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Ovoce
Jak jste si jistě všimli, máme v Bohunicích velké množství
ovocných stromů. Převážně se jedná o náletové dřeviny, které
vyrostly v dospělé jedince a úspěšně rodí ovoce. Nejvíc zde
máme asi ořešáků, „špendlíků“ a jabloní. Ale najdou se zde
i třešně, švestky, a dokonce i meruňky. Nevím, jestli to víte,
ale pro chytré telefony existují aplikace, které přítomnost
ovocných stromů mapují. Já používám aplikaci „na ovoce“.
Proč to všechno píšu? Chtěl bych vás
povzbudit, abyste se nebáli si ovoce
z volně rostoucích stromů utrhnout
či natrhat. Městská část je nesbírá,
a tak většinou skončí na zemi, a to je
škoda. Vím, že na některé druhy ovoce
už je pro letošek pozdě. Ale nevadí, ať
to víte pro letošní podzim a příští léto.
NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK MHD
Několik let jsem se snažil najít cestu,
jak alespoň na jedné ze zastávek autobusů Vyhlídalova zbudovat přístřešek
MHD. Vnímal jsem, že zejména v době
nepříznivého počasí se zde není kde
schovat. Opakovaným prověřením
bylo zjištěno, že na zastávce do centra přístřešek zbudovat bohužel nelze.
Na zastávce z centra se také dlouho
nedařilo najít řešení. Nakonec mě
napadlo, že by přístřešek mohl být
namontovaný přímo na budovu kotelny. Řešení jsem prodiskutoval s generálním ředitelem DpmB Ing. Milošem Havránkem. Ten mi slíbil pomoc.
Nakonec pracovníci DpmB našli ještě
lepší řešení, a tak na zastávce Vyhlídalova máme nový, samostatně stojící
přístřešek. Věřím, že se zvláště v době
plískanic a nepohody bude hodit.
NOVÉ CHODNÍČKY
Prázdniny jsou pro nás časem největších stavebních aktivit. Nejinak
tomu bylo i letos. Patrně jste aspoň
někteří zaznamenali, že nahoře u zastávky autobusu Humenná přibyl nový
chodníček. Obdobně dole, na ulici
Vyhlídalova, dále ke Kauflandu vedle
benzínky Shell a na Souhradech vedle
hřiště. Reagovali jsme tak na často se

opakující žádosti o kultivaci některých
hojně využívaných nezpevněných cest.
Jistě jste také zaznamenali, že byla
doplněna dlažba do mezer na novém
chodníčku z „Kalinky“ na ul. Běloruskou.

Tím ale drobné úpravy
a opravy účelových komunikací nekončí. Z peněz, které
nám poskytuje město Brno,
jsme ještě opravili schodiště
u domu Pod Nemocnicí 35,
vystouplé kanály u hasičky
a na ul. Souhrady.
VĚTŠÍ STAVBY
Konec prázdnin je i časem, kdy jsou
dokončovány naše velké stavby. Jedná se především o rekonstrukci školní
kuchyně v ZŠ Arménská. V době, kdy

OREL jednota Brno-Bohunice srdečně zve na

SVATOVÁCLAVSKOU
ZAHRADNÍ SLAVNOST
v pátek 17. 9. 2021 od 17.00
v areálu zahrady ZUŠ,
Amerlingova 2, Brno - Bohunice
od 17.30 vystoupení Bohunické chasy
s cimbálovou muzikou
od 19.30 Folková skupina „Přesčas“
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Podmínky konání podle epidemické situace a platných naříz ení ministerstva
zdravotnictví
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píšu tyto řádky, zbývá k dokončení posledních 14 dní. Spolu s novým školním rokem by měla být kuchyně plně
připravena k provozu. Slouží nejen
žákům a personálu školy, ale také pro
zajištění stravování některým našim
seniorům.
Hotový je i chodník Pod Nemocnicí Jihlavská. V době, kdy čtete tyto řádky,
ještě nemusí být v provozu osvětlení,
ale to užívání chodníku nijak nebrání.
Dokončeno je i nové hřiště Souhrady. Tady jsme se vinou nedostatku
některých materiálů na trhu dostali
do mírného zpoždění s dokončením,
za což se našim dětem omlouvám.
Problém byl zejména s dominantním
herním prvkem – letadlem. Věřím, že
toto hřiště, které je typově první v řadě
nových hřišť, které dále plánujeme
zbudovat, děti zaujme.
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
V prázdninovém čase jsme se pustili
i do rekonstrukce dalších kontejnerových stání.
Letos se nám podařilo zajistit finanční
prostředky na stanoviště Běloruská 14,
Vedlejší 2 a Uzbecká 14. Dále na dvojitá kontejnerová stání na ul. Spodní
22–24 a Okrouhlá 20. Některá stání
už jsou hotová a jsem rád, že se rekonstrukce povedla.
BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
Nezapomeňte, 2. a 9. září 2021 proběhne již 5. ročník Bohunického hudebního podzimu.
Na náměstí před radnicí se ve čtvrtek
2. 9. od 16 hod. můžete těšit na trojici
kapel: Dana Fitz and GO, ABBA revival
a Papakult.
Další čtvrtek 9. 9. pak na: Voxel, The
Fireballs nebo na vystoupení George
and Beatovens, K. Kahovec a V. Sodoma.
Jste srdečně zváni.
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Uzávěrka č. 10/2021
pátek 17. září 2021
ve 14 hodin

Nad dotazy občanů
Předem mi, vážení spoluobčané, dovolte přivítat vás po prázdninách opět doma. Chci věřit, že jste se z dovolených všichni
vrátili v pořádku a bez větších komplikací. Tak ještě jednou,
vítejte doma.
Období prázdnin se většinou uvádí
jako okurková sezóna, v níž se nic
neděje. I já jsem dostal během prázdnin několik dotazů, které zněly nějak
takto: „Tak co pane místostarosto, už
máte na radnici prázdniny?“ A moje
odpověď zní: „Opak je pravdou vážení.“
Právě období prázdnin bývá výzvou
pro uskutečnění mnoha projektů, a to
převážně v oblasti školství, ale i ve
věcech týkajících se obecního mobiliáře, apod. Přestože to tak nevypadá, i v Bohunicích se udělalo mnoho
dobrého. Začalo to v oblasti školství,
určitě musím zmínit generální opravu
školní kuchyně v ZŠ Arménská, instalaci vnitřního vybavení v MŠ Bohuňka,
montáž vnitřního vybavení v prostorách společenského centra Bohuňka,
dokončení chodníku mezi ulicí Pod
nemocnicí a Jihlavská, optimalizaci
chodníku při ulici Elišky Přemyslovny, či chodníček Jihlavská‑Kaufland.
Samotnou kapitolou je rekonstrukce
dětského hřiště při ulici Souhrady. Zde
se nás dotkl všeobecně známý problém
s nedostatkem stavebního materiálu,
a proto i posunutí dokončení stavby.
Věřím, že v době, kdy čtete tyto řádky,
je již hřiště v provozu, a jestliže ne, tak
se vám za vedení radnice omlouvám.
Prováděly se i výměny kontejnerových stání, které jistě přinesou větší
komfort, ale i zlepšení estetického pohledu. V těchto prázdninových dnech
probíhá i intenzivní pokos trávy. Letošní klimatické podmínky byly pro
růst pažitu nadmíru příznivé, a proto
se s jistou nadsázkou dá říct, že tráva
rostla rovnou pod sekačkou. Vím, že
téma sekání trávy není nevýznamné
v očích veřejnost. Vím, že ne vždy je
posekáno včas a na tom místě, kde
si právě přejete, nicméně možnosti
a kapacity, které firma, jež pro nás
pokos provádí, jsou na maximu. Ano
můžete oponovat, že máme tuto služ-

bu posílit, to by jistě šlo, ale
s posílením služby bychom
museli i vynaložit větší
finanční prostředky, které by mohly
chybět někde jinde. Sekání trávy má
svůj harmonogram, někde se začíná
a někde končí, pro příští rok hodláme
tento harmonogram upravit.
Po dlouhém vyjednávání se nám podařilo prosadit instalaci přístřešku
na zastávce Vyhlídalova ve směru do
Starého Lískovce, z tohoto díla jsem
měl osobně velkou radost, protože
jeho umístění byl opravdu problém.
Jaké zklamaní pro mě však bylo, když
za dva dny po instalaci a zprovoznění
byla jedna skleněná tabule rozbita.
Zde se mi vybavuje jedno rčení: Za vše
dobré bude trest!

Většina z nás jistě ví, že se v Bohunicích rekonstruuje tramvajová trať.
Tato rekonstrukce však přináší mnohá úskalí, a to především v podobě
cestování. Přestože systém náhradní
dopravy se jevil na plakátku jako jednoduchý a bezproblémový, ti, co se na
cestu s dopravním podnikem vydali,
hovoří o malém hororu. Sám jsem si
tento druh cestování několikrát zkusil
a mohu jen potvrdit. Nejde jen o to
cestování, ale že si cestující, a především ti starší, neměli kam sednout,
či museli stát na přímém slunci. To
bylo opravdu nedomyšlené. Osobně
jsem na tuto situaci reagoval a nechal z našeho vyřazeného inventáře
umístit lavičky na tato problémová
přestupní místa. Každá stavba s sebou přináší nekomfortní jevy, je to
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šlenky podařilo ve spolupráci s ostatními členy rady a spolupracovníky
tento „festival“ uvést v život. Podle
průzkumu se Bohunickým líbí, a proto
věřím, že si již ve svém bohunickém
kulturním životě našel své pevné místo. Přestože letošní HUDEBNÍ PODZIM doznal některých změn, kulturní
zážitek dle mého pohledu bude opět
ten nejlepší. A jaké jsou ty změny?
V letošním roce bude festival zkrácen
na dva čtvrtky, a to 2. a 9. září, ale
vystoupí celkem vždy tři hudební skupiny, či sólo hudebníci. Ani tentokrát
nebude chybět občerstvení. A tím vás
i srdečně zvu.
Dostal jsem i několik dotazů na výstavbu VRT vysokorychlostní železniční tratě, jenž je plánována v jižní
části našeho katastru, přesněji řečeno,
trať je plánována souběžně s dálnicí
a související výstavbou přestupního
nádraží o pěti peronech v místech
pod ulicí Traťová. V tuto chvíli mohu
pouze potvrdit, že Krajský úřad JMK
zadal vytvoření Územní studie umístění terminálu VRT Brno‑Vídeňská.
K tvorbě této studie jsme jako dotčení
byli přizváni a já vás budu o průběhu
informovat.
S přáním krásného září
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Orel jednota Brno-Bohunice
pořádá za podpory MČ Brno-Bohunice

v neděli 19. září 2021
v parčíku pod bohunickou kaplí

koloběžkové závody
dětí a mládeže do 18 let

„ BOHUNICKÝCH 222 METRŮ “

Ovoce
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VELKÁ VÝLUKA TRAMVAJÍ
V BOHUNICÍCH POMALU KONČÍ
Máme za sebou prázdniny, a tím
pádem i konec výluky tramvají v Bohunicích. V době, kdy čtete tyto řádky,
již jezdí tramvaje (alespoň takový je
příslib) opět do smyčky Švermova, což
nás „Bohuničáky“ už tolik neomezuje.
V druhé polovině září bude obnoven
provoz po celé trati až na konečnou do
Starého Lískovce.
Věřím, že po takto rozsáhlé rekonstrukci budeme mít zase na „pár“ let

doprovodný jev, který se dá
jistě nějakým způsobem eliminovat, a to třeba prašnost
zkrápěním, apod. Co je však
složité eliminovat, je hluk.
K tomu se ve stavebnictví
přistupuje tak, aby hlučné
práce proběhly v co nejkratší době a v uceleném časovém rozmezí.
Potom se může stát, že třeba na stavbě
radnice se v sobotu ráno začne sbíjet
a končí se až v odpoledních hodinách.
Ano, je to náročné nejen pro dělníky,
ale i pro obyvatele. Nicméně jeden den
hlučný a pak již klid. Jinak je tomu na
stavbě tramvajové trati, kde hlučnost
je každodenní, včetně víkendu. I zde se
dozvídáme od občanů, že se nemohou
vyspat, protože na radnici se pracuje
a dělá hluk, ovšem v tom samém čase
se pracuje i na tramvajové trati a hluk
je ještě větší. Zde se mi jen nabízí,
proč si nekopnout do svých, proč je
nepoškodit, vždyť úředník a politik
si to vždy zaslouží. To že obě stavby
budou do budoucna zvyšovat komfort
služeb pro spoluobčany, to už raději
kritik ponechá stranou.
A opět dotazy na BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM. Jak jsem uvedl již
v minulosti, i letos proběhne již pátý
ročník tohoto Hudebního podzimu.
Osobně jsem rád, že se mi z pouhé my-

od stavebních prací na kolejišti pokoj.
Milí přátelé,˝skončily prázdniny a pro
mnohé z nás začíná další nový školní rok. Asi mnozí z nás toto období
nemáme úplně rádi. Konec prázdnin,
konec dovolených, konec teplých dní…
Ale to nevadí. Každý čas je krásný, i ten
přicházející podzimní. Jen je třeba se
umět dívat kolem sebe.
Přeji vám vše dobré, zejména podzim
bez covidu a s ním spojených starostí.
Těším se na setkání s vámi, třeba na
Bohunickém hudebním podzimu.
 Antonín Crha, váš starosta

1430-1500 - registrace závodníků, volný trénink
1500 - rozdělení do kategorií, zahájení závodů
PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA A PŘILBA
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI
DALŠÍ PODMÍNKY KONÁNÍ PODLE EPIDEMICKÉ SITUACE
A PLATNÝCH NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
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Hasičská zábava – Loučení s létem
Milé děti, vážení rodiče, bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na zábavné
odpoledne pro děti a letní taneční večer pro dospělé, který proběhne za
hasičskou zbrojnicí na cvičišti

v sobotu 4. září od 17.00 hod.
Pro děti bude nachystaný skákací hrad a různé hry, pro dospělé je připravena
od 20.00 hod. letní zábava.
Živá hudba – hraje kapela AKCENT
Vstupné: děti 30 Kč,dospělí 100 Kč
Více na www.sdhbohunice.cz; www.facebook.com/hasicibohunice.cz
V případě nepříznivé epidemické situace si oznamovatel vyhrazuje možnost
odložení termínu dané akce.

Bohunický hudební
podzim #5
2. září

16:00 Dana Fitz and GO
18:00 ABBA revival
20:00 Papakult

9. září

Přijďte
se pobavit s přáteli
a poslechnout si zároveň
dobrou hudbu.
Akce jsou pořádány před
radnicí na ul. Dlouhá
vždy od 16:00 do
21:30 h.

16:00 Benefit
18:00 The Fireballs
20:00 George and Beatovens,
Karel Kahovec a Viktor Sodoma

Srdečně Vás zveme! MČ Brno-Bohunice.

Kalendárium

7–8

1. 9.– 31. 10. VÝSTAVA – Ateliér pro kočku v knihovně; KJM, Lány 3
2. 9. a 9. 9.
čtvrtek

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM # 5;
náměstí před bohunickou radnicí, od 16.00 do 21.30 hod.

4. 9.
sobota

LOUČENÍ S LÉTEM a HASIČSKÁ ZÁBAVA; Areál hasičské
zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17.00 hod. zábava od 20.00 hod.

11. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : Jiskra H. Brod – házená;
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17.00 hod.

12. 9.
neděle

TATRAN Bohunice : Osek nebo Žeravice – házená;
hala Neužilova 35, ČP 2. kolo mužů, od 17.00 hod.

14. 9.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Jirka a indiáni;
KJM, Lány 3; od 16.,30 hod.

16. 9.
čtvrtek

TRÉNINK PAMĚTI; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

17. 9.
pátek

SVÁTOVÁCLAVSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST; Orel jednota
Brno-Bohunice, zahrada ZUŠ, Amerlingova 2; od 17.00 hod.

19. 9.
neděle

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY – Bohunických 222 metrů;
Orel jednota Brno-Bohunice, v parčíku pod bohunickou
kaplí; od 14.30 hod.

22. 9.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ – historická
procházka Brnem; SVČ Lány, sraz na křížení ulic Joštova
a Česká v 9.30 hod.

23. 9.
čtvrtek

BESEDA – Zdravá péče o pleť s Bc. Veronikou
Knappovou; KJM, Lány 3

24. 9.
pátek

ZÁŽITKOVÁ AKCE pro děti – Odpoledne s Andersenem;
KJM, Lány 3; od 13.00 do 16.00 hod.

25. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : TJ Sokol Kobylisy II. – házená;
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 15.00 hod.

3. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Telnice – házená;
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 15.00 hod.

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXV.
Pro naše sto třicáté páté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral zajímavou pohlednici zachycující divadelní představení. To odehrály
bohunické děti 4. 9. 1921 venku v přírodě.
Nepodařilo se mi zjistit, kde se uvedené představení hrálo. Možná mi
pomohou naši starousedlíci. Mohl by to být Véhon?
 Antonín Crha
Zdroj: Soukromá sbírka autora článku.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně vzkazuje všem prvňáčkům, ať přijdou
v září a v říjnu na kteroukoli pobočku KJM a budou mít registraci
a přeregistraci zdarma. Těšíme se na vás!
Podrobné informace najdete na www.kjm.cz nebo www.facebook.com/
kjmbrno
3

Příspěvky zastupitelů

Jak jsme hledali gumové podložení pražců
Setkali jsme se v polovině
srpna s kolegy ze zastupitelského klubu, abychom
u točeného nápoje probrali
blížící se jednání ZMČ, co se
děje na našich zahrádkách,
v Bohunicích, v Brně, v kraji, ve světě a tak.
Přišla řeč na výluku tramvají, náhradní autobusovou dopravu
a s ní spojené nepohodlí, jakož i řádku
stížností, které dopravní podnik evidu-

je. Při odchodu z (nejmenovaného) podniku se Tonda
zeptal: „Ty nové koleje mají
být odhlučněné, pod pražci
nic nevidím, nezapomněli
jste to tam dát?“ A Vítek nás
hned vedl k hraně zastávky
Švermova a ukazoval speciální pružné uchycení kolejnic, doplněné o pryžové bloky, tzv. bokovnice, které zajišťují výrazné snížení
hluku od projíždějících tramvají.

Proč o této banalitě píšu? Uvědomil
jsem si, že – i když mi teď přes prázdniny trvala cesta do města o pár minut
déle a musel jsem u hřbitova přestupovat – je to vlastně skvělé.
Nová trať do Kampusu je samozřejmě
důležitá především pro ty, kdo tam
studují a pracují. Ale také pro všechny,
kdo tam dojíždějí za službami. A pro
všechny občany Bohunic jakbysmet,
protože nově zrekonstruovaná tramvajová trať bude znamenat méně

hluku, než bylo od kolejí slyšet dřív.
A to nemluvím o zrekonstruovaných
nástupištích.
Chtěl bych prostě poprosit, koukejme
se na svět kolem sebe optimisticky
a přes různorodé nepohodlí nepřehlížejme to, co je pozitivní. Vedení
MČ a další městských institucí bych
poprosil, aby si dávalo záležet na komunikaci a přínosy svých investičních
aktivit adekvátně prezentovalo.
 Jan Novotný, zastupitel

Kdo je odpovědný za zpravodaj?
Na předprázdninovém jednání zastupitelstva jsme
předložili návrh na zřízení nové redakční rady tohoto
zpravodaje. Jistě vás mnohé okamžitě napadne, že
tento zpravodaj přece redakci má. Ano má, ale ta je
komisí, kterou si jmenovala koaliční rada městské
části. Tedy současná redakce je podřízená a ze své
činnosti odpovědná jen starostovi, místostarostovi
a pěti radním, tedy sedmi zastupitelům z celkového
počtu jednadvacet.

Svůj návrh jsme zdůvodnili nespokojeností s dlouhodobým nekorektním přístupem k článkům s jiným
názorem na dění v městské části. Opakovaně jsme
vyjádřili nesouhlas s jednostranným omezením rozsahu „opozičních“ příspěvků a s nerovným přístupem
k termínům redakční uzávěrky.
Proto jsme chtěli, aby odpovědnost za tvorbu zpravodaje převzalo zastupitelstvo jako nejvyšší orgán
městské části, která je jeho vydavatelem. Navrhli

jsme přímou volbu redakční rady, a to se zastoupením všech politických subjektů v zastupitelstvu.
Takto sestavená redakční rada by pak byla odpovědná
zastupitelstvu, které by mohlo veřejně její činnost
hodnotit a řídit.
Návrh neprošel. Koalice se své jednostranné kontroly
nad obsahem tiskoviny „Naše“ Bohunice nevzdala…
 Eva Duřpektová, Michal Kincl, Robert Kotzian,
Jan Novotný a Miloš Vrážel, zastupitelé MČ

Kritika stavu veřejné zeleně Adopce zeleně
V rámci bodu „Různé“ XVI. zasedání
Zastupitelstva městské části Brno
‑Bohunice vystoupila občanka s kritikou stavu veřejné zeleně. Dovolím
si jí jako předseda Komise ŽP takto
odpovědět:
Kritika: Veřejná zeleň je ve špatném
stavu. Odpověď: Nevhodné stromy
z původní nekoncepční výsadby svépomocí jsou nyní na prahu životnosti
a postupně jsou nahrazovány vhodnějšími druhy podle odborných výsadbových plánů.
Kritika: Před Arménskou 19 se musela pokácet vzrostlá bříza. Odpověď:
Břízy a topoly jsou krátkověké stromy
a ve stresových podmínkách, jaké představuje pro stromy sídlištní prostor, se
dožívají v dobré kondici 40 až 50 let.
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Koncem zimy byl pokácen topol na
Moldavské, nyní byla odstraněna bříza,
která již byla v havarijním stavu.
Kritika: Servisní firma používá k sečení trávníků traktory. Odpověď: Samojízdné sekačky jsou konstruovány
tak, aby co nejméně utužovaly povrch
půdy. Mají především široké pneumatiky, které umožňují větší kontakt
s půdou, čímž snižují tlak na plochu.
Kritika: Bohunice nákladně vybudovaly rezervoár vody, ale nezalévají
stromy. Odpověď: Srážky jsou tento rok
nadprůměrné, což můžeme laicky pozorovat i na stavu trávníků, které letos
vůbec nebyly spáleny horkem a nedostatkem vláhy. Zalévat vzrostlé stromy
umělou závlahou by bylo zbytečné.
 Vlastimil Halfar, předseda komise ŽP

Na sídlišti se s ní setkáváme běžně. Tu
a tam někdo z paneláku svévolně vysadí keř nebo záhon květin na obecním
pozemku před domem, o který později
sám pečuje. Radnice v zásadě nic nemá
proti občanské iniciativě, pokud dotyčný splní základní podmínky:
1) Osoba/ osoby, které si chtějí převzít do vlastní péče záhonky před
domem, musí mít souhlas domovní
samosprávy.
2) Charakter a rozsah zahradnických
úprav musí být konzultován a schválen úřadem MČ Brno‑Bohunice.
Nic víc. V jiných městských částech
uzavírají mezi občany a radnicí smlouvy o adopci, kde se občan zavazuje
k mnoha povinnostem. Od sortimentu, přes způsob péče až po likvidaci

bioodpadu. Bohunická radnice svým
občanům více důvěřuje, takže nepožaduje smlouvy a vše nechává na
domluvě. Stačí tedy, když dotyčný
získá souhlas domovní samosprávy
a svůj záměr výsadby předloží na radnici, konkrétně na odboru technických
služeb, kde každému zájemci o adopci
zeleně rádi poradí.
 Vlastimil Halfar, předseda komise ŽP

Naděje navýšila kapacitu
pečovatelské služby
Dobročinná organizace Naděje, která v Bohunicích provozuje domov
pro seniory a terénní Pečovatelskou službu, v současné době navýšila
kapacitu. Schválení navýšení v Základní síti služeb v Jihomoravském
kraji pro rok 2021 jí umožní postarat se o další seniory s omezenou
soběstačností v Bohunicích. Jde zejména o dlouhodobě nemocné, osoby
s omezenou pohyblivostí, nebo pečující o blízkou osobu.
Díky tomuto kroku se daří postarat se
o víc potřebných.
Hlavním podnětem pro rozšíření těchto služeb však byla zkušenost z covidového období roku 2020 a části roku
2021. Externí strávníci, kteří si k nám
chodili pro stravu, nebo ji u nás i přímo konzumovali, se stávali velkým potencionálním nebezpečím zanesení covidu do našeho zařízení. Protože tato
nemoc by pro klienty našeho zařízení
mohla být smrtící, byli jsme nuceni
změnit organizaci režimu stravování
a přesunout ji výhradně mimo budovu
pod pečovatelskou službu.
Pečovatelská služba Naděje se nyní
postará o dalších cca 40 klientů
s omezenou soběstačností, kteří bydlí v Bohunicích a kterým bude mimo
zajištění potřebných sociálních služeb

100 let paní Květy
V bohunické Naději na Arménské ulici proběhla 10. srpna velká slavnost. Paní
Květoslava Burkertová, charismatická dáma s kulturním přehledem a vášní pro
vážnou hudbu, slavila své 100. narozeniny. V péči domova pro seniory je od
roku 2019. Narodila se v Sokolnicích u Brna a přes veškeré obtíže, které s sebou
nesla doba jejího mládí, vystudovala reálné gymnázium. Životním povoláním
se jí stala úřednická profese. Kromě ní se věnovala dětem. S láskou vychovala
své dva syny, na něž je dodnes velmi hrdá. Paní Květa byla celý život aktivní
členkou Sokola, pohyb se stal jejím každodenním rituálem. S úsměvem na rtech
prozrazuje i svoji slabost pro sladké cukrářské výrobky. Všem ve svém okolí dává
doporučení: „Naučte se radovat i z maličkostí!“
 Naděje

přivážet stravu do jejich domácnosti.
Tím se může aspoň trochu upravit
uspořádání stravovacího provozu.
Strávníkům, kteří dovoz odmítli s tím,
že si pro stravu chtěli docházet osobně, byla po dohodě s vedením ÚMČ
Bohunice a ZŠ Arménská nabídnuta
možnost stravovat se ve škole. Škola
tak lépe využije svoji nově vybudovanou kapacitu kuchyně, a naopak kapacita kuchyně Naděje nebude tak výrazně a dlouhodobě překračována. ZŠ
Arménská je pro mnohé strávníky blíž
a obědy zde vychází cenově levněji.
 Jiří Valnoha, oblastní ředitel Naděje

Seniorské okénko
HODNĚ ZDRAVÍ
Vážení bohuničtí senioři, bezmála
před třiceti roky Valné shromáždění
OSN hlasovalo o zařazení 1. října
jako Mezinárodního dne seniorů.
Svátek se poprvé konal 1. října 1991.
Tento svátek se slaví zvyšováním
povědomí o problémech, které mají
vliv na seniory, jako je stárnutí
a zneužívání seniorů. Je to také den,
kdy lidé dávají najevo, že si váží přínosů, které senioři pro společnost
mají. I já si cením toho, že i nadále
zůstáváte ve svém životě aktivní
a zajímáte se o dění kolem sebe.

V Bohunicích dlouhodobě působí
KLUB SENIORŮ, který svou činností jednoznačně přispívá k aktivitě
bohunických seniorů. V krátkosti
mohu jen zmínit pořádání plesů,
Kateřinské zábavy či zájezdů do
termálních lázní. Za tuto činnost
si jistě naši seniorští pořadatelé
zaslouží náš dík.
Vážení bohuničtí senioři, přestože
1. října je ještě daleko, dovolte mi
za mou osobu popřát vám mnoho
zdraví, rodinné pohody a dobrého
domova.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Poděkování za spolupráci
Vazební věznici Brno
Velice rád bych touto cestou poděkoval Vazební věznici Brno, a to jak vedení, tak odsouzeným za jejich ochotu
a pomoc při stěhování nábytku souvisejícím s přemísťováním tříd a při
letním úklidu v areálu Základní školy
Brno, Arménská 21, p.o., konkrétně

za prořezy, odstraňování náletových
rostlin a důkladné vyčištění našich
pozemků.
Práce si velmi vážíme, pomohla naše
prostory významným způsobem zkultivovat.
 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

K poděkování pana ředitele Holánka ze ZŠ Arménská se jistě rádi připojí i pan
ředitel Harmata ze ZŠ Vedlejší a paní ředitelky ze všech bohunických mateřských
školek, neboť všude tam vypomáhali vězni z bohunické vazební věznice, aby první
školní den byl pro všechny příchozí ten nejhezčí. Mnohokrát děkujeme!
 Red
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Na ZŠ Vedlejší začínáme
nový školní rok
Prázdniny utekly jako voda a je tady
nový školní rok. I tento před nás všechny jistě postaví mnoho výzev a přinese
všem mnoho nového.
Největší očekávání od školního roku
budou mít naši prvňáčci. Do prvních
tříd se jich přihlásilo celkem 70 a jsou
rozděleni do tří tříd. První dny pro
ně jsou pouze seznamovací. Zvykají
si na nové prostředí, paní učitelku,
ale i spolužáky. Poté už se vrhnou na
získávání nových znalostí a zkušeností.
Pokud nám to umožní situace, plánuje
se i spousta akcí. Jakmile se seznámí s prvními písmenky, čeká je Den
Slabikáře nebo Pasování prvňáčků na
čtenáře a Klíčování prvňáčků.
Starší žáci se vrátí již do známého prostředí. I pro ně však může být návrat
po prázdninách a předchozím covido-

vém roce náročný. Zaměříme se i na
jejich adaptaci a zvládnutí školy po
všech stránkách. Na ZŠ Vedlejší působí
školní psycholožka, která navštěvuje
třídy se svými adaptačními programy.
Žáci nebo rodiče ji mohou kontaktovat
a kdykoliv se na ni obrátit. Významnou roli ve škole hrají také metodici
prevence nebo výchovné poradkyně,
které jsou připraveny žákům nebo rodičům poskytnout radu nebo pomoc.
Také učitelé jsou zde pro děti a udělají
maximum, abychom si školní rok užili.
Do nového školního roku přejeme
žákům i rodičům hodně sil a věříme,
že vše zvládneme. Pokud vás zajímá
aktuální dění ve škole, sledujte naše
webové stránky a Facebook.

Bohunické stromy (40)
ANO I NE
Patří na sídliště ovocné stromy?
• Ano. Do prostoru mezi paneláky a k dětským hřištím by
se měly vysadit ovocné stromy – jabloně, hrušně, třešně,
švestky nebo aspoň keře rybízu a angreštu. Ovoce je zdravé
a chutné. Pro děti je mnohem lepší, když si mohou ovoce
utrhnout samy a ne jen koupit v supermarketu.
• Ne. Vysazovat ovocné stromy na sídlišti není vhodné,
protože většina zralého ovoce spadne a hnije na zemi. To
pak způsobuje zápach a láká na sídliště bodavý hmyz, což je nepříjemné a pro
některé alergiky to může být i nebezpečné.
Přitom každá z protichůdných odpovědí je svým způsobem správná.
Při procházce bohunickým sídlištěm můžeme narazit na několik ovocných stromů.
Kdo ví, proč je sem někdo vysadil a co si od toho sliboval? Statná hrušeň roste
v zadním traktu Gruzínské 9, jabloň najdeme v zeleni za sochou Inocence XI.
nad zastávkou tramvaje Běloruská a plodící švestka roste před Ukrajinskou 33.
 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

 ZŠ Vedlejší (?)

Informace z knihovny
Milí čtenáři a příznivci knihovny, léto
v knihovně pomalu končí a s příchodem školního roku uvítáme v září
a říjnu naše nové prvňáčky registrací
zdarma. Určitě neváhejte, milí rodiče,
a využijte této příležitosti, neboť rozvoj elementární čtenářské gramotnosti
u dětí můžete posílit nejen domácím
čtením, ale i navštěvováním knihovny. Naše nabídka dětské literatury je
opravdu bohatá a pravidelně ji doplňujeme, takže si vybere vskutku každý.
A u dětí ještě chvíli zůstaneme. Pro
rodiny s dětmi totiž chystáme zážitkovou akci pod názvem Odpoledne
s Andersenem. Tato akce navazuje
na celorepublikovou knihovní tradici
Noc s Andersenem, která probíhá již
od roku 2002. Letošní téma bude plné
záhad a dobrodružství, jelikož je věnováno tvorbě Jaroslava Foglara. Těšit se
můžete na Záhadu hlavolamu či dobrodružství s Rychlými šípy. Kromě zábavných her a hlavolamů vám odpoledne
zpříjemníme i malým občerstvením
a dárkem. Bude‑li hezké počasí, připravíme venkovní aktivity na zahradě
za budovou. V případě špatného počasí
přesuneme akci do prostor knihovny.

Odpoledne s Andersenem proběhne
v pátek 24. 9. od 13.00 do 16.00.
Září v knihovně bude letos také věnováno zdraví. V rámci Brněnských
dnů zdraví pořádáme ve čtvrtek 23. 9.
v 18.00 s odbornicí na pleť Bc. Veronikou Knappovou podvečerní besedu
o tom, jak se správně starat o pokožku a předcházet jejímu poškozování.
Dozvědět se můžete například to, jak
zklidnit podrážděnou pleť, obnovit její
zdravý stav nebo zabránit vzniku kožních onemocnění. V rámci zdraví se budeme věnovat i paměti. Pokud si chcete
udržovat svou paměť ve zdravé kondici,
přijďte si ji potrénovat ve čtvrtek 16. 9.
od 18.00. Trénování paměti není vůbec
komplikované ani časově náročné. Naše
trenérka paměti Jana Šubrová vám například ukáže, jak trénovat paměť i při
zcela každodenních činnostech, a celou
řadu dalších praktických cvičení. Více
našich akcí si můžete dohledat v kalendáriu zpravodaje nebo na našem
webu. Navštívit nás můžete již v běžné
otevírací době. Krásné dny s knihovnou
přejí vaši knihovníci.
 Roman Pospíšil Dagmar Čižmářová
Vůjtová, KJM pobočka Lány

Cvičení na Arménské
ZŠ Arménská Pondělí 17.30–18.30 cvičení předškolních dětí
400 Kč pololetí pro školní rok 2020/2021, začátek 13. 9. 2021
Děti si projdou základem pohybových dovedností – běh, skoky, hody z místa, chytání míče, naučí se správně protáhnout své tělo a zvýší si svoji fyzickou zdatnost.
Během listopadu v sobotu dopoledne proběhne v tělocvičně pro všechny brněnské předškoláky mimořádné předváděcí cvičení, které si děti vyzkouší.
V závěru školního roku se mohou zúčastnit atletických závodů v Brně.
DĚTI SI VEZMOU S SEBOU CVIČEBNÍ ÚBOR, CVIČKY A PITÍ
naše stránky: www.sportbohunice.webnode.cz
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Mobilní svoz biologicky
rozložitelného odpadu
Stanoviště: Souhrady
4. 9.

2. 10.

6. 11.

9. 10.

13. 11.

16. 10.

20. 11.

Stanoviště Neužilova
11. 9.
Stanoviště Lány
18. 9.

Kroužky Lipky: tvořivě, v přírodě i se zvířaty
Máte doma malé přírodovědce, zvídavé badatele nebo tvořivé dušičky?
Vyberte pro ně ten pravý kroužek na nový školní rok. Lipka – školské
zařízení pro environmentální vzdělávání – připravila bohatou nabídku
kroužků pro milovníky zvířat, nadšené objevitele, budoucí umělce,
začínající zahrádkáře i mlsné jazýčky. Děti stráví maximum času venku
v našich přírodních zahradách a okolní přírodě.
Lipová v Pisárkách letos vedle
osvědčených klasik nachystala dvě
novinky. Odhalovat tajemství dávných věků se vydají Archeobadatelé
(9–12 let). Pro milovníky keramiky
otvíráme Hliněný ateliér (7–9 let),
kde budeme z hlíny nejen modelovat, ale také si s ní hrát a malovat.
V Tvořivé dílně (10–18 let, zdarma)
čeká na děti práce se dřevem, hlínou,
kameny a další řemeslné i výtvarné
aktivity ohleduplné k přírodě. Jednou
za 14 dní se budou scházet Envimamky
se zájmem o šetrné tvoření.
Na Rozmarýnku v Jundrově si děti
vyhrají především se zvířaty. Norníci
(6–9 let) a Salamandři (7–12 let) se
dozví, co obědvá morče, co pakobylka

a jak se o zvířata správně postarat,
Puštíci (10–18 let) proniknou do tajů
světa opeřenců. Zvídavé průzkumníky
z mateřinek naučíme v kroužku Špalíčci (5–6 let) pracovat s přírodními
materiály.
Jezírko u Soběšic nadchne přírodovědně zaměřenými kroužky. V Pestřenkách (7–12 let) se vyžijí všechny
děti, které rády zkoumají svět kolem
sebe a nebojí se využít dary lesa a zahrady ke hrám i vaření. Malí Svižníci
(5–9 let) zjistí, co všechno žije ve vodě
a pod zemí, a naučí se postavit stan
nebo nařezat dřevo.
Na Kamenné budou úterky patřit
Divochům (8–10 let). „Ukážeme si,
že kousek divočiny můžeme najít i ve

Projekt Na cestě
k zaměstnání

městě! Budeme ji objevovat, běhat
v ní, skákat a šplhat, šifrovat i hledat
poklady,“ láká vedoucí Jiří Nešpor. Dospělí se můžou těšit na cvičení Jógou
ke zdravému životnímu stylu nebo
kroužek, kde si upletou vlastní Košíky.
Abyste nekupovali zajíce v pytli, rádi
vás přivítáme na tradičním Kroužkování – hravém odpoledni pro děti
na Rozmarýnku v Jundrově. Přijďte si
s dětmi prohlédnout prostředí, kde

kroužky probíhají, poznejte vedoucí,
seznamte se s naším zvěřincem a nasajte kroužkovou atmosféru! Těšit se
na vás budeme 7. září v 15–16.30 hodin na Rozmarýnové 6.
Podrobnosti o kroužcích spolu s přihláškami najdete na stránce www.
lipka.cz/krouzky. Pro ty, kteří nemůžou na kroužky přes týden, nabízíme
i víkendové kluby – Víkendovky.
 Zuzana Slámová, Lipka

Dejme starým věcem
druhou šanci!
Jak jistě víte, na začátku září se otevřelo za bytovými domy na ulici Souhrady nově zrekonstruované dětské
hřiště s hlavní aktrakcí – prolízačkou
ve tvaru letadla. Při plánování této
opravy se muselo to staré hřiště se
všemi dosluhujícími prvky zbourat,
aby se mohlo něco nového vytvořit.
Proč ale nedat starým věcem ještě
druhou šanci? Ve SVČ Lužánky – pracovišti Labyrint se s ochotou sobě

vlastní vrhli do renovace akátových
kůlů, které obrousily, zakonzervovali
a nově umístili do zahrady volnočasového centra na Švermové 19. Jak se jim
jejich rekonstrukce podařila můžete
zhodnotit na přiložené fotografii nebo
přímo v terénu při zápisech do nových
zájmových kroužků.
 Za SVČ Labyrint Lucie Stará,
vedoucí pracoviště

Původni podoba hřistě

Nezaměstnanost, nestabilní zaměstnání, nedostatek příjmů – to jsou
problémy, které v životě minimálně jednou řeší téměř každý z nás.
Někomu se však nedaří takovým problémům efektivně čelit a dostává
se do začarovaného kruhu. Podporu v tomto složitém procesu změny
nabízí projekt Na cestě k zaměstnání, který pod záštitou Diecézní charity Brno a s finanční podporou z evropských fondů realizuje Centrum
pro sociálně znevýhodněné (CELSUZ).
Cílem naší práce je, aby naši klienti
získali a udrželi si stabilní zaměstnání za účelem dlouhodobého zlepšení životních podmínek a upevnění
jejich místa ve společnosti. V rámci
individuálních konzultací nabízíme
komplexní poradenství zaměřené na
přípravu na trh práce a podporu zaměstnávání (např. sestavení životopisu, pomoc při hledání práce na pracovních portálech, příprava na výběrové

řízení apod.). Nedílnou součástí projektu jsou také skupinové a vzdělávací
aktivity (PC kurz, pracovní pohovor,
komunikace a sebeprezentace apod.),
které vycházejí z konkrétních potřeb
klientů. V současné době přijímáme
nové zájemce, proto se na nás neváhejte obrátit. Bližší informace naleznete
na webu https://celsuz.cz/na‑ceste‑k
‑zamestnani/.
 Monika Plisková

Dětské hřiště v Labyrintu v novém kabátu
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Nově zrekonstruovaná kuchyň v ZŠ Arménská

Nově zrekonstruovaná kuchyň v ZŠ Arménská

Nový přístřešek MHD na ul. Vyhlídalova

Zcela nově upravená zastávka tramvaje Běloruská

Nová školka v budově Bohunka na ul. Pod Nemocnicí

Nová školka v budově Bohunka na ul. Pod Nemocnicí

Den otevřených dveří v nové MŠ Bohunka za přítomnosti 1. náměstka primátorky
pana Petra Hladíka a starosty MČ Bohunice pana Antonína Crhy – s rodiči a dětmi

Den otevřených dveří v nové DPS Bohunka za přítomnosti 1. náměstka primátorky
pana Petra Hladíka a starosty MČ Bohunice pana Antonína Crhy – diskuse se
seniory, obyvateli domu

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 3. 9. 2021 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,
tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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HU
DEB
KA
KLU
BÍ
KY

SENIOŘI

KROUŽKY
2021/22

NABÍZÍME KROUŽKY PRO RODIČE A
DĚTI, PŘEDŠKOLÁKY, ŠKOLÁKY,
DOSPĚLÉ I SENIORY.
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE NA
NAŠEM WEBU.

VÝT
VAR
KA

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

LANY.LUZANKY.CZ
V případě, že se kroužek

MA
CEŠ
KA

SPORT

neuskuteční, vracíme celé zápisné.
Začínáme 4. října 2021.

SVČ LUŽÁNKY - PRACOVIŠTĚ LÁNY, LÁNY 3, 6250O, TEL 547 240 937

HRY
DI
VA
DLO

TANEC

KROUŽKY
2021/22

NABÍZÍME KROUŽKY PRO
PŘEDŠKOLÁKY, ŠKOLÁKY I DOSPĚLÉ.
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE NA
NAŠEM WEBU.

3D
PRI
NT

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

LABYRINT.LUZANKY.CZ

VIDEO

SPORT

V případě, že se kroužek
neuskuteční, vracíme celé zápisné.
Začínáme 4. října 2021.

SVČ LUŽÁNKY - PRACOVIŠTĚ LABYRINT, ŠVERMOVA 19, 6250O

KROUŽKY ve šk. roce 2021/22
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NÁBOR DO
SOFTBALLU
DÍVKY A CHLAPCI
OD 5 DO 19 LET
SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ
PARK POD PLACHTAMI
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

INFORMACE:
TEL.: 608 610 842

WWW.SK-SEVER-BRNO.ORG
FB: /SKSEVERBRNO93
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Kroužkobraní
Festival zájmových kroužků

5. září

 Elektrikář: instalace, opravy, revize, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

734 459 177

 MUŽE I ŽENY S OZP NA RE
CEPCE A VRÁTNICE V BRNĚ. Tel.
602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE,
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY.
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí.
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA
250 Kč!

 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní
desky na míru www.vrbakuchyne.cz
Vrba tel: 603 438 707.
 Kompletní servis počítačů
a notebooků – odborně, spolehlivě,
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.

Sejděme se
Angličtina pro seniory NOVĚ! pro úplné začátečníky | mírně pokročilé + věčné
začátečníky | středně pokročilé | pokročilé
NOVĚ! Angličtina z domova pro všechny, kdo z dlouhodobých zdravotních nebo
jiných důvodů nemohou docházet do učeben. Kurzy budou probíhat online
s možností osobního setkání na našich víkendech. Naše díky patří společnosti
Moudrá sovička, která poskytuje počítačovou podporu až k vám domů, bez které
by tento kurz nemohl vzniknout.
Anglické víkendové pobyty s rodilými mluvčími pro seniory.
Anglické víkendové pobyty pro prarodiče s vnoučaty.
Počítačové přednášky cílené na potřeby kurzu s možností nastavení vašich počítačů (přímo na přednášce nebo u vás doma) tak, aby vám stačilo jedno kliknutí
a byli jste v hodině. Přednášky budou probíhat 15. 9. 2021 v 15.00 (Vinohrady,
Senior Klub, Bzenecká 19) a 6. 10. 2021 v 14.30 (Líšeň, KC Kotlanka, Kotlanova 7).
Dny prarodičů s vnoučaty – divadla a výtvarné ekologické dílničky pro celou rodinu. Spojili jsme se s divadlem Navlnce a nachystali program pro všechny věkové
kategorie. První divadlo po prázdninách bude 12. 9. 21 ve 14.00 v KC Kotlanka.
BLIŽŠÍ INFORMACE: Telefon: J. Sobotková, 603 22 33 53, e-mail: sang@volny.cz
www.sejdeme-se.webnode.cz, www.jaroslavasobotkova.cz
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Připrav se na školní rok
s nesmírně vesmírným optickým internetem

Internet
od Brňáků
pro Brňáky
od roku 1998

Individuální
nastavení příchozí
a odchozí rychlosti
internetu

Vhodný
pro vícečlenné
domácnosti
a studentské byty

Aktivace a zrušení
zdarma, zákaznická
podpora a servis
7 dní v týdnu

539 01 01 01

www.netbox.cz

Křenová 52
Brno
WWW.GEMINIOPTIKA.CZ

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY
❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz
jarek.sotek@volny.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN
NA KLÍČ
Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

547 221 591

www.stofcom.cz

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA
40 % SLEVA NA OBRUBY
20 % SLEVA
NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
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- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí
STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice

Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

20 % SLEVA
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Netroufalky 838, Brno - Bohunice
703 189 035

Poradenství, návrh,
realizace na klíč
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

