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Zamyšlení
Dnům, kdy píšu tyto řádky, vládne 
listopad. Mám a nemám ho ráda. 
Dny jsou krátké, do slunovratu dale-
ko, do Vánoc také. Začínáme se balit 
do kabátů a čepic. V přírodě ale za-
tím probíhají fascinující proměny. 
Strom, který jeden den halilo zlatavé 
listí, je den nato téměř holý. Ranní 
jinovatka a mléčná mlha se změní 
v jasné poledne, aby kolem čtvrté 
bylo vše opět zahaleno v šeru. Je to 
v něčem podobné jaru, jen v opač-
ném směru. Tehdy se prázdné stává 
plným, tmavé světlým. Jarní změny 
jsou proto přirozeně nasyceny nadějí, 
zatímco v podzimním období její jis-
křičky často pracně rozfoukáváme.
V takových chvílích pomáhá před-
stavit si, že všechen klid, který na-
stává, je přípravou na to, aby mohlo 
přijít něco nového. V tichu a chla-
du odpočívají zoraná pole, poryté 
i osázené zahrádky, drobní tvorové 
v hromadách tlejícího listí. Ovšem 
klid je jen zdánlivý. Pod povrchem 
se něco děje. Vše se připravuje na své 
jarní znovuzrození.
V každé manažerské příručce se do-
čtete, že čas pro plánování je ještě 
důležitější než čas pro práci. Tak 
zkusme také začít připravovat, pře-
mýšlet, plánovat. A těšit se. Zkusme 
chodit s otevřenýma očima a nevidět 
jen to, co se nepovedlo nebo co se 
nám nelíbí. Vytvořme si představy 
nové a během dlouhých večerů si 
o nich povídejme. Napišme o nich 
starostovi nebo radním. I zimě bude 
jednou konec.
Já osobně na jaro myslím pokaždé, 
když doma polévám svých sto řízků 
levandule připravených pro bohunic-
ký kruhový objezd a představuji si, jak 
zapouštějí kořeny. A ve sklepě čeká 
motyka obecního vinohradníka… 
Přidáte se také?

Andrea Múdra

Nová etapa

Uzávěrka č. 12/14
16. listopadu 2014

Když něco starého 
skončí, musí zákonitě 
něco nového začít.
Obecními volbami v říj-
nu skončilo volební ob-
dobí končícímu zastu-
pitelstvu městské části 
Brno-Bohunice a začala 
práce nově zvoleným 
zastupitelům. Ti se po-
prvé sešli na svém usta-
vujícím zasedání 12. listopadu 2014. 
Zde jsem byl zvolen starostou, no-
vým místostarostou se stal pan Milan 
Hrdlička a radními paní Ilona Pod-
borská, Mgr. Lucie Stará, Mgr. Andrea 
Múdra, Ing. Mojmír Novotný a MUDr. 
Radek Pejčoch.
Na uvedeném zasedání zastupitelstva 
jsem měl v úmyslu poděkovat odstu-
pujícím zastupitelům, radním i býva-
lému starostovi. Bohužel atmosféra 
jednání byla plná negativních emocí, 
takže jsem svůj úmysl nemohl realizo-
vat. Proto tak činím alespoň teď:
„Rád bych zdůraznil dvě věci. Především 
děkuji končícímu vedení obce a všem 
zastupitelům, za to dobré, co jsme směli 
pro Bohunice udělat.
Rovněž bych chtěl poděkovat za proje-
venou důvěru a slíbit, že se budu snažit 
nezklamat vás zastupitele ani občany 
Bohunic. Věřím, že takto to cítí i celé 
nově zvolené vedení naší městské části.

Druhá věc, kterou bych 
rád zdůraznil je prosba na 
nás všechny - abychom 
mezi sebou nevytvářeli 
žádné příkopy a žádné ba-
riéry, ale abychom všichni 
společně pracovali pro lidi 
v Bohunicích.
Byl bych rád, kdyby to, co 
budeme následující 4 roky 
dělat, posloužilo rozvoji 

naší městské části.
Prosím vás, abychom v tomto smyslu 
táhli všichni společně za jeden provaz. 
Nezávisle na tom z jaké jsme strany, 
či na které straně „barikády“ stojíme 
a udělali jsme tady kus dobré práce.“
Celá polovina nových zastupitelů 
a většina radních jsou lidé, kteří se 
zapojují do komunální politiky nově. 
Nemají s ní žádné zkušenosti. Může 
se to zdát jako nevýhoda. Já to však 
vnímám spíše pozitivně. Mají nové 
myšlenky, nápady, zápal, elán a sny.
Nepochybuji, že budou novou kre-
ativní a tvůrčí složkou, která vhodně 
doplní zkušené zastupitele. Spojení 
zkušeností a nových myšlenek musí 
zákonitě vést k pozitivním věcem. 
A na to se moc těším. Těším se však 
i na to, že budu mít možnost se se-
tkávat s vámi, obyvateli Bohunic. Že 
budeme naši městskou část společně 
utvářet a měnit k lepšímu.

Protože je možné, že se s některými 
z vás už do vánočních svátků ne-
uvidím, přeji vám, abyste je prožili 
v klidu a pohodě s těmi, které máte 
rádi. Ať jsou vaše Vánoce plné lásky 
a radosti.

Antonín Crha,starosta

Oznamujeme, že ve středu 
17. 12. 2014 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat II. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice. Program za stupitelstva 
bude nej později sedm dnů před 
zasedáním zveřej něn na úřední 
desce ÚMČ nebo na internetové 
stránce: www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné.

II. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

Občané naší městské části, kteří v letoš-
ním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 
85, 90 a více let života, a mají zájem se 
u příležitosti těchto svých jubileí zúčast-
nit setkání organizovaných radnicí, do-
stavte 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, budete 
následně písemně informováni. Přihlášky 
přijímá paní Dvořáková na Sociálním od-
boru v přízemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dispozici také 
na webu městské části v sekci Informace.

Děkujeme za pochopení a již nyní se na 
Vás těšíme.

Setkání jubilantů, 
vítání občánků

„Lid, který chodí v temnotách,  
uvidí velké světlo…“      (Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento novodobý symbol
Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce,
vám předáme na Štědrý den (24.12)
v době od 9 do 11 hodin ve skautské
(červené) klubovně, která se nachází na farní  
zahradě u kostela sv. Jana Nepomuckého  
ve Starém Lískovci. Těšíme se na Vás.

www.staryliskovec.skauting.cz
Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo
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Co si psali naši předkové LXIII.
Pro naše šedesáté třetí pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral pohlednici bohunické kapličky a jejího okolí. 
Byla poslána studentem zahradnické školy do kláštera v Rajhradě paní Úhlové 
z klášterní kuchyně.

Antonín Crha, starosta
Text: 

Drahá tetičko!
Sděluji Vám, že se mně zde na ústavě daří dobře. Zdraví Vás Jaroslav 
Klíma.
Též p. Bezděka srdečně pozdravuji i Terezku.
Odepište

Kalendárium
1.–19. Výstava Bohunice očima našich fotografů                                                   

KJM, Lány 3

2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Pohádky vánočního zvonku                                                                      
KJM, Lány 3, od 16.30 hodin

4. a 11. KNIŽNÍ ČTVRTEK                                                                                                   
KJM, Lány 3, 10.00–12.00 hod.

4.
čtvrtek  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BOHUNICKÉHO NÁMĚSTÍ                                        
prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice; od 17.00 hod.

4.
čtvrtek  

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s ohňostrojem                                       
prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice; od 18.00 hod.

6.
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ DĚTÍ – 1997 a mladší                                   
Orel, orlovna Hraničky 5, od 9.00 hodin              

10.
středa

VÁNOČNÍ JARMARK                                                                         
KJM, Lány 3, od  16.00 hodin                    

10.
středa

BOHUNICKÁ CHASA  a cimbálová muzika Bohonica                                                  
KJM, Lány 3, od  18.00 hodin   

16.
úterý

DOPIS JEŽÍŠKOVI – pohádka pro děti 
CVČ Lány, Lány 3; od 16.00 hodin

19.
pátek

VÁNOČNÍ DÍLNA – ozdoby z korálků                                               
CVČ Lány, Lány 3; od 16.00 hodin                          

20.
sobota  

DEN DESKOVÝCH HER                                                             
34.PS, Orlovna; Hraničky 5; 10.00–17.00 hodin                                                

24.
středa

BETLÉMSKÉ SVĚTLO                                                                     
skautská klubovna, Starý Lískovec; 9.00–11.00 hod.

27.
sobota

TURNAJ V NOHEJBALU dvojic mužů
OREL, Orlovna, Hraničky 5, od 8.30 hodin                                             

29.
pondělí

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU muži                                           
OREL, Orlovna, Hraničky 5, od 8.30 hodin 

30.
úterý

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU do 18 let                             
OREL, Orlovna, Hraničky 5, od 9:00 hodin   

XII.

vánoční bohoslužby 2014
Štědrý den 24. 12.
15.00 mše svatá hlavně pro děti
24.00 půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně 25. 12.
7.30 + 9.30 mše svatá
16.00 Živý Betlém 
17.00 koncert

Svátek sv. Štěpána 26. 12.
7.30 + 9.30 mše svatá

Svátek sv. Jana, apoštola  
a evangelisty 27. 12.
18.00 mše svatá s žehnáním vína

Svátek Svaté Rodiny 28. 12.
7.30 + 9.30 mše svatá s požehnáním 
manželům

31. 12.
16.00 mše svatá na poděkování, po 
ní posezení na faře, zvláště pro starší 
a osamělé

Slavnost Matky Boží Panny Marie  
1. 1. 2015
7.30 + 9.30 mše svatá

Zprávy Z radNICe

rada MČ na svém 1. zasedání 
dne 19. 11. 2014:
- zřídila Komisi pro občanské zále-

žitosti RMČ, Komisi pro rozvoj MČ 
a Redakční komisi informačního 
zpravodaje Naše Bohunice, stano-
vila počet členů Komise pro ob-
čanské záležitosti RMČ na 11 členů, 
Komise pro rozvoj MČ na 11 členů 
a Redakční komise informačního 
zpravodaje Naše Bohunice na 5 čle-
nů.

- jmenovala s účinností od 
1. 12. 2014 členy Školské rady ZŠ 
Brno, Arménská 21 a ZŠ Brno, Ved-
lejší 10.

-  jmenovala jmenovala s účinností 
od 1. 12. 2014 do funkce členů Ko-
mise pro výběr dodavatelů Ing. An-

tonína Crhu, pana Milana Hrdličku, 
Ing. Otakara Kamaráda a náhradnicí 
této komise Mgr. Ilonu Kašparov-
skou.

-  schválila rozpočtové opatření č. 
14/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok 2014.

-  souhlasila s projektovou doku-
mentací pro sloučené územní 
a stavební řízení na akci „Vybu-
dování kolumbárií na Ústředním 
hřbitově města Brna“ na pozemcích 
v k. ú. Bohunice, svěřených MČ Br-
no-Bohunice.

-  schválila nabídku na pronájem 
prostor sloužících k podnikání v ob-
jektu při ulici Dlouhá od společnosti 
JYNAK, zastoupenou panem Kar-
lem Janíkem.
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akce v knihovně
Vážení a milí, poslední měsíc v roce si společně zpestříme opravdu 
náramně. Budeme si číst, mlsat, nakupovat, zpívat a také relaxovat, ale 
pěkně popořádku…

Vrstevnické vyučování na Arménské
Co je to vrstevnické vyučování? 
Činnost, která děti ve škole nikdy 
neomrzí: starší děti si připraví vy-
učování pro své mladší kamarády 
a za dohledu učitelů vedou celou 
hodinu. Vrstevnické vyučování má 
na naší škole dlouhou tradici a jsou 
třídy, které se do něj zapojují pravi-
delně. Páťáci si dokonce každoročně 
připravují Zábavné odpoledne pro 
předškoláky, kterého se účastní děti 
ze školek chystající se k nám na zápis 
do prvních tříd.
Velmi hezkou akci si pro třeťáky 
a čtvrťáky letos připravili žáci a žáky-
ně z 6. A pod vedením paní učitelky 
Hůrkové. V podzimním dušičkovém 
počasí se převlékli za halloweenská 

strašidla a zorganizovali zábavnou 
hodinu angličtiny s hrami, soutěžemi, 
ale třeba i výukou nových slovíček. Po 
vyučování se za maškary převlékly 
i mladší děti a zúčastnily se straši-
delného odpoledne, které si pro ně 
šesťáci nachystali. Možná se někdo 
chviličku bál, ale spíš se ze všech 
prostor školy ozýval veselý smích 
a pravý ježibabí jekot. Celá akce se 
líbila a všechny moc mrzelo, když už 
museli jít domů.
Třeťáci a čtvrťáci děkují šesťákům 
a svorně vzkazují: takové vyučování 
bychom si nechali líbit každý den!

Mgr. Lenka Vašíčková

Od začátku prosince až do vánočních 
svátků bude k vidění fotografická 
výstava místních občanů, která má 
název Bohunice očima našich foto-
grafů. Přijďte si prohlédnout zajímavé 
exponáty netušených talentů, kteří tu 
žijí mezi námi.
V úterý 2. 12. 2014 předvánočně na-
ladíme naše malé čtenáře a čtenářky. 
Pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby je připraveno čtení 
pro nejmenší Pohádky vánočního 
zvonku Františka Kožíka. Přijde i malý 
hodný čertík, neboť bude před Miku-
lášem, děti dostanou sladkosti a vy-
střihovánky, tak nezmeškejte začátek 
naplánovaný na 16.30 hodin.
Největší prosincovou akcí bude ve 
středu 10. 12. 2014 Vánoční jarmark 
od 16 hodin a vystoupení Bohunické 
chasy a cimbálové muziky Bohonica 
od 18 hodin. Místní občané, případně 
i šikovní lidé odjinud, zde budou pro-
dávat svoje výrobky – perníčky, cuk-
roví, hedvábí, šperky, pletené košíky, 

obrázky a jiné. Přijďte se inspirovat 
a případně si vybrat vánoční dárek 
pro Vaše blízké či přátele. V 18 ho-
din nám pak k dobré náladě zahraje, 
zazpívá a zatančí Bohunická chasa 
a cimbálová muzika Bohonica. Ve 
středu 10. 12. 2014 tedy nezapomeň-
te odpoledne přijít, bude to určitě 
velmi příjemné.
Pravidelné knižní čtvrtky, kdy Vás se-
znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce, tentokrát vycházejí na 4. 12 
a 11. 12. 2014, vždy mezi 10 a 12 
hodinou.
Až Vám budu psát v lednu, budeme 
všichni zase o rok starší. A aby nás to 
netrápilo a nebyli jsme z toho smutní, 
sáhněme po dobré knize, která nám 
aspoň občas dokáže spravit náladu 
a potěšit srdce. Opatrujte se a brzy 
na viděnou.

Vaše knihovnice
Jitka Fukalová

Veronika Bednářová

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 se uskuteční 
ve středu 21. 1. a ve čtvrtek  22. 1. 2015

vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte rodný list dítěte  

a průkaz totožnosti zákonných zástupců dítěte.

Zápisu do 1. tříd bude předcházet

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 1. 2015
více na www.zsvedlejsi.cz

Vážení bohuničtí spoluobčané, milí přátelé, 
jménem KDU-ČSL  i jménem svým vám  
děkuji za podporu v komunálních volbách  
a za projevenou důvěru.

Ing. Antonín Crha
starosta MČ Brno-Bohunice
předseda místní organizace KDU-ČSL

placená inzerce



4 / 12 / 14 N A š e  B O h u N I C e

Fotbalisté „a“ mužstva tatranu 
přezimují na prvním místě!

Nově otevřená hřiště

TJ Tatran Bohunice tedy vede po po-
lovině soutěže průběžnou tabulku 
se ziskem 39 bodů a se 43 vstřele-
nými brankami. Nejvíce branek (9) 
má na svém kontě Nikolas Burčík, 
následuje jej s 8 brankami Stani-
slav Píšek, Filip Damborský vstřelil 6 
branek a třikráte skórovali Břetislav 
Krejčí, Patrik Seknička a Jan Pšikal 
z Rosic, co by zástupce „projektu far-
ma“. Dále skórovalo dalších deset 
hráčů Bohunic.
Po vánoční přestávce se mužstvo Tat-
ranu opět sejde, pod vedením trené-
ra Lukáše Kříže, k zimní přípravě, ve 
které odehraje několik přátelských 
zápasů na umělém povrchu na sta-
dionu Neužilova. Od 21. března 2015 
již započne jarní část JMKP, kde Bo-
hunice v domácím derby přivítají 
Moravskou Slávii, která je v tabulce 
na druhém místě za Bohunicemi. Do 
pravidelného zápasového zatížení 
ještě v dubnu vstoupí čtvrtfinále ji-

homoravského poháru FAČR, kam 
se probojovalo osm mužstev včetně 
Tatranu, povětšinou z JMKP a dva 
zástupci z 1. A třídy.
Fotbalové „B“ mužstvo Bohunic je 
po třinácti odehraných zápasech 
podzimní části v 1. B třídě, sk. A. na 
průběžném 9. místě se 13 body a se 
skóre 27:43. Jak vidno, má „béčko“ na 
jaře co dohánět.
A jelikož Vánoce i nový rok již po-
malu klepou na dveře, dovolují si 
touto cestou hráči i fotbaloví funk-
cionáři poděkovat všem fanouškům 
i sponzorům za podporu v podzimní 
polovině sezóny, popřát všem lidem 
dobré vůle krásné prožití svátků 
vánočních a šťastné vykročení do 
nového roku! V roce nadcházejícím 
se budeme těšit na Vaše návštěvy 
při domácích i venkovních zápasech 
fotbalistů TJ Tatran Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Během měsíce listopadu byla v Bohunicích dokončena 3 nová hřiště 
s velmi kvalitním betonovým povrchem.
Dvě jsou na ulici Souhrady. Jedno z nich bylo vybaveno mantinely a je určeno 
především pro florbal, hokejbal a ev. fotbal. Druhé pak má síť a je určeno pro 
nohejbal, volejbal, ev. badminton.
Další hřiště se stejným povrchem je pak na ulici Pod Nemocnicí, a je určeno 
hlavně pro nohejbal, volejbal, ev. badminton.
Foto je ze Souhrad, které si už získává i své pravidelné sportovce.

To tady za celou éru trvání fotbalového mužstva Tatranu od roku 1929 
snad ještě nebylo. Fotbalistům „A“ mužstva Bohunic se povedlo to, 
v co nikdo před půl rokem, po sestupu do Jihomoravského krajské-
ho přeboru (JMKP), ani nedoufal. V patnácti odehraných zápasech 
podzimní půle mužstvo, sestavené převážně z mladých fotbalistů, 
ani jednou neprohrálo a ještě vytvořilo rekord soutěže v zápasové 
neprůstřelnosti, kdy neinkasovalo osm zápasů v řadě za sebou, které 
vyhrálo se skóre 22:0!
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Několik čísel o kroužcích na ZŠ Vedlejší

Ohlédnutí za uplynulým rokem na Lánech

Kluziště na Tatranu

všímáme si?

V letošním školním roce se na Základ-
ní škole Brno, Vedlejší 10 opět napl-
no rozeběhla zájmová mimoškolní 
činnost v podobě kroužků. Místo 
dlouhých vět se superlativy o skvělé 
organizaci a účelném trávení volného 
času mládeže uvádíme tentokrát jen 
pár suchých čísel.

Základní školu Vedlejší navštěvuje 
644 žáků ve 27 třídách. Z toho 555 
žáků je zapojeno do některého z 63 
kroužků, z nichž má například 22 
zaměření hudební, 18 sportovní a 8 
keramické.

Martin Janoška, Zš Vedlejší

Denně chodíme okolo vzrostlé zeleně, která zdobí okolí našich sídlišť a obydlí. 
Všímáme si, jak je upravená? Zkuste se zastavit a poohlédnout na až téměř 
umělecky zastřižené keře, které jakoby vyzývaly k pohlazení. Mladý muž, který 
tuto práci provádí, ji dělá s láskou a odborně – je to na jeho práci vidět. Mohl 
by upravit keře novým sestřihem – on to dělá jinak, je to tak trochu výtvarník 
a snad i myslí na nás obyvatelé Bohunic, aby se nám to líbilo. V dnešní době 
je zapotřebí si vážit lidí, kteří svou práci dělají rádi. Přeji našemu zahradníkovi 
hodně fantazie při jeho práci a zároveň mu touto cestou děkuji.

eva Slámová, Arménská 15

Noví zastupitelé MČ BrNo-BohuNice. Spodní řada z leva: zastupitelky Nádvorníková, Stará, Múdra, har-
ničárová, Schie lová, Podborská a tajemník úřadu pan Kamarád. Horní řada z leva: zastupitelé šmídek, Styblík, Juras, 
Kincl, Brzobohatý, místostarosta pan hrdlička, zastupitelé Srbecký, Prýgl, Chytil, Pejčoch, starosta pan Crha, zastupitelé 
Jan Novotný a Mojmír Novotný. Focení se nezúčastnili zastupitelé Vrážel a Kotzian.

ve čtvrtek  4. 12. 2014 v 17 hodin proběhne slavnostní 
otevření nového náměstí před bohunickou radnicí.
navazovat bude mikulášská nadílka a rozsvěcení  
vánočního stromečku s ohňostrojem

v 16.45 hod. vystoupení žáků bohunických škol 
v 18.00 hod. rozsvěcení stromečku s ohňostrojem 
Po té přijdou čerti, andělé a Mikuláš pro děti bude připravený čaj, pro dospělé medovina

Srdečně zvou bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice

Slavnostní otevření náměstí a Mikulášská nadílka

SVČ Lužánky slavilo letos 65 let a pra-
coviště Lány je tu pro vás již 20 let. 
Jen v letošním roce navštívilo naše 
kroužky, tábory, Macešku či jednu 
z mnoha akcí přes 1500 dětí. Tento 
zájem nás moc těší, a proto i v roce 
2015 pro vás chystáme spoustu mož-

ností smysluplného trávení volného 
času pro vás i vaše děti. Aktuální in-
formace o akcích, kroužcích či tábo-
rech najdete na našich webových 
stránkách www.lany.luzanky.cz.
Tak tedy na viděnou u nás!

Petra Košťálová

Část hrací plochy hřiště v areálu TJ 
Tatran bude v prosinci již čtvrtým 
rokem opět opatřena mantinely 
a připravena na zaledování. Celé 
toto hřiště má městská část od Jed-
noty v dlouhodobém pronáj mu a v 
předcházejících letech se postupně 
podařilo profinancovat celkovou re-
konstrukci jeho povrchu. Uvidíme, 
zda nám zima bude přát více než v 
loňském roce, kdy se kluziště kvůli 
vysokým teplotám nepodařilo vůbec 
zaledovat. Provozní řád kluziště je vy-
věšen přímo v areálu a také zveřejněn 
na webu www.brno-bohunice.cz
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V neděli 9. 11. 2014 se uskutečnil již tradiční bohunický lampiónový průvod 
pod záštitou lužáneckého pracoviště Lány. Přes šedesát dětí se svými rodiči se 
sešly již v 17:30, aby si v sále na Lánech poslechly pohádku o uspávní skřítků. 
Společně s ostatními se pak vydaly v 18 hodin Bohunicemi na pochod plný 
světýlek, lampiónů a lampiček, který byl zakončen na hřišti mezi ulicemi Rolnická 
a Spodní velkým ohňostrojem. Všem, kteří přišli (a nebylo vás málo – něco přes 
600 lidí) – mnohokrát děkujeme za skvělou atmosféru!
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 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!

 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. hle-
dá pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeče/ky na 
HPP. Pracoviště Brno-Bohunice.
Volejte 730 186 797.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

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

 Mytí oken, žaluzií, čištění koberců 
a čalounění. Dvořák tel.: 733 201 361.

 Koupím byt, děkuji za nabídku 
tel.: 733 978 568.

 Pronajmu garáž na ulici Jihlavská 
(u věznice), info: tel. 608 766 924.

  Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

Hotel myslivna si vás dovoluje pozvat na připravované akce:

Silvestrovská oslava – 31. 12. 2014 od 19.00
Vážení hosté, přijďte s námi oslavit příchod nového roku 2015.  
Těšit se můžete na hudební skupiny Benny Q a Velvet, taneční přehlídku  
orientálních tanců a světelnou show. Také si můžete odnést malý dárek  
v podobě karikatury. Tým našich kuchařů pro Vás připraví bohatý  
celovečerní raut. Začínáme v 19.00. Cena za vstupné, včetně bohaté  
rautové večeře: 990,- Kč 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás. Rezervaci je možné provést  
na tel. čísle 547 107 555 nebo emailem: info@hotelmyslivna.cz

50 letá žena nabízí občasné hlídání  
1–2 dětí, vč. víkendů a večerů.  

Zn. Levně.
ZKUŠENNOSTI MÁM. Ul. Uzbecká.  

Tel.: 547 210 168.

 Koupím byt 5+1 nebo 4+1 v Bo-
hunicích. Tel.: 604 509 406, e-mail: 
javi1@seznam.cz

Zahajujeme:	 Taneční	pro	dospělé	(leden	2015)
Zveme	vás	na:	Ples	taneční	školy	Dagmar	
	 17.	1.	2015	v	Boby	centru
	 Vystoupí	Martin	Maxa

www.ts-dagmar.cz 
tel.: 736 727 007



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.

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

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo 
special se nevztahují další slevy uveřejněné na 
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a 
HOREKA Doblo special o rozměrech 90x200 cm 
doprava do 72 hodin po Brně zdarma, u rozměrů 
85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů 
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do 
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

www.horeka-shop.cz
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Matrace HOREKA Doblo special

• výška matrace 18 cm
• pěnová matrace
• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  2 999 Kč   5 998 Kč

Matrace HOREKA Orin

• výška matrace 21 cm 
• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  3 999 Kč   7 998 Kč

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo
special se nevztahují další slevy uveřejněné na
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a 
HOREKA Doblo special o rozměrech 90x200 cm
doprava do 72 hodin po Brně zdarma, u rozměrů 
85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do 
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.í

www.horeka-shop.cz

PO
L

ŘE
K 

ZD
A

RM
A

!
ŠT

Á
Ř dv

ou
 m

at
ra

cí
...

k 
ná

ku
pu

 d

Matrace HOREKA Doblo special

• výška matrace 18 cm
• pěnová matrace
• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

CCena: SLEVA 50 % nyníí 2 999 Kč 5 998 K5 998 Kččč

Matrace HOREKA Orin

• výška matrace 21 cm 
• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

CCCena: SLEVA 50 % nyníí 3 999 Kč 7 998 K7 998 Kčč

AKCE PLATÍ DO31. 1. 2015

 

Bayerova 40, 602 00 Brno

ZPROSTŘEDKUJI VÁM RYCHLÝ PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI, 100 % PRÁVNÍ DOHLED

ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU HOTOVOST
ZA VAŠI NEMOVITOST

Řádný člen
asociace realitních

kanceláří

Vsaďte
na 16-ti letou

tradici na
trhu775 185 005

 732 389 435  
    potaswww.brnenskyzvonek.cz

Bayerova 40, 602 00 Brno www.brnenskyzvonek.cz
realitní kancelář

 
 horacek@brnenskyzvonek.cz

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848


