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Dětské
dopravní hřiště
Na základě podnětu místostarosty 
Milana Hrdličky jsme se začali zabý-
vat otázkou vybudování dětského 
dopravního hřiště. Byl vypracován 
návrh, který odpovídá vyhláškám 
a předpisům. Realizace není pře-
hnaně finančně nákladná, protože 
značení se provede formou nástřiku 
na beton. Hřiště bude sloužit nejen 
na hraní, ale především ke vzdělá-
vání chodců, cyklistů a budoucích 
řidičů. V návrhu, který zpracoval 
doc. Ing. David Crhák, s pracovním 
názvem Kyklop se především snažil 
zachovat jednoduchost a přitom pa-
matoval na základní dopravní návy-
ky jako např. zákazové a příkazové 
značení, přechody pro chodce apod. 
Hřiště může využívat každý, včetně 
institucí, jako jsou školky a školy.
Pro výstavbu je plánováno ideální 
místo mezi ulicemi Rolnická a Spod-
ní, kde se v současnosti nachází 
smutný betonový plácek. Společně 
se členy komise pro rozvoj městské 
části jsme nápad uvítali a doporučili 
ke schválení. V čase, kdy tento článek 
vzniká, se již intenzivně na projektu 
pracuje. 
Vzhledem k tomu, že jsem jako před-
sedkyně komise pro místní rozvoj 
zodpovědná za kontrolu usnesení, 
jež tato komise přijímá, osobně jsem 
se zúčastnila základního zakreslení 
návrhu na betonový podklad. Mohu 
konstatovat, že práce jsou prováděné 
na profesionální úrovni a dodavatel 
slibuje dlouhou životnost. Předpoklá-
dané dokončení nástřiku je polovina 
měsíce července. Poté se budeme tě-
šit z maximálního využití pro širokou, 
nejen dětskou veřejnost. Pro ty, kteří 
si myslí, že po nástřiku dopravního 
hřiště se nebude moci nic jiného 
na tomto prostoru dělat, mohu jen 
sdělit, že i nadále bude hřiště možné 
využívat pro míčové hry apod. 

Kateřina Schielová
vaše zastupitelka

Nová prodejna potravin při ulici Vedlejší

Chodník Švermova–Osová
Rovněž se mě ptáte na to, kdy bude vysta-
věn chodník z ulice Švermova na ulici Osová. 
Na začátku letošního roku jsme zadali jeho 
vyprojektování. Projekt nám byl odevzdán 
minulý měsíc. Jsme tedy připraveni požádat 
stavební úřad o stavební povolení. Jak jistě 
víte, chodník je v jednom místě veden přes 
soukromý pozemek, který vlastní potomci 
rodiny Kohnů, bývalých majitelů bohunické 
cihelny. Podařilo se nám domluvit předběžný souhlas se 
stavbou u čtyř majitelů. Pátý majitel zemřel a stále není 
dokončeno dědické řízení, takže není jasné, na koho se 
obrátit se žádostí o souhlas se stavbou v tomto případě. 
Bez těchto vyjádření nelze získat stavební povolení, a tedy 
ani zahájit stavbu. Nezbývá nám, než vyčkat na konec 
dědického řízení.

Otevření ulice Lány je na dohled
Rekonstrukce vodovodu na ulici Lány se pomalu chýlí 
ke svému dokončení. Podle zprávy ze stavby by mělo 
dojít k asfaltování kolem 11. července 2015. Po dokon-
čení dalších nezbytných prací jako nástřik vodorovného 
dopravního značení a předání díla bude silnice otevřena 
a zprůjezdněna. Dne 3. srpna 2015 je pak oficiální termín 
dokončení stavby.

Probíhá rekonstrukce hřiště  
ZŠ Arménská
V základní škole na ulici Arménská byla zahájena I. etapa 
rekonstrukce školního hřiště. Práce spočívají v komplet-
ní výměně hracího povrchu – nově na gumový tartan. 
Součástí je i rekonstrukce tribun. Celkové náklady jsou 
5.954 tis. Kč. Akce je hrazena z rozpočtu města Brna při 
spoluúčasti 1.900 tis. Kč z našeho rozpočtu.

Začala rekonstrukce prostranství 
před ZŠ Arménská
V době, kdy čtete tyto řádky, by již měla probíhat re-
konstrukce prostoru před ZŠ Arménská. Od komplexní 
přeměny tohoto místa shromažďování školních dětí si 
slibujeme větší komfort pro děti i rodiče. A samozřejmě 

zlepšení celkového vzhledu téměř 40 let 
starého, architektonicky přežitého a věcně 
zchátralého území. Celkové náklady na dílo 
jsou 3.249 tis. Kč. Akce je hrazena ze 2/3 
z dotace MMR ČR, zbytek pak z rozpočtu 
naší MČ.

Odstranění sušáků  
a herních prvků

Zmíněná 2/3 dotace z MMR ČR se vztahuje také na vyčiš-
tění území ulic Okrouhlá, Vedlejší, Pod Nemocnicí a Šver-
mova od nevyužívaných sušáků a starých, nebezpečných, 
kovových herních prvků. Projekt se týká rozsáhlého území 
a spočívá hlavně v likvidaci velkého množství betonu 
ukrytého pod povrchem, kterým naši předci při výstavbě 
sídliště opravdu nešetřili. Ve veřejné soutěži vysoutěžená 
částka prací je 2.293 tis. Kč.

Hodiny zdržela byrokracie
Vaše asi nejčastější dotazy směřují k tématu: „Kdy už ko-
nečně budou na náměstí před radnicí nové hodiny?“ 
Všem se omlouvám, že jsem v některém z dřívějších čísel 
zpravodaje uváděl jako možný termín instalace měsíc 
květen letošního roku. Opět jsem hrubě podcenil by-
rokracii. Ukázalo se totiž, že je třeba na krátkou přípojku 
elektřiny zpracovat projekt, ke kterému se musí vyjádřit 
celá řada institucí a společností. Zdolat tuto byrokratickou 
část trvalo 4 měsíce. V současnosti je už znám zhotovitel 
a na hodinách se skutečně pracuje. Je ale třeba počítat 
s tím, že výroba ciferníku trvá cca 2 měsíce. Znamená 
to tedy, že budeme rádi, když se ručičky hodin poprvé 
roztočí ke konci září. Nejzazší termín dokončení instalace 
hodin dle smlouvy je konec října. Ale to je i s rezervou 
pro nenadálé situace.

Milí přátelé, přeji vám krásné a odpočinkové léto, plné 
pohody a dobré nálady.

Antonín Crha, starosta

Milí bohuničtí spoluobčané, často a opakovaně se mě při různých setkáních ptáte, kdy už bude konečně na 
travnatém prostranství před základní školou Vedlejší otevřena avizovaná prodejna potravin a že už se na ni 
těšíte. Na tuto otázku bych také rád znal odpověď, leč neznám. Z toho, co vím, mohu sdělit, že stále probíhají 
administrativní kroky, které směřují k získání stavebního povolení. Záměr tedy trvá a investor činí kroky, 
jejichž cílem je skutečně prodejnu postavit. Z časového hlediska lze však očekávat zahájení prodeje nejdříve 
v příštím roce.

Uzávěrka č. 9/15
14. srpna 2015 ve 14 h.
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Půlroční střípky
Nyní se nacházíme malý 
krůček za polovinou roku, 
a tak lze snadno rekapitu-
lovat to, co první pololetí 
přineslo z pohledu vede-
ní radnice. Je pravdou, že 
každý člověk má na dění 
či život v naší místní části 
jiný náhled. Někteří spolu-
občané jsou spokojeni jak 
s okolním prostředím, tak 
i se službami, jež jsou jim nabízeny. 
Jiní se zase permanentně obracejí 
v minulost a poukazují na nedostatky, 
které jsou z jejich pohledu zásadní. 
Pokusím se tedy objektivně zhod-
notit první pololetí letošního roku 
z pohledu samosprávy MČ. 
Pro každou obec či její MČ je roz-
hodující schválení rozpočtu. I když 
ke schvalování rozpočtu dochází 
v roce předcházejícím, jeho čerpání 
začíná vždy 1. 1. roku následujícího. 
Mohu nyní konstatovat, že i letos 
stejně jako loni hospodaříme s vy-
rovnaným rozpočtem. Co se se týče 
investic do údržby a rozvoje MČ, ty 
jsou plněny dle předběžného har-
monogramu, který je z části vázán 
na dotace. Dnes již můžu s klidem 
říct, že veškeré dotační tituly, o které 
jsme žádali, byly potvrzeny, a projekty 
se začínají rozjíždět. No a díky zajištění 
některých prostředků navíc se reali-
zují i projekty další. Především jsem 
rád, že i letos budeme pokračovat 
v regeneraci panelového sídliště, a to 
ve formě odstraňování nevyužitých 
sušáků na prádlo a likvidací nevy-
užitých dětských hřišť s následnou 
rekultivací pozemků. Další význam-
ná stavba, která se právě rozjíždí, je 
rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 
Arménská. Již nyní se těším, jak na 
začátku nového školního roku bude-
me moci našim žákům, ale i veřejnosti 
předat k užívání nové venkovní spor-
toviště. Letos nás čeká taktéž výstavba 
parkoviště při ulici Spodní. Parkoviště, 
jenž se nyní používá, je nevyhovující 
a připomíná pouze a jen obyčejnou 
zpevněnou plochu. Další investič-
ní akce, která proběhne v letošním 
roce, bude úprava prostoru před ZŠ 
Arménská. Věřím, že většina spolu-
občanů se mnou bude souhlasit, že 
současný stav je zde celkově nekom-
fortní a zasluhuje si regeneraci. Jistě 
mnozí z vás jste si všimli, že v naší MČ 
se intenzivně pracuje na opravách 
chodníků a kanalizačních vpustí. Tato 
problematika nás trápila již několik 

volebních období nazpět. 
Většina chodníků spadá 
do péče Magistrátu měs-
ta Brna, potažmo Brněn-
ským komunikacím. Tato 
organizace však dostává 
finanční prostředky na 
opravu chodníků v celko-
vé výši něco přes čtyři mi-
lióny korun na celé město 
Brno. S vypětím veškerých 

sil se podařilo vedení radnice vyjed-
nat nejen rozsáhlé opravy chodníků, 
ale i opravy kanalizačních vpustí, které 
byly již několik let v dezolátním stavu. 
Nemalé prostředky se investují též 
do školství. I letos se bude v období 
prázdnin čile pracovat v našich ZŠ 
a MŠ. Například v ZŠ a MŠ Vedlejší 
se promění nevyužité prostory šaten 
a skladu knih na krásnou scénickou 
třídu s kabinetem. V ZŠ Arménská se 
bude pokračovat v opravách sociál-
ního zařízení v pavilonu C. MŠ Uzbec-
ká bude provádět opravy obkladů, 
dlažby a elektroinstalace ve školní 
kuchyni. Za obdržené dotace z JMK 
se budou stavět nové WC v areálu 
cvičiště sboru dobrovolných hasičů 
Bohunice. I nadále probíhá regenera-
ce zeleně v naší MČ, a ta má za cíl po-
stupnou výměnu stromů a keřů, jež 
byly v minulosti nevhodně vysazeny.
Nedílnou součástí pracovní náplně 
vedení radnice je taktéž zajišťování 
dotací, vyjednávání různých podpor, 
jednání o změnách ve veřejné dopra-
vě apod. U posledního bodu bych se 
rád pozastavil. Na žádost spoluobčanů 
usilujeme o změnu trasy linky č. 69, 
která by dle nového návrhu měla za-
jíždět až na ulici Lány, a poté po ulici 
Ukrajinské na smyčku. Jak by někteří 
mohli konstatovat, je to věc jednodu-
chá a jedná se o pouhých 2,5 km na-
víc. Nejedná se však o maličkost. V této 
záležitosti intenzivně vyjednává pan 
starosta Crha, a tak mu přejme vel-
kou trpělivost. V závěru bych se krátce 
vrátil k mému minulému článku tý-
kajícímu se dálnice. Z radostí mohu 
konstatovat, že naše vynaložené úsilí 
bylo završeno úspěchem a již nyní se 
můžeme těšit na to, že od 1. 1. 2016 
bude možno dálnici D1 v úseku Ký-
valka – Holubice použít jako městský 
obchvat bez dálniční známky. Věřím, 
že toto obnovení obchvatu Brna při-
nese naší MČ snížení dopravní zátěže 
a s tím i snížení znečištění ovzduší.

Krásné prožití léta vám přeje váš  
místostarosta, Milan Hrdlička.

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 organizovaných 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, budete následně písemně informováni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na 
Sociálním odboru 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
Hřiště s umělým povrchem 

pro míčové hry v areálu 
TJ Tatran

Provozní doba: denně 9.00–21.00

Vstup ZDARMA!

Předprostor radnice aneb  
doposud nevyužitá šance

„Obecní“ pořádek 

Ano, rekonstrukce pro-
storu byla vedena snahou 
zkulturnit a zatraktivnit 
tuto již velmi omšelou 
část veřejného prostoru 
využívaného jako tržnice. 
Myslím, že se to docela 
podařilo. I nová výsadba 
stromů se ujala. A až se 
rozrostou, jistě změkčí 
a doplní atmosféru pro-
storu. Tím však bohužel výčet pozitiv 
končí. K tomu méně podařenému 
bych zařadil rozhodnutí dnešního 
vedení radnice zrušit již provedený 
výběr provozovatele občerstvení. 
Před nabízenými slunečníky, kavá-
renskými židličkami a bufetovými 
stolky, to vše bez reklam a plastů, 
dalo nové vedení přednost o pár 
korun vyšší cenové nabídce nájmu 
s roční platbou předem. Vedení je asi 
spokojeno. Návštěvník prostoru pak 
méně: židličky a slunečníky nejsou, 
bufetové stolky typu „co kde zbyly“ 
a prodejní nabídka je sepsána na sta-
rou školní tabuli. To, že neteče pítko 
a loubí stánků není v noci nasvíceno 
instalovanými LED světly, jsou jen 
malé technické drobnosti.
A neodpustím si, abych nepřidal. 
Chtěl jsem, aby nové prostranství 
mělo úplně jiné vyznění, než jen 
jakési opravené prostranství u ná-
kupního střediska. K pocitu „náměstí, 

Zastupitelstvo městské 
části je zákonem o obcích 
ustanoveno nejvyšším 
orgánem obce. Jeho roz-
hodnutími se musí řídit 
při výkonu svých funkcí 
nejen starosta, místosta-
rosta a rada městské části, 
ale i samotní zastupitelé. 
Všichni občané jsou po-
vinni dodržovat obecně 
závazné vyhlášky. Takový je „obecní“ 
pořádek stanovený zákonem.
V Bohunicích to máme nově trochu 
jinak. Bohunické zastupitelstvo na 
svém IV. zasedání hlasy všech za-
stupitelů doporučilo radě městské 
části, aby určitým způsobem upravila 
způsob rozhodování jedné z komisí. 
Rada, byť složená ze zastupitelů, kteří 
navrhovanou úpravu svým veřejným 
hlasováním podpořili, na své ná-
sledné schůzi návrh nerespektovala. 
Všech sedm radních-zastupitelů na 
radě hlasovalo opačně a doporuče-
ním zastupitelstva se neřídilo.
K čemu tedy jsou rozhodnutí zastupi-

telstva? Proč radní na ve-
řejném zasedání před ob-
čany hlasují nějak, aby za 
zavřenými dveřmi na radě 
městské části hlasovali 
opačně? Ačkoliv v dané 
věci nešlo o nejpodstat-
nější problém městské 
části, jde o princip. Jakou 
důvěru lze nyní mít v cho-
vání starosty, místostaros-

ty a radních na zastupitelstvu mimo 
veřejná zasedání?

Robert Kotzian, zastupitel

na kterém se lze scházet“ 
dle mého chybí dát této 
ploše orientaci. Orien-
taci pomocí ústředního 
motivu, kterým by byl 
prostor vymezen. Zkrát-
ka zde chybí něco, co by 
opakovaně upoutávalo 
návštěvníkovu pozor-
nost. A zde pociťuji své 
jisté selhání. Ano, málo 

jsem v minulé sestavě vedení rad-
nice u koaličních kolegů prosazoval 
svou vizi. Svůj záměr zbudovat sku-
tečné bohunické náměstí. A stačilo 
k tomu tak málo. Málo společného 
chtění. Stačilo jen nad atiku budovy 
umístit nástavbu s radničními hodi-
nami. S hodinami, které by z budovy 
úřadu udělaly právě budovu radni-
ce. A z předprostoru by bylo rázem 
náměstí u radnice. O umístění po-
hyblivého bohunického diorámatu 
motivovaného turisticky atraktivním 
orlojem ve švýcarském Lausanne, na 
němž by se střídaly výjevy ze života 
Brna a Bohunic, tak ten si mezi okny 
úřadu už ani nepředstavuji. Nepřed-
stavuji, protože do prostoru, který 
mi přijde jen jako tak trochu jinak 
využité bývalé parkoviště, mne nic 
nepřitahuje. A když je třeba, tak jen 
procházím…

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

V minulém čísle tohoto zpravodaje se kolega zastupitel Šmídek svým 
příspěvkem dotazoval vedení MČ na jeho představu jak dál s využitím 
„náměstí u radnice“. Dovolím si navázat. 
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Z historie Bohunic LXX.
Pro naše jubilejní sedmdesáté pokračování seriálu 
Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Čeňka Růžič-
ky. Fotografie je patrně z počátku 70. let 20. století. 
Je na ní zachycena severní část zmíněné ulice od 
Lískovecké po dnešní kruhový objezd.
Současné pojmenování je z 19. listopadu 1952 
po Čeňku Růžičkovi (1878–1946), bohunickém 
občanovi, zakládajícímu členovi KSČ, který byl věz-
něný nacisty pro účast v odboji, zemřel na následky 
věznění po návratu domů do Bohunic. V minulosti se 
tato ulice neoficiálně jmenovala Za mlatama.

Antonín Crha

Kalendárium VII.
VIII.

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

1.7.–31. 8. Soutěž pro dospělé – Hledáme artefakty
KJM, pobočka Lány

1.7.–31. 8. Soutěž pro malé děti – Sešit plný pohádek
KJM, pobočka Lány

1.7.–31. 8. Soutěž pro starší děti – Prázdninový kvíz proti nudě
KJM, pobočka Lány

5. 7.
neděle

Poutní mše svatá
9.30 hod., před kaplí při ulici Rolnická

23. 8.
neděle

Orelská pouť na Svatý Hostýn
odjezd autobusu z ulice Č. Růžičky v 7.00 hod.

3. 9.
čtvrtek

Zápisy do kroužku na šk. rok 2015/2016
SVČ Lány, 10–18 hod.

Dětské zábavné odpoledne

Patnáct

Celá akce byla sestavena tak, aby 
udělala radost hlavně bohunickým 
dětem a jejich maminkám. Obrovský 
dík patří Zdeňkovi Královi, který jako 
vždy hrál na klávesy naprosto per-
fektně a výborně doprovázel a mo-
deroval dětskou soutěž ve zpěvu. 
Obdiv rovněž patří různým dívčím 
triům a kvintetům, které se po chvíli 
váhání pustily do zpěvu a předčily tak 
kluky, kteří si nepřišli zazpívat vůbec. 
Oldřich Mafek připravil pro menší děti 
obrovský skákací hrad ve tvaru kom-

Započnu drobným kví-
zem. Kdo chodí k volbám, 
jistě bude znát odpověď. 
Kolik mají Bohunice za-
stupitelů? Správná odpo-
věď je… 21. Naše MČ má 
okolo patnácti tisíc ob-
čanů, tedy na 1 zastupi-
tele „připadá“ zhruba 700 
občanů. Je tento poměr 
příznivý či nepříznivý? Jinými slovy 
řečeno, je současný počet zastupi-
telů optimální, nízký či příliš vysoký? 
Odpověď není jednoduchá. Každá 
varianta má co nabídnout, jestliže je 
dostatečně využit její potenciál.
Ku výročí mistra Jana si dovolím vy-
řknout rádoby kacířskou myšlenku. 

bajnu, spousta hlavolamů byla z dílny 
Honzy Novotného, Vítek Prýgl při-
pravoval cukrovou vatu, Pavel Krivoš 
pořádal soutěže v hodu balonkem 
na cíl a Jarda Styblík nafukoval léta-
jící balonky. Díky za stovky dětských 
úsměvů patří sponzorům, kteří po-
mohli s materiálním zajištěním akce.
Závěrem chci všem zúčastněným 
moc poděkovat za dobrou práci 
a těším se na pořádání dalších akcí.

Antonín Brzobohatý, zastupitel

Bohunicím by slušelo za-
stupitelstvo o počtu 15 
členů. K tomuto výroku 
jsem motivován úsporou 
našich prostředků, takto 
lze za funkční období čtyř 
let radnici uspořit částku 
ve výši 266 688 Kč. A já 
tvrdím, že na kvalitě sa-
mosprávy by se nižší po-

čet zastupitelů nikterak neprojevil. 
Nějak by se ani nesnížila participace 
občanů na samosprávné činnosti, 
když svoji vůli mohou i nadále pro-
jevovat třeba skrze politické strany 
či přímo na jednáních zastupitelstva.
Nelením, na červnové zastupitelstvo 
předkládám výše popsaný návrh. Ve 
chvíli, kdy píši tento článeček, nevím, 
jak návrh dopadne. Jedno o sobě ale 
vím, vytrvám!

Michal Kincl
zastupitel MČ

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.

V úterý 16. června jsme uspořádali dětské zábavné odpoledne, které se 
již tradičně odehrávalo v krásném areálu zahrady ZUŠ na Amerlingově 
ulici. Počasí na akci jsme měli skoro ideální a možná i díky tomu byla 
účast znatelně větší než v loňském roce. 

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 neděli 5. července 2015
v 9.30 hod.
před kaplí v Brně-Bohunicích
při ul. Rolnická

tel.: +420 547 246 575, e-mail: farnost@farnostliskovec.cz
www.farnostliskovec.cz
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Akademie, která rozhodně nenudila

ZŠ Arménská přispívá k ochraně životního prostředí

VÝTVARKA NA UZBECKÉ
V naší mateřské škole vedeme děti k vní-
mavému vztahu k prostředí, ve kterém 
žijí. Současně jsme zapojeni do projektu 
„Celé Česko čte dětem“. Proto jsme uvítali 
i možnost zúčastnit se 24. ročníku celo-
státní výtvarné soutěže „Kniha a já“. Cílem 
soutěže je propagace a finanční podpora 
Konta Bariéry. Vítězné práce budou sou-
částí Kalendáře pro Konto Bariéry.
Máme radost, že zde získala krásné 3. mís-
to v kategorii do 6 let Dominika Gricová 
ze třídy Berušek.
Svými výtvarnými pracemi jsme se také 
podíleli na výzdobě předsálí B. Bakaly při 
příležitosti konání přehlídky mateřských 
škol „Brněnská Mateřinka“, kde naše vý-
stavka výrobků z výtvarných a pracovních 
činností zaujala řadu návštěvníků.

Kolektiv MŠ Uzbecká30

Opravdovým svátkem ZŠ Brno, Ved-
lejší 10 a výjimečným kulturním zážit-
kem pro všechny návštěvníky se stala 
slavnostní Akademie uspořádaná při 
příležitosti 30. výročí založení ško-
ly. Pořad nazvaný „Jsme tu pro vás 
30 let aneb Jedeme dál“ se představil 
veřejnosti ve středu 27. května v dů-
stojných prostorách Sálu Břetislava 
Bakaly. Série více než dvouhodino-

vých vystoupení naplněných tancem, 
zpěvem, akrobacií, poezií a divadelní-
mi scénkami navzdory svému velko-
rysému časovému rozpětí rozhodně 
nenudila. Tvůrci se nechali inspirovat 
metodami moderních televizních 
show, které ví, jak zapůsobit na di-
váka a udržet jeho pozornost. Díky 
souběžně vkládaným videoprojek-
cím měl divák možnost sledovat 
kromě jednotlivých čísel také záběry 
ze zkoušek či tréninků a rozhovory 
s hlavními aktéry. Výsledkem byl mi-
mořádně živý pořad plný úsměvů 
a legrace, který vysílal do éteru silné 
vlny pozitivní energie.
Velkou zásluhu na tom všem měla 
především skupina inBalance, jež za-
jistila nejenom netradičně pojatou 
videoprojekci, ale zároveň celý pořad 
uzavřela velmi náročným a efektním 
akrobatickým vystoupením. Tak tro-
chu v jejich stínu, v tichosti a nená-
padně vše režírovaly a úctyhodných 
260 dětských účinkujících kočírovaly 
paní učitelky Jana Junková a Lenka 
Demelová.
O tom, že se Akademie opravdu vy-
dařila a nabídla velký zážitek dětem 
i rodičům, svědčí malá osobní zkuše-

V rámci programu Recyklohraní, který prohlu-
buje znalosti našich žáků v oblasti recyklace 
a ochrany životního prostředí, žáci sběrem 
elektronických hraček a drobných elektroza-
řízení i nadále přispívají k ochraně životního 
prostředí.
O jednoznačně pozitivních dopadech programu 
vypovídá certifikát Environmentálního vyúčtování. 
Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recy-
klaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se 
nám podařilo snížit objem nebezpečného odpa-
du a produkci skleníkových plynů CO

2
. Informace 

vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 

která se studenty dlouhodobě spolupracuje na 
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společ-
nosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském 
roce vytřídili 2 televize, 5 monitorů a 423,00 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 11,05 MWh 
elektřiny, 746,83 litrů ropy a 0,25 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 2,09 tun CO

2
 a produkci nebezpečných odpadů 

o 9,08 tun. Námi uspořená ropa by stačila k ujetí 
10 983 km v běžném osobním automobilu a úspory 
vody se rovnají takovému množství, které je spotře-
bováno při 588 sprchováních!
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 

odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má ne-
zanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 te-
levizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uži-
vatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Mgr. Irena Lidmilová, učitelka ZŠ Arménská 

Vážený pane starosto, tou-
to cestou Vám upřímně dě-
kujeme za zajištění opravy 
cesty okolo zahrádek, kte-
rou používají nejen pra-
covníci hruškového sadu, 
ale především zahrádkáři 
Zahrádkářského svazu 
Moravanské kopce. 
Velmi si Vašeho přístupu 
ceníme.

Za Zahrádkářský svaz Mo-
ravanské kopce 

Jana Stiborková

Poděkování 
starostovi

nost: moje 3,5 letá dcera se musela 
z rodinných důvodů zcela nečekaně 
zúčastnit coby divák veřejné gene-
rální zkoušky. Hrůzné rodičovské 
očekávání, co s děckem, které ne-
vydrží 5 minut v klidu, se proměnilo 
v nechápající údiv: dítě vydrželo Aka-
demii sledovat více než hodinu a půl 
v klidu a se zájmem…

Pozitivní reakce na Akademii zavdaly 
podnět k výrobě prezentačního videa 
z této vydařené akce. Jak video zís-
kat, zjistíte na webových stránkách ZŠ 
Brno, Vedlejší 10 (www.zsvedlejsi.cz).

Martin Janoška
ZŠ Vedlejší
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MEZI PANELY 2015Prázdniny v knihovně –  
soutěžte s námi!

Orelské dětské odpoledne

Bohunice se bavily na zahradě

Vážení a milí, školní rok skončil, jsou 
před námi prázdniny, doba dovole-
ných, odpočinku a čerpání nových sil. 
Léto vám chceme zpestřit soutěžemi, 
které jsme připravily pro všechny vě-
kové kategorie, malé děti, starší děti, 
i pro dospělé.
Soutěž pro dospělé je vlastně výzvou. 
Jak jsem již několikrát psala, naše 
pobočka společně s CVČ Lány letos 
slaví 20 let trvání. Ve druhé polovině 
září budeme toto jubileum společně 
slavit, bližší informace se dozvíte v zá-
řijovém zpravodaji. Při té příležitosti 
hledáme artefakty, které s naší činností 
souvisejí. Máte doma nějaké zajímavé 
předměty, články, fyzické vzpomín-
ky na tuto dobu, které se týkají naší 
knihovny nebo počátků činnosti 
centra volného času? Přineste nám 
je k zapůjčení, na podzim z nich udě-
láme výstavu. Nejzajímavější artefakty 
odměníme.

Malé děti, které jsou zvyklé s vámi 
chodit po celý rok na naše Čtení 
pro nejmenší, si u nás na pobočce 
vyzvednou sešit, do kterého si mo-
hou kreslit obrázky z pohádek, které 
jim přečtete. Na začátku září si vaše 
sešity vysbíráme a všichni naši malí 
kamarádi dostanou sladkou odměnu. 
Doufáme, že to bude zábava i pro vás, 
čím více pohádek přečtete, tím bude 
sešit vašeho dítěte bohatší.
Starší děti už jsou u nás zvyklé každý 
měsíc na zajímavou soutěž, ta let-
ní má název Prázdninový kvíz proti 
nudě a potrvá celé dva měsíce.
Otevírací doba pobočky v červenci 
a srpnu je již léta stejná, otevřeno 
máme v úterý a ve čtvrtek od 10 do 
12 hodin a od 13 do 18 hodin.
Stavte se za námi, těšíme se na vás!
Krásné dny přejí

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Již tradičně připravili bohuničtí Orli pro děti dětské odpoledne. Počasí v neděli 
7. června sice vybízelo svým chrakterem k jiným aktivitám než ke sportu, který 
je hlavní náplní připravených disciplin, ale přesto našlo cestu do prostoru 
mezi orlovnou a kaplí více než 100 dětí. Což je počet velmi slušný. Děti si 
zasoutěžily na 13 stanovištích, mohly si zastřílet na střelnici ze vzduchovek 
a samozřejmě byly i díky finanční podpoře MČ Bohunice odměněni balíčkem. 
I přes velké vedro jsme nevynechali ani tradiční opékání špekáčků, což byla 
součást odměny za předvedené výkony. Děkujeme všem zúčastněným i jejich 
rodičům za hojnou účast. Poděkování patří i pořadatelům, kteří nejsou členové 
naší jednoty, ale pomáhají nám, někteří již několikátým rokem. Bylo jich letos 
10 z celkem 38 pořadatelů.

Ladislav Konečný, foto Josef Honz

Letošní ročník Zahradní slavnosti v zahradě ZUŠ na 
Arménské poprvé spojil lidovky s folkem a count-
ry muzikou. Lidovou hudbu zastoupila krojovaná 
Bohunická chasa a děti z Chasičky, doprovázení 
cimbálovou muzikou Bohonica. Bohunická cha-
sa je známá z mnoha veřejných vystoupení od 
masopustu, přes hody až k Vánočnímu setkání 
v obecním vinohradu. S Chasičkou jste se mohli 
seznámit teprve nedávno, protože vznikla na pod-

zim loňského roku. I přes tak krátkou dobu půso-
bení bylo vystoupení dětí perfektní. V druhé části 
programu pódium obsadila kapela Občas s tím 
nejlepším z české folk a country hudební scény. 
I v tom vedru hráli s úsměvem na tváři a úžasným 
nasazením. A kdo chtěl, ten s nimi zpíval nebo 
i tančil. Všichni mohli ochutnat nové pivo z malého 
brněnského pivovaru, kuřecí nebo vepřové stejky 
či klobásy grilované v lokomotivě. Samozřejmě 

též nechybělo bílé i červené víno z moravských 
sklepů a nealko. K tomu nám svítilo sluníčko až 
do pozdních večerních hodin. Tuto vydařenou 
akci uspořádala na začátku června místní orelská 
jednota ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice. Co víc 
si přát? Snad jen, aby nám těch 12 měsíců do další 
Zahradní slavnosti rychle uteklo.

Marta Zavadilová

V sobotu 13. června jsme v 9 hodin 
zahájili v Labyrintu jubilejní 15. ročník 
divadelního festivalu „MEZI PANE-
LY“. Dopolední blok, který byl určen 
především dětem, zahájilo divadelní 
představení kroužku „Komedianti“, dále 
zatančily děti ze ZUŠ Rosice a z taneční 
skupiny Sneaker. Následovalo divadlo 
zahrané dětmí ze ZŠ Modřice, další ta-
neční kreace předvedly děti z Uherčic. 
Závěr dopoledne patřil „Dřevěnému 
divadlu“ a jeho loutkovému předsta-
vení „Aladinova kouzelná lampa“.
Odpolední program, jak anonco-
vala pozvánka, byl pro návštěvníky 
od 13 do 99 let. Nutno dodat, že se 
dostavily všechny věkové kategorie, 
které zhlédly čtyři premiéry a jednu 
reprízu v podání kroužků, působících 
v Labyrintu. Představil se Dětský di-
vadelní soubor „Pirko“, dále soubory 
„Paraplata“, „Wong – Hou“ a divadelní 

spolek „Zelí“. Kromě již zmíněných di-
vadel mohli návštěvníci vidět výsled-
ky celoročního snažení dětí z kroužků 
„Digi – foto“, kteří připravili vernisáž 
svých fotografií a „Videodílna“, jejichž 
krátké filmy byly promítány v Klubu.
Návštěvníky neodradilo velké horko, 
a tak se všichni aktéři mohli radovat 
z velkého počtu diváků.
Bohužel poslední představení spolku 
„Poustevník“, které se mělo konat na 
zahradě, zhatila bouřka. Ale i tak jsme 
si všichni užili velmi krásný den plný 
uměleckých zážitků.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
za podporu městské části Brno-Bo-
hunice, SVČ Lužánky a v neposlední 
řadě panu Pavlu Střechovi a restaura-
ci Kavkaz za sponzorský dar. Těšíme 
se nashledanou v příštím roce na 
festivalu „MEZI PANELY 2016“.

 Emilie Machálková, Labyrint

Bližší info: Lucie Stará, tel.: 607 247 750, luciestara@luzanky.cz

Rodinná politika v Bohunicích
Před několika měsíci byla Radou MČ 
jmenovaná pracovní skupina, zabý-
vající se rodinnou politikou v naší 
městské části. Jelikož je to proble-
matika, která není zatím na obecní 
úrovni nikterak popsána, byla to svým 
způsobem výzva pro všechny členy 
této skupiny, jak se k dané věci posta-
ví. V tuto chvíli vám mohu prozradit, 
že se chystá rozsáhlý dotazník, který 
by nám napomohl zmapovat rodin-
nou situaci v Bohunicích, že se připra-
vuje odborná studie k životu v naší 
MČ a v neposlední řadě se můžete 
těšit na nové společenské akce, které 

se pokusíme ve spolupráci s radnicí 
a s bohunickými volnočasovými or-
ganizacemi pro vás připravit.
Pomyslnou první vlaštovkou je Roz-
loučení s létem – akce ke konci prázd-
nin, která je určena převážně pro děti 
a jejich rodiče a jež využívá nově vy-
tvořeného společenského prostoru 
před naší radnicí na bohunickém ná-
městíčku. Vstup na akci je volný a děti 
si budou moci vyzkoušet mnoho 
zajímavých činností pod dohledem 
našich volnočasových organizací.
Na všechny se moc těší

Lucie Stará, zastupitelka
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Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice pod vedením trenéra Lukáše Kříže vyhráli  
již potřetí Jihomoravský pohár! Finále rozhodl Nikolas Burčík

„A“ mužstvo Tatranu 
Bohunice vyhrálo krajský 
přebor, ale na postup do 
divize se necítí!

Mužstvo Tatranu se stále drželo na 
předních příčkách tabulky. Stopro-
centní neporazitelnost z první po-
loviny soutěže si sice neudrželo, ale 
i po čtyřech prohrách a pěti remízách 
vybojovalo mladé mužstvo první 
příčku, když dosud vedoucí Moravská 
Slavia nečekaně prohrála poslední zá-

pas v Bosonohách, stejně jako Sparta 
v Jevišovicích. I když o vítězi rozhodlo 
až poslední kolo, Tatran Bohunice na 
postup do divize nereflektuje, důvo-
dem jsou nejen ekonomické důvody, 
ale hlavně mladé mužstvo není ještě 
dostatečně vyzrále na boj s divizními 
soupeři a pokud vedení fotbalového 
Tatranu nehodlá nakupovat hotové 
hráče, kteří by pomohli Tatranu se 
v divizi udržet, potřebují domácí 
odchovanci ještě alespoň jeden rok 
odehrát v Krajském přeboru. Pro 
mladé hráče „A“ mužstva Bohunic 
je to obrovský úspěch, ale zároveň 

Čtyři minuty před vypršením základní hrací doby ve finále Jihomorav-
ského poháru mezi Dostou Bystrc a Tatranem Bohunice, dostal míč za 
obranu od střídajícího Šedrly nejlepší střelec Tatranu Nikolas Burčík a ze 
šestnáctky přehodil vybíhajícího domácího brankáře. Do klubovny Tatra-
nu tak přibyla již třetí trofej za vítězství v Jihomoravském poháru (2007, 
2010 a 2015). Ziskem poháru se „A“ mužstvo Bohunic kvalifikovalo do 
celostátního Poháru FAČR a bude reprezentovat JmKFS v Superpoháru 
proti vítězi poháru Bratislavského FS.

Turnaj v šachu v orlovně
Stejně jako každou první sobotu 
v měsíci uspořádala bohunická orel-
ská jednota i 6. června turnaj v šachu 
pro veřejnost. Byl otevřený nejen pro 
mladé hráče, ale premiérově i pro do-
spělé. Zúčastnili se jej hráči z Bohunic, 
Starého Lískovce, Nového Lískovce, 
Adamova, Omic, Střelic, děti s rodi-
či Lokomotivy Brno a samozřejmě 
hráči z pořádající jednoty. Turnaj se 
hrál na dvě skupiny. Skupina „A“ byla 
určena pro dospělé a přihlásila se 
do něj i mistryně republiky do 12 let 
Olga Dvořáková. Celkem se zúčast-
nilo 16 hráčů a bez porážky vyhrál 
Jiří Mazoch z Nového Lískovce se 
ziskem 5 bodů. Do turnaje „B“ se při-
hlásilo 6 dětí a vyhrál Michal Štoudek 
z Lokomotivy Brno. Pro některé děti 
to byl vůbec první turnaj, kterého se 
zúčastnily. Nejmladším účastníkem 

byla osmiletá Šárka Skorkovská z Orla 
Brno-Bohunice. Turnaj se dle názoru 
organizátorů povedl, jen pro některé 
účastníky bylo ukončení turnaje ve 
14 hodin už pozdě a museli odejít 
ihned po skončení posledního kola. 
Účastníci turnaje „A“ měli zájem si 
turnaj zopakovat, a tak se toto se-
tkání milovníku šachu snad stane 
naší tradicí a do šachového kroužku 
Orla to přivede i další nové členy. Pro 
dětskou kategorii budeme samozřej-
mě pořádat otevřené turnaje opět 
vždy první sobotu v měsící i v novém 
školním roce, počínaje 3. říjnem. Akce 
tato, i veškeré další určené pro veřej-
nost, se konají za finanční podpory 
MČ Brno-Bohunice.
 

Pavel Lapuník
vedoucí oddílu šachu

velké sousto, vždyť na začátku sezony 
se všichni strachovali o udržení se 
v JM přeboru s kádrem, ve kterém 
převažovali dorostenci – odchovanci 
Tatranu Bohunice, a cílem v žádném 
případě postup do divize nebyl. Po-
stupovat bude pravděpodobně dru-
há Morenda a na třetí příčce zůstala 
Sparta Brno, ze soutěže sestupují 
Dubňany a Kuřim.
Nejlepšími střelci Bohunic byli: 1. Bur-
čík 16 branek, 2. Damborský 12 bra-
nek, 3. Píšek 9 zásahů. Na celkových 
69 vstřelených brankách v uplynulé 
sezoně se podílelo dalších 13 hráčů.

Mistrovství Evropy 
amatérských fotbalistů 
Regions’Cup 2015 –  
Irsko

Na amatérské mistrovství Evropy, kte-
ré odstartuje 26. června v Irsku, byli 
nominováni i brankář Marek Gruber 
a středopolař Radim Fiala z Tatranu 
Bohunice! Svěřenci trenéra Schwar-
ze se ve skupině postupně střetnou 
s výběry z Bosny a Hercegoviny, Irska 
a Turecka. Držíme jim palce!

Fotbalové „B“ 
mužstvo Bohunic

Skončilo v 1.B třídě, sk. A. na 8. 
místě se 30 body a se skóre 49:74. 
V průběhu sezóny „béčko“ zabralo, 
vymanilo se ze sestupových vod 
a 1.B třídu udrželo i pro následují-
cí ročník. Radost fanouškům dělali 
v průběhu sezony i dorostenci a žáci. 
Mladého potěru v přípravce je však 
stále méně a méně, proto vedení TJ 
Tatranu Bohunice apeluje na rodiče: 
„Fotbal je sport, který rozvíjí fyzickou 
i psychickou kondici dětí, nebojte se 
přivést vaše mladé ratolesti na zelený 
trávník“. Veškeré informace naleznete 
na webových stránkách Bohunické 
přípravky: http://tatran-bohunice-
-pripravka.webnode.cz/.

Hráči i funkcionáři fotbalového od-
dílu TJ TATRAN Bohunice přejí všem 
fotbalovým fanouškům příjemné 
prožití letních dnů a dovolených 
a těší se na vaši návštěvu a podporu 
v nové sezoně Krajského přeboru 
2015/2016.

Ing. Jaromír Krejčí
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 Hledám pronájem v Bohunicích, 
nebo menší byt ke koupi. Děkuji.  
T.: 721 195 834.

 MAT + FYZ o prázdninách dou-
čím – na reparát i na úspěšný po-
stup i vstup na SŠ. Úroveň  – 2. st. ZŠ, 
prima-kvarta GYM. Tel.: 774621703.

 Levné rekreační víkendové i tý-
denní pobyty pro rodiče (prarodiče) 
s malými dětmi v rodinné vilce na ČM 
vrchovině – tel.: 604 247 252.

 Hledám byt nebo RD ke koupi/
pronájmu/na investici. Volejte (i SMS) 
704 008 635.

 Investor koupí byt vhodný k dal-
šímu pronájmu. Platba Ihned. Cena 
dle velikosti. BEZ RK!  Tel: 602 833 381

 Hledáme brigádníka na roznos 
letáků v Bohunicích. Více info na tel.: 
775 674 645, kontaktní osoba Lucie 
Fojtíková.

 Přenechám za odstupné chatku 
16 m2 se zahradou 360 m2 u Brněnské 
přehrady (Kníničky). WC splachova-
cí, voda pitná, el. 220 V, 2 x terasa. 
Pozemek je v nájmu. Odstupné 
100.000 Kč. Tel.: 603 865 653.

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

 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!

  ŽALUZIE – výměny, opravy, 
sítě  dveře proti hmyzu, látkové ro-
letky. Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz

 Čištění koberců a čalouněného 
nábytku. Tel.: 605 983 853.

 Poptávám bytovou jednotku o ve-
likosti 3+1 s balkonem v lokalitě Brno 
Bohunice. Cena dohodou. Děkuji za 
nabídky. Čížková, Tel: 604 296 215.

 OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pra-
covníky osoby se zdravotním omeze-
ním na pozici uklízeč/ka a strážný/á 
na HPP v Brně. Volejte 730 186 797.

 Hledám ke koupi nebo proná-
jmu zahradu v jižní části Bohunic.  
Tel.: 732 172 388, e-mail: vcelky-brno 
@email.cz

 Kuchyňské linky a vestavěné skří- 
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skříňky, skříně na míru a výměna pra-
covní desky. Vrba 603 438 707.

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

 Z důvodu stěhování hledám 
ke koupi dům, prosím nabídněte.  
T: 736 123 995.

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

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7

NOVÝ NISSAN?
POUZE U NOVÉHO DEALERA VOZŮ NISSAN

Innovation 
that excites



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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

 �ert�k�l��, �or�zo�t�l�� �al�z�e ����
 ��t� prot� �myz� � oke���, ��e���
 markýzy, parapety, rolety
 �ar��o�� �rata, pla�to�� ok�a
 ���t��� �or�zo�t�l���� �al�z��

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
�A��Z�� ����

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

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918

provozovna:

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.

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

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA

17. 7. 2015 – Letní noc v duchu Karibiku (párty s latino  
muzikou, DJ, ohnivá barmanská show, míchané koktejly,  
vstupné – ZDARMA, začátek v 17.00)

21. 8. 2015 – Rozloučení se s prázdninami (párty u táboráku,  
DJ Chabičovský, barmanská show, vstupné ZDARMA, začátek v 17.00)

Září – dýňové a tykvové speciality

Více informací: +420 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz


