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Romanka 

a 21. srpen 1968

Jsou události, které se staly dávno. 
Jejich svědci už nežijí. Jen se občas 
někde najdou informace o tom, že 
se staly. Do této kategorie se poma-
lu a tiše posouvá i památný 21. sr-
pen 1968 – den okupace naší vlasti 
„spřátelenými“ zeměmi komunistic-
kého bloku Varšavské smlouvy pod 
vedením Sovětského svazu. Svědci 
těchto okamžiků naštěstí ale stále 
žijí, a tak ještě není možné tvrdit, že 
se to nestalo.
Při psaní knihy Z historie Bohunic 
jsem s překvapením zjistil, že všechny 
dobové dokumenty a existující kroni-
ky o této události mlčí. Texty byly vy-
mazány, příslušné stránky vyříznuty.
Jen v kronice staré mateřské školky 
na ulici Bohuňově jsem našel násle-
dující krátký text zapsaný její ředitel-
kou Libuší Pospíšilovou: „V srpnu bylo 
nahlášeno dvacet dva dětí, ale v dů-
sledku tragických událostí chodilo 
jen dvanáct. Na den 21. srpna 1968 
nikdy nezapomeneme! Naši republi-
ku obsadili sovětští vojáci spolu s pol-
skými, bulharskými a německými. 
I v Brně jezdily tanky a obrněné vozy. 
V 645 mně malá Romanka ve školce 
říkala ‚Ale dnes je ve škole smutno, 
že! A proč?‘ Pláč se nedal utajit. Pro-
žívali jsme strašné dny“. Další text byl 
odstraněn.
K mému velkému překvapení při-
šla ke mně do kanceláře na začát-
ku června „Romanka“. Dozvěděla 
o nové knížce a o uvedeném textu. 
Pravda už je to vlastně Romana. Její 
slova jsem zaznamenal do své knihy. 
Budou tak navždy historickým svě-
dectvím příštím generacím o tom, co 
prožívali naši rodiče 21. srpna 1968.
Věřím, že na tento podlý čin komu-
nistických okupantů nikdy nezapo-
meneme.

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
V minulém měsíci jsem 
na tomto místě vypsal 
všechny plánované in-
vestiční akce připravené 
na tuto „stavební sezónu“. 
Aktuálně bych seznam 
doplnil několika drob-
nými záměry. 
Tedy připravujeme 
prodloužení veřejného 
osvětlení k nové zástavbě na ulici 
Podsedky, veřejné osvětlení kondič-
ního hřiště nad areálem TJ Tatran, 
doplnění dětských hřišť při školkách 
o herní prvky dle požadavků jejich 
ředitelek a také doplnění hřiště o sklu-
zavku ve vnitrobloku Uzbecká. Insta-
lovat bychom také chtěli zábradlí po-
dél zastávky Hraničky, a to z důvodu 
směřování chodců na nový chodník 
podél vozovky a kruhového objezdu. 
V plánu, pokud si upamatujete, byla 
i rekonstrukce vybavení skatepar-
ku. Avšak po té co fi rma odstranila 
z překážek pojízdné plechy, neznámý 
pachatel poničil dřevěnou konstrukci 
tak, že nezbylo než místo generální 
opravy provést totální demolici s likvi-
dací tohoto sportovního prvku.
Souhrnné informace k vyhlášené anke-
tě na úpravu budovy radnice pomocí 
hodin. Ankety se zúčastnilo celkem 
629 hlasujících pomocí webové apli-
kace a 84 občanů odevzdalo své hlasy 
pomocí ústřižku z tohoto zpravodaje. 
Díky možnosti vícenásobného hlaso-
vání bylo nakonec odevzdáno celkem 
1311 hlasů. V obou skupinách hlasu-

jících bylo nejvíce hlasů 
odevzdáno pro variantu č. 
2. Nebudu zastírat, že vý-
sledek mne osobně příliš 
„netěší“. Neboť hodiny ve 
fasádě pro mne nemají tu 
přidanou hodnotu, která 
by budovu „úřadu“ pový-
šila na budovu „bohunické 
radnice“. Tedy radnice jako 

nezaměnitelného a výrazného symbo-
lu správy městské části. Ale mé hodno-
cení není v tuto chvíli až tak rozhodné. 
Šlo mi především o povzbuzení a zací-
lení pozornosti veřejnosti na prezen-
tovanou možnost! V průběhu ankety 
byly vizualizace jednotlivých variant 
doplněny o velmi názorné fotografi cké 
montáže od pana Frimmela. Doporu-
čuji ke zhlédnutí. Jsou vloženy pod text 
ankety na webu. Jaký je tedy závěr? 
Mám za to, že rozhodnutí necháme 
na příští samosprávnou sestavu. Do té 
doby bude již ukončena rekonstrukce 
prostoru před radnicí a bude i projekč-
ně doladěn plán na renovaci zateplení 
střechy samotné budovy úřadu.
Jistě dobrou zprávou pro Bohunice 
je, že zastupitelstvo města Brna po-
skytlo společnosti Brněnské komuni-
kace prostředky na opravy schodiště 
mezi Nadějí a restaurací Lány a také 
na opravu příjezdové komunikace 
mezi bloky garáží na ulici Ukrajinská.
Přeji příjemné nejen prázdniny a do-
volené, ale i letní měsíce jako takové.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Uzávěrka č. 9/14
24. srpna 2014

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 sobotu 5. července 2014 v 9.30 hod.
před kaplí v Brně-Bohunicích při ul. Rolnická
tel.: 547 246 575, farnost@farnostliskovec.cz, www.farnostliskovec.cz

Už se to blíží, už je to tady – to jsou 
slova, která v posledních dnech nej-
více slýchám od svého takřka třinác-
tiletého syna. Ano, máme tu období 
prázdnin a s tím spojené rodinné do-
volené. Tak jako každý rok spousta 
spoluobčanů Bohunic odjede za za-
slouženým a vysněným odpočinkem. 
Někteří vyráží do zahraničí k moři, jiní 
na tuzemské hory a někteří na své re-
kreační chaty a chalupy. Důležité však 
je dojet v pořádku a ve zdraví. Mnozí 
z nás se na cesty připravují poctivě 
mnoho dnů dopředu, zjišťují nejop-
timálnější cestu, výši poplatků a před-
pověď počasí. Jiní jsou toho názoru, 
že precizní příprava na cestu pouze 
stresuje a vše nechávají na poslední 
chvíli. Pak jen uloží bagáž do vozidla, 
natankují a děj se vůle boží. Já sám 
se hlásím do první skupiny a mohu 
potvrdit, že příprava na cestu do za-
hraničí je pro mne utrpení. Zákonem 
schválnosti potom je to, že vždy na 
něco zapomenu a jak naschvál se 
jedná o věc, kterou nejvíce potřebuji, 
například fotoaparát. Ta druhá skupi-
na má jednu obrovskou výhodu: oni 
s tím, že něco zapomenou, počítají. 
No a nakonec zde máme třetí skupi-
nu cestovatelů, kteří se na místo re-
kreace nechají dopravit. Třetí varianta 
je nejvýhodnější z hlediska fyzické 
námahy. Dojedete na místo vyspaní, 
odpočatí a dovolená vám v podstatě 
začíná ihned. My, co máme za sebou 
až osmnáctihodinové řízení vozidla, 
potřebujeme minimálně 12 hodin na 
regeneraci. Je pravdou, že jsme zase 
o něco svobodnější, můžeme zastavit 
kdykoli a kdekoli. Takže jsme dojeli 
na místo rekreace. Uběhnou tři dny 
a my se opět začínáme chystat na 
zpáteční cestu. Znovu proběhne ba-
lení a určité nervy, občas se třeba po-
hádáme, ale vždy přijde ten moment, 
kdy zasedneme do vozidel, autobusů 
nebo sedadel v letadlech a řekneme, 
tak a vracíme se domů. Jakmile jsme 
doma, tak si můžeme říci všude dob-
ře v Bohunicích nejlépe.
Šťastnou cestu a dobrý návrat přeje 

Milan Hrdlička 

Šťastnou cestu 
a bezpečný návrat
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Upozornění na čištění 
komunikací bez odtahů vozidel

Pozor na podomní prodejce

Upozorňujeme majitele a provozovatele silničních vozidel na pravidelné čiš-
tění komunikací a parkovišť. Kromě jarního blokového čištění je každoročně 
uskutečňováno 8× během roku čištění komunikací a parkovišť bez umisťování 
dopravního značení a bez odtahů vozidel. Tato čištění mají za cíl nejen 
odstranit z komunikací a parkovišť nečistoty, prorůstající vegetaci, na podzim 
hlavně opadané listí, ale i eliminovat množství polétavého prachu v ovzduší. 
Vzhledem k vysokému počtu vozidel především v částech sídlištní zástavby 
je čištění omezováno parkujícími vozidly. Z tohoto důvodu prosíme majitele 
a provozovatele vozidel s možností přeparkování vozidel, aby tak učinili v níže 
uvedených termínech. Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost.
Zbývající termíny čištění pro letošní rok: 29., 33., 37., 39., 41. a 43. týden 
roku 2014.
Čištění jednotlivých ulic probíhá vždy dle následujícího harmonogramu v níže 
uvedených dnech:

Pondělí: 14. 7., 11. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10.
Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Vedlejší, Uzbecká

Úterý: 15. 7., 12. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10. 
Arménská, Běloruská, Gruzínská, Moldavská, Ukrajinská – všechny komunikace

Středa: 16. 7., 13. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10. 
Amerlingova, Bohuňova, Čeňka Růžičky Z, Havelkova, Hraničky – místní, 
Lány – všechny komunikace, Na Pískové cestě, Neužilova, Podsedky, Rolnická, 
Sobolova, Tříčtvrtní, Vohnoutova, Vyhlídalova Z

Čtvrtek: 17. 7., 14. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10.
Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, Souhrady, Spodní, Švermova, 
Švermova k MŠ, Vyhlídalova – místní, Zadní, Žlíbek

Pátek: 18. 7., 15. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.
Dlouhá Z, Elišky Přemyslovny Z, Hraničky Z, Jihlavská Z, Kamenice Z, Netroufalky 
Z, Kamenice –zadní příjezd k nemocnici, Studentská

Z = základní komunikační systém (jedná se komunikace s provozem MHD)

Milé čtenářky a milí čtenáři rub-
riky Komise pro občanské zále-
žitosti. Jak je již naprosto jasné, 
čas dovolených i prázdninových 
výprav je tu. I přes tento nevy-
vratitelný fakt doufám, že si na-
jdete chvilku k přečtení několika 
níže uvedených informací. Tyto 
informace budou jak ze zasedání 
komise, tak i z oblasti bezpečnosti 
v naší městské části.
Na zasedání Komise pro občan-
ské záležitosti se nám představil 
nedávno jmenovaný vedou-
cí Městské policie Brno revír
Brno-západ Mgr. Miroslav Ja-
nek. Městská policie upozorňuje 
na nekalé praktiky podomních 
prodejců, kteří se zabývají zpro-
středkováním prodeje energií. 
Dle informací jsou tyto případy 
stále častější i na území naší měst-
ské části.
Policie ČR v uplynulém období 
musela znovu řešit krádež mo-
torového vozidla na ulici Ar-
ménská a dvě vloupání do dvou 
automobilů na ulicích Uzbecká 
a Okrouhlá. Dále Policie ČR pro-
vedla několik dopravních kontrol, 
při kterých byli dva řidiči přistižení 
při řízení pod vlivem drog a jeden 
pod vlivem alkoholu.

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

Nashledanou příště
Bc. Leoš Šmídek, předseda Komise 

pro občanské záležitosti

Právě kvůli rizikům, které podomní 
prodej představuje, se některé obce 
a města před časem rozhodly chránit 
své obyvatele a podobní prodej na 
svém území zakázat. Přestože také 
po celém Brně platí zákaz podomní-
ho prodeje, městská policie se stále 
setkává s případy, kdy dochází k jeho 
porušování. Společnostem, které se 
dopustí tohoto správního deliktu, 
hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.
Podomním prodejem se rozumí po-
domní nabídka spojená s prodejem 
zboží či poskytováním služeb. Za 
nabídku se obecně považuje tako-
vá forma prezentace, která je přímo 
spojena s možností koupě zboží, po-
skytnutí služby nebo alespoň jejich 
závazného objednání. Podomního 
prodejce poznáte snadno: má u sebe 
zboží, které je možno na místě kou-
pit nebo je schopen přímo na místě 
poskytnout konkrétní službu (např. 
broušení nožů, nůžek apod.). Stej-
ně tak je připraven Vám hned uká-
zat nabízené zboží či s Vámi sepsat 

smlouvu nebo závaznou objednávku 
služby. Jedinou povolenou výjimkou 
je situace, kdy se prodejce předem 
(telefonicky či písemně) dohodne 
na návštěvě. Podmínkou však je, že 
nabízející musí mít předem vyjádřen 
výslovný souhlas druhé strany k usku-
tečnění takové nabídky.
Budete-li mít sebemenší pochybnosti 
o tom, zda člověk, který zazvonil u Va-
šich dveří, nepřichází za účelem po-
domního prodeje, rozhodně ho od-
mítněte. Poté bezodkladně zavolejte 
na linku 156, aby strážníci mohli Váš 
poznatek prověřit a zabránit dotyč-
nému v dalším protiprávním jednání.
Na závěr je potřeba zmínit, že podo-
mní prodej je nutno odlišovat od re-
klamy. V tomto případě jde o takovou 
formu prezentace, která není přímo 
spojena s možností koupě zboží, 
poskytnutí služby nebo alespoň je-
jich závazného objednání (roznášení 
letáků, získávání kontaktních údajů 
apod.)

P. Šoba, MP Brno

Sportovní areál
ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA 
denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků mezi 16 a 18 hodinou. 
Možnost placené rezervace hřišť 
i mimo uvedenou dobu. Proná-
jem má přednost.
Telefon správce: 607 722 830. 
Ceny za pronájem:

Velké hřiště (horní)  100 Kč/hod.
fotbal, volejbal, házená, fl orbal
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal
Malé hřiště (dolní) 150 Kč/hod.
tenis
Vnitřní prostory 100 Kč/hod.
stolní tenis

Setkání jubilantů, 

vítání občánků

Občané naší městské části, 
kteří v letošním roce dovršili 
nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 
a více let života, a mají zájem 
se u příležitosti těchto svých 
jubileí zúčastnit setkání orga-
nizovaných radnicí, dostavte se 
prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky. Rovněž tak 
prosím učiňte i vy, kteří máte 
zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, bu-
dete následně písemně in-
formováni. Přihlášky přijímá 
paní Dvořáková na Sociálním 
odboru v přízemí úřadu (tel.: 
547 423 832). Formuláře při-
hlášek jsou k dispozici také 
na webu městské části v sekci 
Informace.

Děkujeme za pochopení a již 
nyní se na Vás těšíme.

Na začátku je mnohdy neodolatelná nabídka, na konci bývají oči pro 
pláč. Tak trochu ve stínu předváděcích akcí, věrně zachycených v do-
kumentárním fi lmu Šmejdi o manipulativních obchodních praktikách, 
zůstali podomní prodejci. Jejich chování a cíle jsou přitom v mnohém 
velmi podobné.

Hřiště s umělým 

povrchem pro míčové 

hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 

od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 

722 209 910
volat Po–Pá po 16. h., 

So–Ne po 9. h.

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
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Co si psali naši předkové LIX.Zpráva o činnosti kontrolního výboru

Bohunický psí výběh

Nad radnicí zavlaje moravská vlajka

Komunální volby se blíží

Pro padesáté deváté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
ze své sbírky vybral pohlednici, která zachycuje bohunickou restauraci Vrška 
někdy ve 20. letech 20. století. Restaurace je stále v provozu. Dnes nese název 
Na Pískové cestě. 
Pohlednice je adresována do Valašského Meziříčí rodině Hradilové.

Antonín Crha, místostarosta

„Srdečný pozdrav z dovolené zasílá Julie Burešová. 
Od neděle je tu krásné počasí, slunko přtP R � SU Då L OR � � MV H P � MDNR � ,Q G �
hnědá, chodím na houby a houby donesu. Dnes večer prší. Proč prý 
jsem nevzala děti. No jednoho vzít, to by bylo líto druhému a pro oba 
jsem neměla penízky.
Máme dosti švestek. Máma chodí na trh s nimi. Dečku k divanu jsem 
si koupila, stála 20Kč.
Zatím zdraví a s kraje na druhý týden nevím, který den ještě přijedu.
Julie“

V bezmála již uplynu-
lém volebním období 
se kontrolní výbor (který 
se povinně zřizuje podle 
zákona o obcích) schá-
zel pravidelně v každém 
čtvrtletí tak, jak vyplývá 
z uvedeného zákona. 
Kromě předsedy byli 
a stále ještě jsou členy 
kontrolního výboru dva zástupci 
koaličních partnerů, tedy KV je tří-
členný.
Je poněkud s podivem, že až na 
výjimky musel navrhovat řešení 
problémů předseda KV, protože ani 
zastupitelstvo MČ Bohunice (kte-
rému tento orgán podléhá a měl 
by jím být i úkolován), ani občané 
Bohunic zřejmě necítili potřebu ně-
které problémy řešit.
Při hledání témat pro činnost KV 
jsem vycházel zpravidla ze svých 
zkušeností a poznatků, případně 
z informací či stížností spoluobčanů.
Zpravidla nic není dokonalé a mrzí 
mě, že občané jakoby měli obavu, 
že jejich podněty se nikdo nebude 
zabývat, takže svoje případné návr-
hy či kritiku některých jevů považují 
za ztrátu času.
Kontrolní výbor není v žádném pří-
padě samoúčelný orgán a veškeré 
podněty velice zevrubně zkoumá 
a navrhuje řešení či vysvětlení od 

zodpovědných osob, aby 
bylo v uvedené věci do-
saženo nápravy. Je sice 
pravdou, že nemáme 
příliš mnoho pravomocí 
pokud se týká řešení pří-
padných problémů, ale 
tuto možnost má ZMČ, 
jehož jsme orgánem.
Nemám dojem, že by od-

bory naší městské části i stav měst-
ské části jako takové byly skutečně 
tak perfektní, že by kritika, podněty 
a připomínky občanů nebyly rele-
vantní. Netvrdím, že by osazenstvo 
naší MČ pracovalo špatně, ale do 
dokonalosti mu zajisté leccos chybí.
Uvědomme si, že letošní rok je 
rokem volebním a ať tak či onak 
přeskládá poměry na naší radnici. 
Myslete i na to, že existuje kontrolní 
výbor, který je tu od toho, aby řešil 
vaše výtky, návrhy, doporučení či 
kritiku a záleží jen a pouze na vás, 
aby jeho existence vedla ku zkva-
litnění práce úřadu městské čás-
ti a ku prospěchu pokud možno 
všech obyvatel Bohunic při řešení 
problémů.
Krásné léto, pohodovou dovolenou 
plnou odpočinku a načerpání ne-
jen nových sil, ale i optimismu vám 
všem přeje

 Ing. Václav Izák, předseda KV

Rok se s rokem sešel a je 
na čase zhodnotit, jak je 
využíván psí výběh. Kdy-
koli v jedu okolo, pokud 
zrovna neprší, nesněží 
nebo není tma, je plný. 
Někdy se mi zdá až pře-
plněný. To mě hodně po-
těšilo. Znamená to totiž, 
že si lidé s pejsky zvykli 
a používají ho.
A ještě aby ne. Je vybaven spous-
tou laviček pro pánečky a paničky 
a stejným množstvím překážek pro 
pejsky. Tam si lidé popovídají, pejsci 
se vybouří a v parném létě se schovají 
za vzrostlými stromy, které tam pro 
tento účel zůstaly.
Je jen škoda, že psí výběh využívají 

jen pejskaři z blízkého 
okolí. Popravdě, se lidem 
ani nedivím. Než by totiž 
došli z jednoho konce Bo-
hunic na druhý, je už pej-
sek vyvenčený a páníček 
unavený. Jestliže se v roz-
počtu obce najde nějaká 
korunka, bylo by vhodné 
vyhovět i ostatním oblí-

bencům psů a postavit ještě alespoň 
jeden psí výběh. Otázkou ale je, kde. 
Nezbude mi tedy nic jiného, než si 
obout boty a vyrazit do terénu a po 
nějakém plácku se poohlédnout. Pak 
jen vyřešit otázku vlastníka a fi nancí. 
Pak už, haf, haf, na to.

Vaše zastupitelka 
Kateřina Schielová

Dne 5. července oslavíme na Moravě svůj nejvýznamnější svátek – Den 
příchodu soluňských bratrů Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Tato událost 
měla a má nesmírný kulturní význam nejen pro Moravu, ale také pro 
velkou část Evropy. 

Pro její připomínku zavlaje nad naší 
radnicí tzv. moravská vlajka! Již v roce 
2012 tak rozhodla Rada městské části. 
Loňské 1150leté výročí této událos-

ti jsme si připomněli i odhalením 
umělecké keramické stylizace obou 
bratří do prostor našich základních 
škol. Tyto iniciativy osobně velmi ví-
tám, neboť z Moravanů su Moravák, 
z Brňanů Brňák a z bohunických pak 
Bohončák. A mám štěstí, že tuto svou 
sebeidentifi kaci mám ze dvou třetin 
podepřenu rodáctvím… A vyvěšu-
jeme tu krásnou modrou zemskou 
vlajku s moravskou orlicí odvozenou 
z heraldických fi gur současného vel-
kého státního znaku ČR.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

To, že se blíží podzimní komunální volby, asi není třeba připomínat. Je to 
i zřejmé ze sestavy příspěvků v tomto čísle. Ne se všemi lze souhlasit, ne 
ke všem je vhodné a účelné připojit komentář, ne všechny mají potřeb-
nou míru objektivity. Ale nakonec je lepší nabídnuté texty zveřejnit, než 
čelit nařčení, že se cenzurou bráníme kritice a hodnocení naší dosavadní 
činnosti. V redakční radě jsme se nakonec shodli na závěru: nechť si 
úsudek udělá každý čtenář a občan sám…

Miloš Vrážel
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Dotace kaleidoskopem viděny Dva pohledy

Poděkování

Pivní slavnosti v BohunicíchKomentář k článku pana Kincla

Žijeme v době štědrosti 
veřejné fi nanční podpory. 
Obvyklým účelem dotace 
je podpora veřejně pro-
spěšné činnosti, která by 
se jinak nerozvíjela nebo 
by byl její „obecně“ žádoucí 
rozvoj omezen. Expanzivní 
dotační politikou se ovšem 
zhusta dostávají podporo-
vané subjekty s jejich aktivitami do sta-
vu závislosti, kdy si již nejsou schopny 
zajistit podstatnou část svých pro-
vozních prostředků z vlastních zdrojů 
(kupř. prostřednictvím sponzoringu), 
neboť je jednodušší nastavit portmon-
ku směrem k veřejnému sektoru.
I u nás v Bohunicích je rozdělová-
na veřejná podpora mezi neziskové 
subjekty k zajištění volnočasových, 
tělovýchovných a sportovních akti-
vit dětí a mládeže, a dále k zajištění 
kulturních a společenských akcí. Jak 
to tak bývá, někdo dostane více a ně-
kdo méně. Tento aspekt nehodlám 
jakkoliv pranýřovat, ostatně mám 
pocit, že v radě MČ sedí slušní lidé. 
Nicméně forma rozdělování peněz 
trpí některými nedostatky.
Podpora je nyní zaměřena na široké 
spektrum společenských aktivit, ža-
datel musí působit na území MČ Br-
no-Bohunice. Z pojmu působení není 
ale zřejmé, zda se jedná o faktický 
dopad podporované činnosti na úze-
mí Bohunic či zda pouze bude po-
stačovat, jestliže obvyklá působnost 
žadatele je zaměřena na Bohunice. 
Navíc rozhodovací proces o přidělení 
podpory a stanovení její výše není 
možno zpětně zkontrolovat, neboť 
absentuje jakékoliv písemné odů-
vodnění přidělení podpory.
Kruciálním momentem by mělo být 
faktické působení žadatele na úze-

mí Bohunic. Ačkoliv se 
očekává spíše pravidelná 
činnost žadatele, neměla 
by být vyloučena ani ad 
hoc činnost. Z tohoto 
důvodu se jako rozumné 
jeví výslovné stanovení 
podmínky, že podpořená 
činnost musí mít přímou 
vazbu na území Bohunic 

nebo na její občany.
Žádost o dotaci by měla být napříště 
podrobnější, ačkoliv zbytečná admi-
nistrativa není účelná. Zejména by 
měl být žadatelem pečlivě popsán 
přímý a nepřímý dopad na území 
Bohunic nebo na občany Bohunic. 
Současně bych doporučil výrazně 
bližší specifi kaci podporované aktivi-
ty. Žadatel by se taktéž mohl povinně 
vyjadřovat k jeho plánu na zvýšení 
fi nancování podporované činnosti 
z jeho vlastních zdrojů.
Zásadní změnu doporučuji v procesu 
schvalování dotací, resp. jejich výše. 
Ke každé přidělené podpoře by mělo 
být připojeno krátké písemné odů-
vodnění, v němž bude zachyceno, 
zda je podporovaná aktivita přínos-
ná pro Bohunice či občany Bohunic 
a jakým způsobem, a dále pak bude 
zdůvodněná výše přidělené dota-
ce ve vazbě na ostatní podpořené 
subjekty. Z odůvodnění tedy musí 
být patrno, z jakého důvodu jsou 
některé subjekty podpořeny větší 
částkou než jiné subjekty. Takový 
postup zajistí zpětnou kontrolu, což 
přispěje k účelnému vynakládání ve-
řejných peněz a projeví se například 
ve zvýšení vnímání už tak vysokého 
morálního kreditu rady MČ. Písemné 
odůvodnění by mělo být mj. uveřej-
něno na webových stránkách MČ.

Michal Kincl, právník

Onehdy mě čekala cesta 
napříč sídlištěm. Sotva 
jsem vyšel z domu, na 
schodech kolem vchodu 
- neskutečný nepořá-
dek…hrůza! Dělá to ně-
kdo schválně? Baví ho to? 
Nebo jde o nějakou mstu 
vůči nám, co nepořádek 
neděláme? Cítil jsem se 
dotčen.
Šel jsem dál. Proti mně tři psi. Bez 
náhubku a rozhodně ne na vodítku. 
Nebyli z nejmenších, navíc se dva 
z nich netvářili, že by mě zrovna rádi 
viděli. Zrovna ve chvíli, kdy měli evi-
dentně v úmyslu se mnou zabývat, 
ozval se jakýsi výkřik, a hafani k mé 
úlevě odběhli pryč.
S pocitem mírného uvolnění jsem po-
kračoval ve své cestě. Obratně jsem se 
vyhnul cyklistovi, který si spletl chodník 
s velodromem, snad ze zvyku spočítal 
plastové láhve od revolučního bale-
ní piva, které se válely kolem laviček 
v parku, obsypané nedopalky cigaret 
a plivanci. Zřejmě památka z noci, kdy 
si mládež uspořádala svůj Hyde park, 
aby dala otevřeně najevo, že jí jsou 
všichni ostatní spoluobčané naprosto 
ukradení, což má poměrně silný efekt 
v nočních a čerstvě ranních hodi-
nách (prázdninové měsíce jsou přímo 
koncentrátem tohoto jevu).
Byl jsem už poměrně dost otráven. 
Pozitivní myšlení ve mně nevyvolaly 
ani výtvory sprejerů, téměř na všem, 
co nemůže utéct či uletět, převrácená 
popelnice s vysypaným nevábným 
obsahem a stržené a počmárané 
jízdní řády na zastávkách MHD. Do 

toho všeho se zvedl vítr 
a začalo pršet. Ulítla mi 
čepice a když jsem ji honil 
po chodníku, šlápl jsem do 
psího exkrementu…Do-
stal jsem se do stavu, kdy 
člověk, ač nerad, používá 
i neslušná slova.Tak takhle 
tedy ne! Takto to dál nejde!
O pár dní později vyrážím 

na stejnou cestu. Poučen a rozhod-
nut vidět svět jinak.
Sotva jsem vyšel z chladivé chodby 
paneláku, hned na mě dýchl čerstvý 
ranní vzdoušek. Mému uchu libé tryl-
ky ptáků mi na chvíli daly pocit, že 
jsem uprostřed louky mezi šumav-
skými lesy. Slunce před chvílí zahájilo 
svou věčnou pouť a jeho paprsky 
dávaly všemu kolem krásný zlatavý 
nádech. V trávníku zářily pampelišky, 
jak hvězdy na zelené obloze a koruny 
stromů tiše šuměly v příjemném ván-
ku. Přece jen je tady krásně! A jako 
bych se v tom chtěl ještě utvrdit, za-
díval jsem se na fasády domů. které 
vystoupily z úmorné šedi, aby roze-
hrály veselou hru barev ne nepodob-
ným těm na novém dětském hřišti, 
už už lačnícím po návštěvě malých 
sídlištních capartů.
Najednou jsem byl rád, že jsem tady 
a teď. Svět byl krásný, den bez mráč-
ků, a budoucnost zářivá…
Od té doby, vždy, když narazím na 
nějaký nepořádek, na pomníčky van-
dalů a podobných zloduchů, vždy 
začnu pátrat po něčem příjemném, 
hezkém a duši lahodícím. A vždy na-
jdu. Doporučuji všem!

Vilém Matějka

Děti a paní učitelky z MŠ Uzbecká 30 děkují za celoroční spolupráci na projektu 
„Celé Česko čte dětem“ kolektivu knihovnic Mahenovy knihovny při CVČ Lány 
pod vedením pí. Fukalové.
Projekt „Babičky do školky“ nám pomohly naplňovat pí. Radka Müllerová a paní 
Marie Lukášová, které si pro děti připravily poutavé besedy plné pohádek, 
básniček a hádanek. Za to jim patří veliké poděkování. Děti se na každé setkání 
s nimi velmi těší. Budeme rádi, pokud tato spolupráce bude trvat i nadále.

Kolektiv MŠ Uzbecká 30

V sobotu 14. 6. 2014 proběhly v areálu hasičského cvičiště za hasičskou zbrojnicí 
již dlouho dopředu avizované „Pivní slavnosti“. Přijelo na 15 pivovarů, které si 
velmi chválili prostředí, organizaci a počet účastníků, kterých v jednu chvíli bylo 
nad 1300. Všichni byli maximálně spokojeni a až na malý výpadek elektřiny vše 
proběhlo, tak jak si hasiči přáli. Spolubydlícím se omlouváme za menší rušení 
nočního klidu, ale věřím, že chápou, že i v městské části se dá dobře pobavit, 
zatancovat a pobýt v příjemném prostředí.
Děkujeme i městské policii, která nám pomohla vše zvládnout a bez problému 
dohlížela na tuto krásnou akci.

Hasiči Bohunice

Komentář Rady městské části: V Bo-
hunicích se pravidelně na podporu 
místních organizací uvolňuje z roz-
počtu městské části ve výši cca 600. 
Dalších 800 tisíc je vyčleněno na 
hrazení provozu dvou středisek SVČ 
a dvou budov ZUŠ. K těmto dotačním 
penězům je nutno připočíst peníze 
investiční, např. loňské zateplení SVČ 
Labyrint Švermova za 4 miliony, letos 
připravované zateplení budovy SVČ 
na Lánech také za 4 miliony a úprava 
zahradního amfi teátru Labyrintu za 
2 miliony. Ano, dotační formuláře mo-

hou být složitější a ještě podrobnější. 
Ale tím byrokraticky zatížíme jen ty, 
kteří se činnosti a vedení těchto or-
ganizací věnují povětšinou ve svém 
volném čase a zdarma. Vždyť ve fi nále 
je nakonec rozhodnutí postaveno pro-
stě: přidělíme nebo nepřidělíme. Ne-
boť vše lze okomentovat a zdůvodnit 
tak, že požadovaná dotace je účelná 
a prospěšná. Tedy nejlepší podkladem 
pro rozhodování je místní znalost čin-
nosti a působení žadatele, než obec-
ná, předem striktně daná kritéria.
Za Radu MČ Ing. Miloš Vrážel, starosta

Nedávno jsem sám u sebe objevil zajímavý jev. Ne, že by to bylo něco 
úplně nového co bych neznal, ale šlo o cosi , co se týkalo Bohunic. Byla 
to zajímavá  rozporuplnost v pocitech a náladách.

Knihovna a prázdniny
Naši milí čtenáři a čtenářky, abyste o dovolené měli co číst, jsme tu pro Vás. 
Od 1. 7. do 31. 8. 2014 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 budu 
informovat v zářijovém zpravodaji. 
Přání krásných dnů Vám posílají Vaše knihovnice

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová, KJM pobočka Lány
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Jak se deváťáci loučí s Arménskou Krajské kolo v požárním sportu

Bohuničtí hasiči a Rajhrad

Prázdniny

Regenerace zeleně v Bohunicích

Ahoj školo, tento dopis Ti píšu, pro-
tože přichází čas k rozloučení a chci 
Ti poděkovat, hlavně proto, že jsi mě 
toho tolik naučila.
Když jsem byl malý kluk, míjel jsem 
Tě cestou do školky, díval se na Tebe 
při hrách v zahradě a cestou ze školky 
si představoval, jaké to u Tebe bude. 
I když jsem vůbec nevěděl, co si my-
slet, protože jsem ve velké škole ještě 
nikdy nebyl. I tak jsem se moc těšil 
a ještě víc od chvíle, kdy jsem zdolal 
všechny úkoly při zápisu. A pak to 
celé nabralo rychlý spád. Z prvního 
napsaného písmenka se časem staly 
věty, z prvních číslic složité příklady. 
A z prvních přečtených slabik dokon-
ce celé knížky.
Milá školo, opravdu jsi mě toho na-
učila moc. I když jsem byl „oceněn“ 
od výborných známek až po ty horší, 

za které jsem vůbec nebyl rád. A za 
různé akce, které jsi pro nás pořádala, 
Ti děkuji mnohem víc, neboť z někte-
rých budu mít vzpomínky na celý 
život. Jsi studnice vědomostí, která 
je neustále předává a připravuje své 
žáky na to, co se stane potom, až Tě 
opustí. Skoro devět let uteklo jako 
voda a je velmi pravděpodobné, že se 
mi po Tobě bude stýskat. Na jakékoliv 
další škole už to nebude takové, jako 
to bývalo tady. Vždyť jsi moje první 
škola a už navždy zůstaneš.
Tímto dopisem Ti chci popřát hod-
ně síly a energie pro další generace 
žáků, a zároveň poděkovat a rozloučit 
se s Tebou, protože den, kdy projdu 
Tvými branami naposled, se neod-
vratně blíží.

Viliam Tomaníček
9.B ZŠ Arménská

Do krásně slunečného dne se pro-
budili hasiči a hasičky ze 7 okresů 
Jihomoravského kraje. Příjezd na 
stadion v Hustopečích už tak vábně 
nevypadal. Na okruhu, kde se běhaly 
stovky a štafety ležela škvára, která při 
každém pohybu vypudila nehezký 
oblak černého prachu.
Nic se ale nedalo dělat a v 9 hodin se 
začalo soutěžit. První disciplínou pro 
ženy byl běh na 100 m s překážkami. 
Muži mezitím soutěžili v požárním 
útoku. Vzájemná podpora mužů 
a žen byla velmi příjemná a tak, kdo 
právě nesoutěžil, fandil opačnému 
pohlaví. Po první disciplíně byly ženy 
i muži na pátém místě. V 11 hod. se 
soutěže prohodily a muži začali bě-
hat stovky, ženy útok. Ženy v útoku 
neudělaly zásadní chybu, ale přece 
jen konkurence je veliká a tak jim čas 
stačil opět na páté místo. Muži také 
po sečtení všech soutěžních časů na 
100 m s překážkami, byli opět na pá-
tém místě. Poslední disciplínou byly 
štafety na 4 x 100 m, které se běhají 
současně. Naše ženy zaběhly štafetu 
ve velmi dobrém čase a polepšily se 
tak o jedno místo. Muži na tom byli 
ještě lépe a ve štafetách obsadili me-
dailové 3. místo.

Nálada byla pořád výborná a bo-
jovná, a tak se už jen čekalo na se-
čtení všech výsledků. Nakonec ženy 
z Bohunic obsadily v opravdu těžké 
konkurenci krásné a nečekané čtvrté 
místo, muži byli o stupínek níže, čili 
skončili na místě pátém.
A tak nezbývá nic jiného než Kateři-
ně Pilné, Zuzaně Soukupové, Anně 
Putnové, Trezii Gargulové, Ingrid 
Soukupové, Hance Hejtmánkové-
-Fialové – za ženy a za muže Luká-
ši Soukupovi, Honzovi Dvořáčkovi, 
Vlastimilu Knotkovi, Jiřímu Bartkovi, 
Josefu Gargulovi, Ondřeji Matulovi 
za vzornou reprezentaci okresu Brno-
-město moc poblahopřát a popřát do 
dalších takových útoků hodně štěstí.
Dále bych chtěla poděkovat hasičům 
z Králova pole, kteří vypomohli našim 
mužům a byli tak velkým přínosem 
pro naše družstvo. Jsou to Gruber 
Martin, Váňa Pavel, Kalinič Michal a Vít 
Lukáš. Za ženy pak přijely vypomoc 
dívky z Bosonoh pro které to byla vel-
ká zkušenost z takové soutěže a byly 
moc pyšné na to, že mohou repre-
zentovat okres Brno-město. Byly to: 
Klara Marečková, Gabriela Vojáčková 
a Eva Floriánová

Ingrid Soukupová

Nevšední připomínku probouzející se 
jarní přírody připravila divých prostor 
ve dnech 26. a 27. 4. 2014 Střední 
zahradnická škola Rajhrad.
V rámci Jarního jarmarku řemesel 
se naskytl široké veřejnosti pestrý 
program.Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout, případně i koupit výrobky 
provozovatelů tradičních netradič-
ních řemesel, produkty našich farmá-
řů a zdravé výživy, uvidět působivá 
květinová aranžmá předváděná na 
dopoledních i odpoledních módních 
přehlídkách v kombinaci s modely 
jarních a svatebních šatů.
U příležitosti těchto školních rajhrad-

ských dnů se zde také představili čle-
nové hasičského dorostu z jednotky 
Hasičského záchranného sboru v Br-
ně-Bohunicích. Jejich perfektní cvič-
ná ukázka zásahu při likvidaci požáru 
byla příkladným upozorněním a va-
rováním, že jarní období je i žel časem 
vzniku zbytečných požárů vznikají-
cích nedisciplinovaností jedinců při 
vypalování suchých travních porostů, 
které přinášejí nejen ničení živočichů 
a zdravé půdní mikrofl óry, ale i školdy 
na majetku především lidské oběti. 
Vystoupení Bohunických se těšilo 
nevšednímu zájmu přítomných.

Ing. Jiří Ptáček

V době letních prázd-
nin bohunické ulice zejí 
prázdnotou. Není zde sly-
šet křik dětí, na hřištích je 
malá hrstka ratolestí a ve 
školách jsou brány zavře-
né. Děti odjíždí na různé 
tábory, dovolené nebo na 
chaty. Každý tráví tento 
volný čas jinak. Při výběru 
jednotlivých volnočasových aktivit 
i celkového způsobu trávení volného 
času dětí a mládeže velmi záleží na 
rodičích a dalších lidech z blízkého 
sociálního prostředí. Pro naše děti 
v Bohunicích zajišťuje trávení vol-
ného času Labyrint, CVČ Lány, pří-
městské tábory pořádají ZŠ Vedlejší 
a plavecký klub Kometa. Jsou i další 
různé organizace pořádající tábory. 
I přes tyto nabídky se však najdou 
„hluchá“ místa, kdy rodiče řeší kam 
dát své dítě. Často najdou pomoc 
u babiček a jiných příbuzných.
Prázdniny jsou také dny plné slunce 

a horka. Rozpálený beton 
na sídlišti, asfalt, který se 
roztéká a neúnosné ve-
dro. Snad každý z nás se 
v tu chvíli těší na příjem-
né osvěžení v bazénu, 
ledově vychlazené pití, 
stín nebo na dovolenou 
u moře. Malá hrstka lidí 
má na zahrádce bazén, ale 

většina z nás navštěvuje koupaliště. 
V Bohunicích sice koupaliště není, ale 
máme k němu blízko. Jedno koupali-
ště je hned ve Starém Lískovci. V Brně 
je ale dalších 6 koupališť a jeden 
aquapark. Jedná se o koupaliště na 
Dobrovského, v Juliánově, v Králově 
Poli, na Kraví hoře, na Riviéře a v Zá-
brdovicích. Většina koupališť otevírá 
v 9 hodin. V Juliánově mají od 9.30 
a na Kraví hoře od 10 hodin. Takže 
neváhejme a pojďme se osvěžit na 
některé z nich, ať nás rozpálené sídliš-
tě neumoří. Přeji příjemné prázdniny.

Pavlína Kouřilová

Pátá etapa regenerace zeleně v Bo-
hunicích, která trvala zhruba pět let, 
končí. Tuto regeneraci naplánovalo 
město Brno. Financována byla jed-
nak městskou části Brno-Bohunice 
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
(první a druhá etapa), jednak bylo 
čerpáno z peněz Evropské unie pro-
střednictvím státního fondu ČR (třetí 
až pátá etapa). Investora zastupuje 
pan ing. Koudelík. Celou regeneraci 
zeleně v Bohunicích má na starosti 
paní architektka ing. Dacová. Postup-
ně se kácely, prořezávaly staré a sáze-
lo množství nových stromů a keřů. 
Vysázely se zde převážně nové listna-
té stromy a keře, které nahradili dří-

vější zeleň. Ta se vysazovala na vlastní 
pěst tak, jak se postupně dostavovala 
panelová sídliště.
Každý má jiný názor na regeneraci 
zeleně v Bohunicích. Někomu se to 
může líbit a někomu se to zamlouvat 
nemusí. Slyšel jsem názory místních 
občanů, proč se tolik stromů poká-
celo či prořezalo, když byly zdravé 
a na první pohled jim laicky řečeno 
nic nebylo. Na druhé straně paní ar-
chitektka je profesionálka, tak snad 
ví lépe, co dělat. Čas nám ukáže, jak 
se jí to povedlo. Přeji všem v Bohuni-
cích, ať zde máme co nejvíce zeleně 
a krásné prostředí.

Pavel Trnka, zastupitel

V květnovém čísle jsme psali o postupu žen a mužů z Bohunic do kraj-
ského kola v požárním sportu. Toto kolo již proběhlo a to 14. června 
tentokrát v Hustopečích.
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Konec školního roku
Stejně jako v mnohých rodinách, tak 
i v našem středisku volného času se 
život točí převážně podle školního 
roku. Na jeho konci stejně jako ve 
škole děti prezentují své dovednosti, 
které během roku získaly. Na Lánech 
byl tento školní rok ve znamení no-
vého projektu Poškolány, který na-
bídl rodičům a jejich dětem možnost 
smysluplného trávení odpoledního 
času. Otevřela se řada nových krouž-
ků, mezi nimiž bylo i hraní deskových 
her, zkráceně deskovek. A jak vypa-
dalo zakončení prvního roku Poško-
lánů? Posuďte sami z dojmů, které 
sepsala jedna z účastnic…

Noc nejen 
s deskovkami
Na poslední hodinu Deskovek jsem 
se moc těšila, měli jsme totiž slíbené 
přespání na Lánech a celou noc hraní 
nejrůznějších her. Na seznámení jsme 
si s našimi vedoucími Petrou a Verčou 
zahráli „Kuřecí olympiádu“ a „Bang!“, 
pak jsme se vrhli do dalších společen-
ských her. Nejvíc se nám líbila hra, při 
které jsme hráli na zloděje popcornu, 
protože při ní vyhrál ten, komu přálo 
nejvíce štěstí a ten se i nejvíce naje-

dl přichystaného popcornu. Aby ani 
ostatní netrpěli hlady, čekala nás brzy 
večeře. A i když jsme měli „jen“ obyčej-
ný rohlík nebo chleba se šunkou a sý-
rem a k tomu zeleninu – byla to super 
zábava, jídlo jsme si totiž museli při 
další zábavné hře vysoutěžit, a potom 
si i samotnou večeři pod dohledem 
našich skvělých vedoucích sami na-
chystat. Když jsme dojedli, opět jsme 
měli všichni hodně energie, a tak jsme 
hráli další společenské hry. Každý si 
mohl vybrat, jak z karetních her, tak 
i ze stolních či dobrodružných, pro 
kluky byl připraven stolní fotbálek. 
A nemyslete si, před desátou večer 
jsme už byli tak unaveni tím vším hra-
ním, že jsme ani moc neprotestovali, 
když se zavelelo do spacáků. Posklá-
dali jsme se všichni vedle sebe v jedné 
místnosti a po přečtené pohádce jsme 
velmi rychle usnuli. Ráno po snídani 
jsme stihli zahrát na rozloučenou ještě 
poslední hru a už byl konec a museli 
jsme jít domů. Jestli bude na podzim 
další noc s deskovkami (a máme ji 
slíbenou!), tak na ni určitě se setrou 
půjdeme, protože se nám tam moc 
líbilo. Děkujeme.

Gábina Vlková

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 •
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 27. 6. 2014 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice •
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické 
a stylistické úpravy textů.

Naše úspěchy
V letošním roce se děti MŠ Uzbecká 30 zúčastnily několika výtvarných pře-
hlídek a soutěží.
Jako každoročně jsme se podíleli na výzdobě vestibulu sálu B. Bakaly při pří-
ležitosti přehlídky mateřských škol „Brněnská Mateřinka“, kde naše výstavka 
výrobků z výtvarných a pracovních činností zaujala řadu návštěvníků.
Velkou radost máme zejména z úspěchu v celostátní výtvarné soutěži „Školka 
plná dětí“. Zde byla 1. místem oceněna skupinová práce 3–6letých dětí, které 
pod vedením pí. uč. Korotvičkové výtvarně zpracovaly zážitky z výletu do 
Dolních Kounic.

Kolektiv MŠ Uzbecká 30

Orel jednota Brno Bohunice pořádá zájezd na

Orelskou pouť na Svatý Hostýn
v neděli 24. srpna 2014

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

 program:   9.30 hodin – řazení praporů
  10.00 hodin – mše svatá
  13.30 hodin – křtå RYi �F HV W D

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

cena: členové Orla 50Kč, nečlenové 100Kč
www.orelbohunice.cz

 Doučím FYZ - MAT. Rozsah 6.–9. tř. 
ZŠ, prima-kvarta GYM. i o prázdni-
nách, včetně reparátů. Tel: 774 621 703

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Sítě proti holubům, řemeslnické prá-
ce, montáž kuchyní a nábytku atd.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remeslnik.cz

 Koupím byt v osobním nebo druž-
stevním vlastnictví v této lokalitě 
za účelem investice. Rychlé, spoleh-
livě, hotovost! Nekontaktovat RK.
702 655 796 Holub.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!
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  Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků.
Více na: www.hr-computers.cz
Jan Ryšávka +420 604 535 647,
info@hr-computers.cz

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

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
pracovníky osoby se zdravotním po-
stižením na pozici uklízeč/ka na HPP 
v Brně. Volejte 730 186 797.



Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Vám!
 jsme pro V

v OC Campus Square Brno.
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VYHLEDÁVANÁ  LOKALITA VÝHODNÁ INVESTICE

Brno - Štýřice, ulice Červený kopec

Viladům II. Červený kopec

Klidný vnitroblok, vzdálenost do centra 9 min.

Byty 3+kk a 4+kk, plocha bytů od 93 m2 , cena od 4,6 mil 

Kolaudace duben 2014 

Prodej do osobního vlastnictví

Garážové stání a sklepní kóje v ceně bytu

DOPORUČUJEME PROHLÍDKU, kontaktujte nás: 

Tel.: 538 728 850
 603 333 999

www.netdevelopment.cz
info@netdevelopment.cz

CITOM interiér
Libor Tomešek

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

 

VÍCE JAK 1000 KOL SKLADEM

JEN 5 MIN JÍZDY Z BRNA

BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ

RYCHLÝ SERVIS VŠECH ZNAÈEK KOL

KE KAŽDÉMU KOLU SERVIS NA 2 ROKY

V HODNOTÌ 1500 KÈ ZDARMA

POPÙVKY u Brna
Vintrovna 403/3, 
tel.: 516 116 600, e-mail: popuvky@kola-online.cz

664 41  Popùvky

SADY STARÝ LÍSKOVEC

Ovocnářské družstvo
Martina Ševčíka 46
Brno 625 00

prodej zahájen v polovině července

aktuální info na
www.merunky.cz nebo

na tel. 774 166 585

mmmmmmeeeeeerrrrrruuuuuuňňňňňňňňkkkkkkkkyyyyyyy,,, bbbbbbbbrrrrrroooooosssssskkkkkkkkvvvvvveeeeee,,,
ššššššvvvveeeesssstttttkkkkkyyyyy,,, jjjjjjaaaabbbbblllllkkkkkaaaa
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