůzím dle potřeby a její schůze jsou 
neveřejné. V tomto případě si dovoluji 
poznámku, že neveřejné neznamenají 
tajné. Z toho vyplývá, že každý občan 
má právo požadovat k nahlédnutí zá-
pis ze schůze rady. V praxi je to tak, 
že radní se někdy brání uvádět, kdo 
a jak hlasoval, ale v konečném důsled-
ku to lze zjistit právě při nahlédnutí 
do zápisu. Z rady přejdeme k funkci 
starosty. Starosta je volen obecním 
zastupitelstvem a zastupuje obec na-
venek. Spolu se zástupcem starosty 
podepisuje vyhlášky a jiná usnesení. 
Z výše uvedeného je patrné, že staros-
ta, místostarosta a radní jsou co by na 
mandátové úrovni dané volbami na 
stejné úrovni jako zastupitelé. Rozdíl 
je pouze v tom, že vykonávají danou 
funkci. A nakonec jsme se dostali 
k zastupitelstvu, jakožto k výkonné 
moci obce, potažmo v našem případě 
k obecnímu zastupitelstvu MČ.

Jak jsem již v úvodu na-
značil, obecní zastupi-
telstvo je tvořeno zvole-
nými občany s trvalým 
pobytem v obci. Člen 
obecního zastupitelstva 
plní při výkonu své funk-
ce mnoho úkolů. Pro 
zajímavost mohu uvést, 

že například mezi jeho úkoly patří 
schvalovat program rozvoje území, 
schvalovat vyúčtování hospodaře-
ní, prodej a převody majetku, apod. 
Člen obecního zastupitelstva má při 
svém výkonu funkce i práva, která 
může, a podle mého názoru pokud 
je potřeba, i musí využít, a to napří-
klad předkládat OZ návrhy, vznášet 
dotazy, připomínky a podněty na 
obecní radu a její jednotlivé členy, 
na další orgány obce a jejich vedoucí. 
Má také právo požadovat od pracov-
níka OÚ informace ve věcech, jež 
souvisí s výkonem jeho funkce. Z ci-
tace jasně vyplývá, že zastupitel má 
možnost získat veškeré informace, 
které potřebuje ke svému rozhodo-
vání, a vyhodnotit je tak, aby se roz-
hodl správně. Práce zastupitele není 
tak jednoduchá, jak se navenek zdá. 
Proto aby hlasoval správně, je nutné 
porovnat spoustu údajů, například 
návrhy na prodej nebo pronájem po-
zemků, schvalování vyhlášek, změnu 
územního plánu apod. Každé jed-
notlivé hlasování znamená důkladné 
seznámením se s konkrétním před-
kládaným návrhem. Toto důkladné 
seznámení s předloženými návrhy je 
velmi důležité. Je samozřejmé, že za-
stupitel je zde především pro občany 
Bohunic. Občan si nemusí vybírat dle 
toho, jak volil. Může oslovit kterého-
koliv zastupitele bez ohledu na jeho 
politickou příslušnost, a ten je dle 
mé úvahy povinen tohoto občana 
vyslechnout a pokud je to možné 
pomoci mu jeho problém vyřešit. 
Je třeba řešit i návrhy, jako jsou na-
příklad chybějící lavičky s opěradly 
u cesty směrem k OD Kaufland nebo 
stromy, které svým hlučným škrabá-
ním o zdi domu ruší obyvatele apod.
V závěru mně milí spoluobčané do-
volte popřát vám mnoho slunných 
dní v dovolenkovém období a šťast-
né návraty z cest.

(Texty použity z dostupných infor-
mací internetu.) 

Milan Hrdlička, zastupitel

V zářivě žlutých dresech, od letoš-
ka i díky využití reflexních pruhů 
v pase a na modrých rukávech ještě 
lépe viditelných, vyrazily už v květ-
nu do terénu na území města Brna 
cyklohlídky městské policie. Jejich 
značnou výhodou je fakt, že právě 
na kole mohou operativněji vykoná-
vat hlídkovou činnost na rozlehlých 
prostranstvích městské aglomerace, 
a to i v odlehlejších lokalitách, kde 
není možné ke zrychlenému přesunu 
používat motorizované prostředky. 
Cyklohlídky strážníků budou po celé 

léto dohlížet na dodržování veřejné-
ho pořádku a monitorovat městský 
mobiliář v brněnských parcích či 
v přírodních územích využívaných 
hojně k rekreaci a odpočinku. Za-
pojení cyklohlídek MPB do přímého 
výkonu služby se v minulých letech 
osvědčilo, a tak kromě Brněnské 
přehrady, vinohradských Akátek a lí-
šeňského Mariánského údolí, budou 
strážníci na jízdních kolech občanům 
k dispozici i v dalších vytipovaných 
částech města.

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Na ulici Ukrajinská se budou v letošním roce nově upravovat dvorní 
trakty. Stará dlažba a zrušená pískoviště budou odstraněna a nahra-
zena chodníky s travnatou plochou.
Na některých místech jsou však místními obyvateli vybudovány 
květinové záhonky. Upozorňujeme, že v rámci stavby nemohou být 
záhonky zachovány a budou odstraněny. Prosíme pěstitele, aby si 
svoje květiny, o které nechtějí přijít, odstranili!

Upozornění pro obyvatele ul. Ukrajinská

Kalendárium 
5. 7.

pátek
POUTNÍ MŠE SVATÁ
před kaplí při ul. Rolnická, 9.30 hodin

22.–27. 7. LETNÍ DIVADELNÍ TÁBOR NA KOZÍ HORCE
pořádá: SVČ Labyrint

25. 8.
neděle

ORELSKÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
odjezd autobusu od bohunické orlovny v 7.00 hod.

4. 9.
středa

ZÁPISY DO KROUŽKŮ NA ŠK. ROK 2013/14
SVČ Lány, 10.00–18.00

5. 9.
čtvrtek

ZÁPISY DO KROUŽKŮ NA ŠK. ROK 2013/14
SVČ Lány, 10.00–18.00

8. 9. 
neděle

BOHUNICKÝCH 222 METRŮ – koloběžkové závody
parčík pod bohunickou kaplí,m od 14.30 hodin

VII.
VIII.
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Jazyková laboratoř a cvičná kuchyňka na ZŠ Vedlejší představena veřejnosti

Spisovatelé z Arménské

Knihovna a prázdniny

V cizí kůži

V pondělí 27. května byla na ZŠ Brno, 
Vedlejší 10 slavnostně otevřena vý-
stava keramiky nazvaná Louka. Jed-
ním z doprovodných programů pro 
rodiče byla i malá exkurze po nových 
učebnách zřízených v roce 2013.
Jazyková laboratoř vznikla na škole 
v únoru 2013 díky finanční dotaci 
ve výši 3,389.180 Kč z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost na projekt „Jazykové 
centrum – diferenciace jazykového 
vzdělávání na ZŠ Vedlejší“. Díky tomu 
bylo na škole otevřeno 10 bezplat-
ných jazykových kurzů, rozdělených 
podle věku žáků a jazykové pokro-
čilosti. Kurzy od prvního do třetího 
ročníku probíhají jednou týdně 
a lekce trvá 45 minut. Od čtvrtého 
do devátého ročníku mají žáci jednou 
týdně 2 x 45 minut, přičemž jednu 
hodinu vede český lektor a druhou 
zahraniční lektor.
Během exkurze do jazykové laboratoře 

se rodiče mohli „na vlastní kůži“ sezná-
mit s velmi nadstandardními podmín-
kami, v nichž se jejich děti učí mluvit 
cizím jazykem. Kdo chtěl, nasadil si 
sluchátka a s pomocí interaktivní ta-

Žáci ze ZŠ Arménská se každoročně účastní celostátní literární soutěže Náš 
svět, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže v Praze. Letos jsme byli 
velmi úspěšní: vítězství si odnesly sborníky Magická květina žáků 4.A a Můj sen 
žáků 1.B; z jednotlivců byly nejlepší Erika Adamová ze 7.B a Karolina Vašková 
z 5.B. Našim vítězům gratulujeme a povídku Karoliny Vaškové vám přinášíme 
jako milé letní čtení.

Mgr. Lenka Vašíčková, učitelka ZŠ Arménská

Naši milí čtenáři a čtenářky, abyste o dovolené měli co číst, jsme tu pro Vás. Od 
1.7. do 31.8.2013 máme otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 
18 hodin. O všech dalších zajímavých akcích, které chystáme, Vás budeme 
informovat v zářijovém zpravodaji. 
Květinové přání Vám posílají Vaše knihovnice

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Lítám si s roztaženými křídly nad 
Brnem, najednou proti mně letí le-
tadlo a zpívá: „Keby bolo niečo, čo 
sa....“ V tom zpěvu jsem rozpoznala 
zvuk mého budíku. Probudím se. Hla-
vou se mi honí zděšené otázky: „Co 
se děje? Kolik je hodin? Co je dneska 
za den? Musím do školy?... Aha... zase 
jen ten budík,“ uklidním se.
Natáhnu se pro mobil. „Já nemám 
prsty!“ vyštěknu. „Proč mám kožíšek?“ 
V tu chvíli spadl mobil na zem. Sko-
čím taky na zem. „Proč stojím na čty-
řech? A proč ve výšce mých očí místo 
plakátů, co mám na dveřích, jsou zá-
suvky pod skříní?“ Říkám si: „Opravdu 
bych si tu měla někdy vysát!“
Pořád slyším kvílivý zvuk mého řvou-
cího mobilu. Podívám se na hromadu 
polštářů a plyšáků, odkud zvuk vy-
chází. Jsem z toho trochu zmatená, 
protože vidím černobíle. Po hlavě 
jsem skočila do hromady a všemi 
čtyřmi začala hrabat. Nejsem si jis-
tá, jestli takhle ten mobil najdu, ale 
strašně mě to baví.
Mobil jsem našla. Pokusila jsem se 
ho vypnout. „Tak. Budík je vypnutý.“
Protože už jsem měla hlad, rozhodla 
jsem se, že si v kuchyni něco najdu. 
Až u dveří mi došlo, že nedosáhnu na 
kliku. Nejprve jsem se snažila otevřít 
dveře pacičkou, ale byly zavřené na 
doraz. Tak jsem si stoupla na zadní 
a pokusila se chytit za kliku. Nedosáh-
nu. A navíc nemám prsty. Řekla jsem 
si: „Dám si pořádný rozběh a chytím 
kliku do zubů.“
Rozběhla jsem se, ale uklouzla jsem 

na nějakém papíru a narazila zrovna 
čumáčkem do dveří. „Hou!“ Takhle 
to nepůjde...
Přikrčila jsem se, zvedla hlavu, vysko-
čila... ŽUCH! Vedle...
Ještě jednou. Přikrčím se, zvednu 
hlavu, vyskočím, chytím kliku do 
zubů, kloužu, kloužu, kloužu... až 
jsem byla úplně na konci, udělalo 
to CVAK a já jsem spadla na zem. To 
necvakly moje zuby! Sláva! Dveře se 
pootevřely!
Strčila jsem čumák do škvíry, zavr-
těla hlavou a dveře se otevřely celé. 
Vstoupila jsem do tmavé předsíně. 
Něco mě strašně táhlo k taťkovým 
botám z kůže. Zahryzla jsem se do 
nich. Chvilku je žužlám, ale pak si 
řeknu, že z toho se nenajím. Vydala 
jsem se raději do kuchyně.
Rozběhla jsem se chodbou, ale 
máme tam linoleum... klouže to… 
BŘINK! Trefila jsem dveře do ložnice. 
Snad jsem naše nevzbudila! Pomalu 
a potichounku se plížím do kuchy-
ně. Vyskočila jsem na lavici. No... je 
to dost vysoko, ale nakonec se tam 
přece jen dostanu. Z radosti, že 
jsem se tam vyškrábala, vrtím ocás-
kem a shodila jsem odpadkový koš. 
„Hmmm, to to voní!“ Z té vůně se mi 
zatočila hlava.
Uslyším hlas maminky: „Karolinko, 
Karolinko vstávej...“
„Proč mám mokré boty?“ ptá se ta-
tínek.
„Fuj,“ řekla jsem. „Nechápu, že to těm 
štěňatům chutná.“

Karolina Vašková, 5.A
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bule a moderního audio-systému pro 
výuku jazyků mohl začít komunikovat 
se sousedy nebo s učitelem. Jak mnozí 
poznamenali: „o něčem takovém se 
nám rodičům v mládí ani nesnilo….“

Dále exkurze zamířila do cvičné 
kuchyňky přestavěné z bytu býva-
lého školníka. Tuto rekonstrukci za 
1,120.000 Kč hradila škola ze svých 
prostředků, významně však při orga-
nizaci a vyřizování příslušných po-
volení pomohl ÚMČ Brno-Bohunice. 
Rodiče i zde žasli nad moderním vy-
bavením a uspořádáním, které může 
být pro leckoho inspirací k přebu-
dování vlastní starší kuchyně. Dva 
sporáky, vzduchotechnika, lednička, 
pračka, velké pracovní prostory – to 
je prostředí, kde žáci od nejmenších 
až po deváťáky získávají v rámci růz-
ných vyučovacích předmětů praktic-
ké zkušenosti s běžnými činnostmi 
v domácnosti.
Chcete-li se nechat taky inspirovat, 
přijďte se k nám podívat příští školní 
rok při příležitosti některého ze dnů 
otevřených dveří.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 
Činnost pobočky KJM Lány podporuje Městská část Brno - Bohunice. 

pobočka Bohunice, Lány 3 
tel. 547 211 746, lany@kjm.cz, www.kjm.cz 
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Florbalová vítězství

Vše začalo náhodným složeným 
týmu, ve kterém byla směska všeho 
- zapálených sportovkyň, tanečnice 
nebo dívky, které chtěly chodit jen 
tak do kroužku. Trénovaly jsme a flor-
bal nás bavil, díky výborné partě jsme 
vydržely pospolu několik let a držíme 
do dnes. 
Když se zakládala tato soutěž, bez 
váhání jsme se přihlásily a jako tým 
jsme bojovaly od prvního zápasu do 
posledního. První rok jsme zaslouže-
ně získaly první místo. Do druhého 
ročníku se přihlásily Hranice s velice 
kvalitními hráčkami. Byl to tým, který 
byl od začátku sezóny na špici. Bo-
hužel tento ročník jsme nepodlehly 
pouze těmto hráčkám, ale i týmu 
Šitbořice. Třetí místo jsme ovšem už 
nikomu nedarovaly. Nicméně přišla 
další sezóna, která byla snad nejtěžší 
a za všechny ročníky pro nás osu-
dová. Zápasy jsme vyhrávaly o gól 
o dva. Jely jsme na 200 % a šly jsme si 
za našim cílem - chceme vyhrát. Dra-
ma probíhalo do posledního turnaje, 
nic nebylo jisté a šlo o každý bod. 
Pamatuji si, že ten den, jsme hrály 
pro naši trenérku, která zrovna byla 

v nemocnici a nemohla být v tak dů-
ležitý den s námi. Po těsné výhře nad 
Uherským Hradištěm jsme s nesku-
tečnou radostí vezly putovní pohár 
opět do Bohunic. Následující ročník 
nebyl tak vyrovnaný, jelikož týmy se 
kterými jsme bojovaly o první pozice 
v tabulce odstoupily, protože neudr-
žely tým dále pohromadě. My jsme 
si ovšem společně šly pořád za svým 
cílem. Další rok jsme obhájily zlato 
a nezbývalo nic jiného, než nepo-
volit a dotáhnout vše do zdárného 
konce. Do sezóny 12/13 se vrátil 
tým Šitbořic, který předvádí kvalitní 
florbal i v lize České florbalové Unie. 
Oba naše vzájemné zápasy dopad-
ly v náš prospěch. S ostatními týmy 
jsme odehrály bez porážky. 
Nicméně díky orlovně, skvělému ko-
lektivu a dřině jsme došly k našemu 
vysněnému cíly. Pohár jsme po třetí 
za sebou obhájily a navždy zůstává 
v Bohunicích! Děkuji holkám i tre-
nérce za nezapomenutelné zážitky. 
Doufám, že tým Orel Brno-Bohuni-
ce vydrží a budeme ho nadále hrdě 
reprezentovat, i když v následující 
sezóně již v jiné kategorii. 

Informace od bohunických hasičů

Letos proběhl již 13. ročník této sou-
těže, poprvé na novém cvičišti. Vzhle-
dem k výročí byla soutěž pouze jed-
nokolově, abychom stíhali program 
k výročí. Přijelo spousta družstev.  
Našim dětem se letos dařilo dobře. 
Mladší žáci „A“ získali krásné 2. místo 
(prvenství jim uteklo o pár vteřin),
starší žáci „A“ obhájili své vítězství na 
domácí soutěži a mohli se pyšnit me-

dailemi za 1. místo. Druhá družstva 
získala také pěkná umístění. Mladší 
„B“ 5. místo, starší „B“ 4. místo.
Soutěž proběhla dobře, v průběhu 
dne hrála hudba a soutěž výborně 
doplnili komentováním naši starší 
hasiči u časomíry. Všem zúčastně-
ným děkuji za pomoc při organiza-
ci a soutěžícím gratuluji k pěkným 
výsledkům.

Bohunická soutěž mladých hasičů 

Oslava 90 let od založení bohunických hasičů
Odpoledne po soutěži pak probíha-
ly oslavy. V poledne byla slavnostní 
schůze, kde se přečetla zpráva za 90 
let a proběhlo ocenění některých 
členů.  Sbor také získal plaketu k 90 
letům  od starosty SHČMS. Po schůzi 
jsme se všichni přesunuli na cvičiště, 
kde farář požehnal nový prapor a sv. 
Floriánka (patrona všech hasičů). Po 
požehnání jsme slavnostně zasadili 
památnou lípu.
V průběhu celého dne byla ve zbroj-
nici výstava historických fotek, vyba-
vení a techniky. Na cvičišti probíhaly 
různé ukázky hašení (oleje, starou 
koňkou), výcvik policejního psa aj.  

Děti si mohly vyzkoušet stříkat ruční 
stříkačkou do makety hořícího do-
mečku.
Během dne byla i žertovná soutěž, 
na kterou se mohla přihlásit i veřej-
nost. Soutěž měla velký úspěch, kdo 
chtěl, mohl se na chvíli stát hasičem. 
V průběhu celého dne bylo připra-
vené občerstvení, večer pak k tanci 
i poslechu hrála hudba. Celkově se 
den vydařil, vše proběhlo dobře, bez 
komplikací i počasí  nám přálo, a tak 
všem organizátorům a těm, kdo se na 
oslavách podíleli, děkuji, přeji mnoho 
úspěchů a vytrvalosti a těšíme se na 
oslavy 100.výročí. 

Krajská soutěž dětí
Na konci května proběhla soutěž 
mladých hasičů ve hře „Plamen“. Sou-
těžilo se v různých štafetách a v po-
žárním útoku. Po těžkém souboji 
nejen s konkurencí, ale i s počasím 
(celý den propršelo) starší žáci zví-
tězili a postoupili na krajskou soutěž 
do Slavkova u Brna, která se konala 
8. 6. Mladší žáci získali krásné 2. místo.
Kraj se rozběhl velmi slibně. Děti si 
udělaly nový osobní rekord hned 
ve dvou disciplínách (4x60 m a útok 
CTIF). V ostatních soutěžích měly 
výsledky dobré, ale ostatní družstva 
byla lepší. Největší chybovost jim činil 
branný závod, kde díky novým pra-

vidlům v teorii, kterou neměly moc 
zažitou, dělaly chyby.
Celkově byla soutěž ale úspěšná. 
Nakonec jsme získali krásné 5. mís-
to. Nasbírali jsme nové zkušenosti 
a rekordy a už se těšíme na příští rok, 
kdy chceme umístění ještě vylepšit. 
Všem vedoucím a pomocníkům, kteří 
se podíleli s pomocí na krajské sou-
těži a nejen na ní, ale i na ostatních 
soutěžích, trénincích a výletech dě-
kuji a přeji mnoho úspěchů nejen na 
soutěžích, ale i s další prací. 

Kateřina Šuterová 
vedoucí mládeže

Již pátým rokem se bohunické juniorky snaží obhájit prvenství. V letoš-
ním roce získaly potřetí za sebou zlatou medaili, a tudíž putovní pohár 
orelské ligy zůstává v Bohunicích!
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Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice  
zachránili divizi i pro příští sezónu!

Labyrint připravil na letošní školní rok 
aktivit pro děti, mládež i dospělé

Bohunice potřebovaly v posledním 
kole v Polné k jistotě záchrany uhrát 
alespoň bod, nakonec díky dvěma 
zásahům Toneva a dalším brankám 
Damborského a Píška vyhrály 4:2 
a udržely si divizní příslušnost i pro 
nadcházející sezonu 2013/2014. Do 
MSFL postupuje z divize Třebíč a do 
Krajského přeboru sestupují Vracov, 
který opustil soutěž již po polovině 
sezony a Spytihněv. Předsezónní 
předsevzetí – udržet divizi i po dru-
hém roce účinkování – se fotbalistům 
TJ Tatranu Bohunice nakonec s mírně 
odřenýma ušima podařilo.
Tonev – nejlepší střelec sezóny! 
Tatran nastřílel soupeřům úctyhod-
ných 49 branek (více nastřílely jen 
tři celky, které se umístily na prvních 
třech místech tabulky – Třebíč, Líšeň 
a Napajedla). Na 49 vstřelených bran-
kách se podílelo celkem třináct hrá-
čů, z nichž nejvíce jich vsítil Boris To-
nev 12, dále Forman 9, Píšek 7, Kotol 
5 a Kulička 4. Nový trenér bude mu-
set zapracovat na kvalitnější obrané 
hře, Tatran totiž inkasoval 48 branek 
a valnou většinou ze standardních 
situací. Osm výher a stejný počet 
remíz z 28 zápasů celé uplynulé se-
zóny není to, co by trenéra ani hráče 
mohlo těšit. Sestupovým starostem 
se mohlo zabránit udržením někdy až 
dvoubrankového vedení Tatranu na 
hřištích soupeřů a získání pár bodů 
navíc. Doufejme, že zkušenosti zís-
kané v této sezoně napomohou ke 
zlepšenému výkonu i k postavení ve 
vyšších patrech tabulky Moravsko-
slezské divize skupiny „D“.

Dlouholetý trenér Luboš Kučerňák 
po patnácti letech odchází! „Teď už 
je po posledním zápase, tak to mohu 
říct. Končím jako hlavní trenér,“ uvedl 
Luboš Kučerňák po zápase v Polné. 
Na lavičce Bohunic strávil na naše 
poměry neuvěřitelných 15 sezon 
a vyhrál s nimi krajský přebor a dva-
krát krajský pohár. Možná symbolic-
ky končí ve stejné době jako trenér 
Manchesteru United Alex Ferguson. 
Přezdívku „Bohunický Ferguson“ si 
totiž Luboš Kučerňák za dlouhá léta 
účinkování v jednom klubu vysloužil, 
podobně jako velké renomé a uzná-
ní u soupeřů a všech, kteří se kolem 
fotbalu pohybují. „Novým“ hlavním 
trenérem Bohunic se stává Lukáš Kříž, 
který povyšuje z pozice asistenta.
Nová sezóna 2013/2014 započne 
v polovině srpna. Časy začátků jed-
notlivých zápasů i odjezdů autobusu 
na zápasy mimo Brno naleznete jako 
vždy ve vitríně na fotbalovém stadio-
nu Neužilova 35 nebo ve vývěsce MČ 
Bohunice na ulici Dlouhá vedle trafiky 
naproti prodejně Albert. 
Hráči i funkcionáři TJ Tatranu Bohuni-
ce děkují MČ Brno Bohunice a všem 
fanouškům za jejich podporu nejen 
na domácím hřišti, ale i těm, kteří 
s nimi po celou sezónu cestovali i na 
venkovní zápasy. Již nyní se všichni 
těší na setkání v nové sezóně na sta-
dionu v dolíčku na Neužilově ulici. 
Všem fanouškům přejeme hezkou 
dovolenou nebo krásné prožití prázd-
nin a v srpnu zase nashledanou!

Ing. Jaromír Krejčí

I když prázdniny jsou v plném proudu 
a děti si užívají volné chvíle v přírodě, 
na táborech a rodinných dovolených, 
mnoho rodičů již nyní stojí před pro-
blémem, jak budou jejich potomci 
smysluplně trávit svůj volný čas po 
příchodu ze školy.
Naše pracoviště Labyrint nabízí řadu 
kroužků  pro děti všech věkových 
kategorií, mládež i dospělé. Kroužky 
jsou různého zaměření – technické, 
sportovní, dramatické, výtvarné, ru-
kodělné a spousta dalších.

Přehled všech kroužků je umístěn na 
webových stránkách www.luzanky.cz. 
Zápis do kroužků v Labyrintu proběh-
ne ve středu 4. září a ve čtvrtek 5. září, 
ale přihlašovat se lze až do konce září 
a u vybraných kroužků možno i elek-
tronicky. 

V letošním roce otevíráme také nové 
kroužky. Jako například  divadelní 
kroužek zaměřený na práci s loutka-
mi nebo výtvarný kroužek zaměřený 
na rukodělnou tvorbu. Pro fanoušky 
geocachingu otevíráme kroužek, 
kde se budeme vydávat po stopách 

nových „kešek“. Přesnější přehled na-
šich kroužků, kde máme volná místa, 
najdete uvedenuvedeny na našich 
webových stránkách: http://labyrint.
luzanky.cz/.

Naše pracoviště  organizuje vol-
nočasové aktivity nejen pro děti, 
ale i pro dospělé. Velmi populární 
jsou výtvarné dílny, které pořádá-
me každý druhý týden ve čtvrtek 
v Klubu Labyrint. Dále také nabízíme 
cestovatelské večery, kdy se může-
te seznámit s místy, kam se třeba 
i chystáte podívat. Nesmí chybět 
samozřejmě divadelní představení, 
která bývají jednou měsíčně ve čtvr-
tek večer. A pro ty z vás, kteří chtějí 
strávit chvíli klidu, je možné navštívit 
náš Klub, který je otevřen od pon-
dělí do čtvrtka od 15.00 do 18.30 
a můžete si dát třeba kávu nebo si 
zahrát naše deskové hry, které jsou 
k zapůjčení zdarma.

Na podzimní a jarní prázdniny jsme 
pro děti připravujeme divadelní pří-
městské tábory na našem nově zre-
konstruovaném pracovišti Labyrint.

 Nabízím pronájem kadeřnického 
křesla ve studiu s více službami, upro-
střed sídliště Kamenný Vrch. Částečná 
klientela po kolegyni odcházející na 
MD. Nástup možný ihned. Zájemci 
volejte na mob. 776 308 586.

 Prodám zahradu ve St.Lískovci 
o výměře 12 814 m2 + dům (k rekon-
strukci), studna, el. 220-380V na po-
zemku.Tel: 732 906 846, 602 366 508.

 Zaměstnanec FNB koupí byt 
v loka-litě Bohunice 1+kk - 2+1, plat-
ba hotovostí. Tel: 731 356 336, e-mail: 
byt.koupe@atlas.cz

 Mladá rodina s dětmi hledá byt 
ke koupi 3+1 - 4+1 směr Brno-západ, 
tel: 702 574 646, e-mail: byt.andrea@
seznam.cz

 Koupím byt 2+kk v Bohunicích 
a Starém Lískovci do 1.700.000,- Kč 
Tel.:724 858 233,byt.lenka@seznam.cz

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707.

 Malby 14 Kč/m2. Nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
Tel.: 606 469 316, 547 225 340. 
www.maliribrno-horak.cz. 
Brno-Bohunice a okolí. 
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

  Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků.  
Více na: www.hr-computers.cz  
Jan Ryšávka +420 604 535 647,  
info@hr-computers.cz
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ŠKOLKA HÁDANKA
se speciálním vzdělávacím programem
Školku HÁDANKA najdete v krásném a klidném prostředí 
kousek od centra. 
Program je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte a prevenci 
vývojových poruch učení. 
Otevírací doba 7.00-17.00 hod a každou první středu v měsíci 
do 19.00 hod.
více na www.skolkaHADANKA.cz, Brno-Bohunice, Lány 34

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02

 Prodám DB 3+1, 60 m2 bez RK 
v Bohunicích. Tel: 773 641 943.

 Doučím matematiku a chemii 
pro ZŽ i SŠ. Tel. 776149604.

 Koupím byt 3+1 nebo 2+kk v Bo-
hunicích. Platba ihned. 
Tel.: 776 670 398.

  Koupím byt 1+kk nebo 2+kk 
zde v Bohunicích. Platba hotově.  
Tel: 603 305 516 (může i sms)

 ELEKTROINSTALACE provádím 
opravy, pohotovost vč. So a Ne. Re-
vize a hromosvody. T: 608 850 834.

 BLEŠÁK se koná 6. 7. 2013 v sále 
hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b od 
9.00 do 12.00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel.: 605 089 298

Labská 27, 625 00 Brno, Tel. 775 054 539 , 547 353 249
www.fitness-petra.euweb.cz, facebook FITNESS PETRA

POSILOVNA, TURBOSOLÁRIUM
INDOOR CYCLING, BODY FORM
TRAMPOLÍNY, PILATES, TBT, 
TRX, STOLNÍ TENIS

Otevřeno:  Po–Pá 9.00–21.30
 So–Ne 15.00–20.30 



Vážení občané! Chcete ušetřit za energie? 
Nyní se Vám nabízí jedinečná příležitost! Jako mnohá jiná města a obce ČR, 
máte i Vy nyní možnost zúčastnit se elektronické aukce na dodavatele energií. 
Ve spolupráci se společností A-TENDER s.r.o., můžete ušetřit na nákladech 
za elektřinu a plyn dle Vaší spotřeby, až několik tisíc ročně. Účast občanů 
v E-aukci je bezplatná. 

Co je E-aukce a jaké výhody občanům přináší? 
Jde o výběrové řízení pořádané on-line pro velký počet zákazníků s cílem 
získat nejnižší možnou cenu. Dodavatelé tak soutěží nikoli o jednotlivé do-
mácnosti, ale o všechny domácnosti najednou, sloučené do velkého balíku, 
o který je mezi nimi pochopitelně velký zájem. Chtějí-li zakázku získat, musí 
svou cenu snížit. Velký soutěžený objem a on-line průběh výběrového řízení 
jsou dvěma klíčovými faktory k získání nejnižší ceny.
• Výhodou je získání nejnižší možné ceny na trhu a její zafixování po celou 

dobu trvání smlouvy (2roky)
• Účast v E-aukci je ZDARMA a společnost A-TENDER s.r.o. pro občany zajistí 

100% administrativní a právní servis 
• Garance minimální úspory je 11 % 

Kde a kdy bude probíhat samotný sběr dat?
Adresa sběrného místa je „vestibul NOVÉ haly TJ TATRAN BOHUNICE“, Ne-
užilova 35, Brno a samotný sběr dat pak bude probíhat vždy v pondělí od 
9 do 12 hod. a ve středu od 14 do 18 hod. Také se uskuteční dvě informa-
tivní schůzky, pro objasnění problematiky a zodpovězení Vašich dotazů, a to 
8.7.a 5.8. ve vestibulu STARÉ haly TJ TATRAN BOHUNICE, Neužilova 35, Brno.

Harmonogram E-aukce:
4. 7. 2013 v 9.00 hod. zahájení sběru dat
8. 7. 2013, v 17.00 hod. první veřejná prezentace 
5. 8. 2013 v 17.00 hod. druhá veřejná prezentace 
29. 8. 2013 ukončení sběru dat
10. 9. 2013 v 14.00 hod. proběhne první elektronická aukce pro občany 

Co musí občané vzít s sebou? 
1. fakturu – poslední roční vyúčtování za elektřinu i za plyn 
2. stávající platnou smlouvu či dodatek ke smlouvě o dodávkách el. energie 
či plynu se svým stávajícím dodavatelem.

Kdo se může aukce zúčastnit? 
Občané Bohunic i okolních městských částí a rovněž je to skvělá příležitost 
i pro živnostníky, podnikatele, dobrovolné spolky, zájmová sdružení, apod. 
Prostě pro všechny, kteří chtějí na dodávkách energií ušetřit.

Více informací o E-aukcích energií naleznou zájemci na stránkách 
www.a-tender.cz a www.setrime-lidem.cz.

Ing. František Sadílek, jednatel společnosti A-TENDER s.r.o.

provozovny:

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

Ve vaší lokalitě 
hledáme byty 
v OV i DB.
SVĚŘTE SE DO RUKOU EXPERTŮM!

Volejte zdarma 800 800 099
www.realspektrum.cz

PRODEJ RODINNÉHO DOMU, BRNO - BOSONOHY

• prostorný RD (možnost dvougen. bydlení) 
• garáž, zahrada 819 m2, venkovní bazén
• velmi dobrý tech. stav, výborná dostupnost
5 950 000 Kč N/RSB/11417/13

prodej 
letního ovoce
meruňky, broskve, švestky, jablka

prodej zahájen v polovině července

aktuální info na www.jablka.cz 
nebo na tel. 774 166 585

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00


