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ZDARMA

Legie
Není to tak dávno, co se mi do rukou 
dostal prospekt s nápisem LEGIO-
VLAK. Po přečtení jsem si položil 
otázku, zda naše mládež vlastně ví, 
kdo to byli legionáři. Zrovna kolem 
mě procházel můj čtrnáctiletý syn, 
a tak jsem mu položil jednoduchou 
otázku: „Adame, víš, kdo to byli legi-
onáři?“ Aniž by se na mne podíval, 
odpověděl způsobem mládeži dnes 
vlastní. „To byli bojovníci z legií.“ 
No, to jsem se toho tedy dozvěděl, 
řekl jsem si a přinutil syna sednout 
si vedle mne. Krátká debata uká-
zala, že syn sice ví, kdo to byli legi-
onáři, ale spojoval si je především 
s římskými legiemi. O těch věděl po-
měrně dosti, a to především o jejich 
výzbroji. To zase překvapilo mne. 
Posléze jsem zjistil, že o zbroji těch-
to bojovníků ví tolik, protože hraje 
počítačovou hru, která se odehrává 
právě v období římských válek. Ob-
rátil jsem tedy řeč od římských legií 
a zeptal se na legionáře poněkud 
mladší, tedy na legionáře z první 
světové války. O těchto legionářích 
syn nevěděl takřka nic. Jal jsem se 
tedy syna informovat. Z prospektu, 
který představuje výjimečný projekt, 
a to LEGIOVLAK, jsme se například 
dozvěděli, že v roce 1921 byla legi-
onáři, kteří se vrátili z bojů první 
světové války, založena Čs. obec 
legionářská, která patřila s takřka 
40  tisíci členy ke státotvorným 
organizacím. V  době nacistické 
okupace se také velká část členů 
zapojila do odboje. Z dostupných 
zdrojů jsem zjistil, že i u nás v Bo-
hunicích byl jeden legionář, a to pan 
Bohumil Konicar. Myslíte si, že je to 
málo? Potom vězte, že pokud potká-
te zmiňovaný LEGIOVLAK, můžete 
některého mládence v dobové uni-
formě požádat o lustraci dle místa 
bydliště. Věřím, že pokud se zadá 
obec Bohunice, najde se bohunic-
kých legionářů více, a pokud ne, 
buďme na toho svého jednoho hrdí.

 Milan Hrdlička

Úvodník

www.brno-bohunice.cz

S pomalým příchodem jara se opět 
probouzí i naše aktivity související se 
zlepšováním našeho okolí. Možná, že 
kácení stromů tak úplně se vylepše-
ním prostředí nesouvisí, ale je také 
potřeba. Letos toho však na kácení 
není připraveno mnoho. Topol v psím 
výběhu na ulici Pod Nemocnicí byl ne-
mocný, odstranění stromů „špendlíků“ 
u hřiště na ulici Spodní jste si vyžá-
dali vy sami, stromy na ulici Spodní 
směrem k parkovišti už jsou za hranicí 
životnosti a musí být obnoveny. Ká-
cení čeká i některé nemocné stromy 
v zahradě MŠ Amerlingova. Pokácené 
stromy se samozřejmě budeme snažit 
nahradit novými.

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ 
AKCE
Na letošní rok máme také nachysta-
nou celou řadu investičních akcí (viz 
text níže). Když se nám na ně podaří 

sehnat peníze, bude 
zase naše okolí o tro-
chu hezčí.
Jen co nám dovolí poča-
sí, bude pokračovat re-
konstrukce skateparku, 
kterou započala stavební firma v loň-
ském roce. Naše děti a mládež se již 
jistě těší. Dokončení je v plánu na…

OPLOCENÝ PSÍ VÝBĚH 
A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V blízké době začneme s pracemi na 
oplocení druhého psího výběhu, kte-
rý se bude nacházet ve střední čás-
ti Bohunic, kousek od staré haly TJ 
Tatran Bohunice. Bude koncipován 
trochu jinak než stávající výběh na 
ulici Pod Nemocnicí – především ve 
smyslu více prostoru ke skutečnému 
vyběhání pejsků.
Jak již víte, máme snahu oplotit každý 
rok jedno dětské hřiště. Letos padla 

Jaro probouzí naše aktivity

VIDEOZÁZNAM z jednání Zastupitelstva MČ
najdete na www.brno-bohunice.cz pod odkazem 
Informace, aktuality / Bohunice aktuálně

Uzávěrka č. 4/2016
pátek 18. března 2016
ve 14 hodin

VI. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu 
16. 3. 2016 od 17.00 hod. 
se bude v  jednacím sále bo-
hunické radnice Dlouhá 3 konat 
VI. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program za-
stupitelstva bude nej později sedm 
dnů před zasedáním zveřej něn na 
úřední desce ÚMČ a na interneto-
vé stránce: www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je 
veřejné.

Měsíc březen řadíme mezi jarní měsíce. A protože v našich kon-
činách již několik let žádná zima nebyla a není zřejmé, jestli 
vůbec někdy bude, stává se březen „teplou nadějí“ po blátivém 
a nevýrazném zimním období. Na teplo a probouzející se přírodu 
se jistě všichni těšíme.

volba na to ve vnitrob-
loku Okrouhlá nedale-
ko ZŠ Vedlejší.
Obě akce mají naplá-
nované ukončení do za-
čátku prázdnin. Předpo-
kládáme však, že doba 
realizace bude zásadně 
kratší.

CHODNÍK ŠVER-
MOVA – OSOVÁ

V době, kdy čtete tyto řádky, již bude 
znám vítěz výběrového řízení na výstav-
bu chodníku od konce ulice Švermova 
na přestupní terminál MHD Osová. 
Poté, co jsme minulý rok konečně po 
dlouhém úsilí získali souhlas vlastníka 
jednoho z pozemků pod plánovaným 
chodníkem (rodiny Kohnů) a zajistili 
dostatek finančních prostředků, už 
nebrání nic jeho výstavbě. Doufáme, 
že do našeho záměru nevstoupí nějaké 
další neočekávané okolnosti.

ŠKOLY A ŠKOLKY
Každý rok věnujeme nemalé finance 
na zvelebení škol a školek.  str. 2

Sběr železného šrotu
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice v sobotu

19. 03. 2016  od  9 hodin
Železný odpad můžete ponechat od rána před Vaším domem. Ne v kontej-
nerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz.
Mimo železného odpadu můžete přinést: autobaterie, sporáky, elektro-
motory, pračky, bojlery, vysloužilé kompletní elektrospotřebiče – televizory, 
fény, varné konvice, vrtačky, kávovary, tiskárny, PC, telefony, elektrická 
topidla a jiné.
Po telefonické domluvě na čísle 603 306 450 Vám rádi pomůžeme i s od-
vozem objemnějších kusů.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle. 
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Není tomu tak dávno, kdy 
proběhla veřejná debata 
na téma rezidenčního par-
kování. Vzhledem k tomu, 
že byli pozváni i ti nejpo-
volanější, a to zaměstnan-
ci odboru dopravy, vedla 
se debata na odborné 
úrovni. Je pravdou, že čas 
od času a po přibývajícím 
čase sklouzl rozhovor na míle daleko 
od tématu rezidenčního parkování. 
Tu to byly dopravní značky, tu zase 
vodorovné značení, následně se vedla 
debata o studentech, kteří zde byd-
lí v nájmech, anebo dokonce i to, že 
například ulice Pod Nemocnicí netrpí 
nedostatkem místa. K tomu proběhly 
připomínky na množství autovraků, 
které zabírají místa na parkovištích. 
Předsedající měl těžkou pozici a stále 
musel přítomné nabádat k tomu, aby 
se vrátili k tématu, a to k rezidenční-
mu parkování. V některých chvílích 
to vypadalo, jako že občany trápí více 
jiné nepříjemnosti a problémy v jejich 
místě bydliště než celé rezidenční par-
kování. V tu chvíli jsem si uvědomil, že 
tu něco chybí. Dle mého názoru nám 
chybí osobní neformální kontakt mezi 
námi zástupci vedení radnice a vámi 
občany Bohunic. Přitom náprava je tak 
jednoduchá, určeme si dny a hodinu, 
kdy se budeme scházet a veřejně bez 
omezení a ve vší slušnosti dejme řeč 
o tom, co vás ale i nás trápí. Nejde to-
tiž o jednosměrný pohled občana směr 
k nám, ale i naopak. I my vám potřebu-
jeme sdělit spoustu věcí, potřebujeme 
reflexi na to, co pro vás připravujeme, 
dříve než se do toho či onoho pustíme. 
Věřte, že není nic horšího, než když 
vidíte, že jste něco vybudovali a ono 
to není ku prospěchu. Nechci na vás 
přenášet zodpovědnost, která je ur-
čena nám, ale chci, abyste se podíleli 
na věcech veřejných a pomáhali nám 
se správou Bohunic. Víme, že dnes se 
například vede debata o vybudování 
hokejové haly na místě venkovního 
házenkářského hřiště v areálu Tatranu 
Bohunice. Opět se víří nepříjemná at-
mosféra s nepravdivým tvrzením. Pro-
to vyzývám všechny, kdo mají zájem, 
pojďme o těchto věcech debatovat, 

pojďme si říci, kdo má na 
to jaký názor. Jako každá 
místní část procházíme 
stálým vývojem, něco se 
měnit nemůže, je to dané 
a neměnné jako například 
silnice, domy a podobně. 
Ale pak tu máme mož-
nost věci měnit a měnit 
je k lepšímu, jenže chceme 

jít do změn? Máme na to sílu a chuť? 
Nebo raději zůstaneme u  starého 
a pouze budeme obnovovat nátěry? 
Já tvrdím, že ne, je lepší jít dál, pro-
tože pokud zůstaneme stát, zakrníme. 
Příkladem můžou být dětská hřiště. 
Nedávno jsem navštívil kamaráda, kte-
rý bydlí v nejmenovaném sídlišti na 
severu Moravy. Již při příjezdu na par-
koviště na mne dosedla tíha minulos-
ti, ošumělé parkoviště, šedé paneláky 
a uprostřed nich dětské hřiště snad 
ještě ze sedmdesátých let. V tu chvíli 
jsem si uvědomil, jaké máme štěstí, že 
naše děti a vnoučata si mohou hrát na 
krásných stylových a bezpečných hři-
štích. Všichni asi víme, co by se stalo, 
kdyby předchozí, ale i současní před-
stavitelé obce nešli cestou dopředu. 
Zůstala by tu šeď a nepohoda, a to 
jistě nikdo z nás nechce. Proto věřím, 
že i stavba kryté ledové plochy, kterou 
navíc nefinancujeme, pro nás bude mít 
význam stejný jako ta krásná dětská 
hřiště. Ovšem abychom mohli tyto 
stavby podporovat, musíme vědět, že 
jsou pro vás přínosem a že to bude 
v budoucnu alespoň trochu oceněno. 
Rozhodl jsem se tedy uspořádat veřej-
nou debatu, aby se jen tak nemlátila 
prázdná sláma, jsem přesvědčen, že je 
dobré si dát dvě pevná témata. Navr-
huji pro začátek téma BEZPEČNOST 
V BOHUNICÍCH a „PEJSKAŘI“, a den 
konání 23. 3. v  18.00 zasedací 
místnost ÚMČ. Uvedená témata 
však nejsou tabu a předpokládám, že 
v případě zájmu budeme rádi odpoví-
dat na vaše dotazy. Pokud máte zájem 
na zodpovězení konkrétního dotazu, 
prosím zašlete mi jej na email hrdlic-
ka@bohunice.brno.cz Těším se na 
setkání a „Kus řeči“

 Milan Hrdlička  
váš místostarosta 

Upozorňujeme majitele a provozova-
tele silničních vozidel, že v měsících 
dubnu a květnu 2016 v termínech 
dle uvedeného harmonogramu čištění 
bude prováděno blokové čištění 
a souběžně s ním i obnova vodo-
rovného dopravního značení na 
komunikacích a přilehlých parkoviš-
tích v MČ Brno-Bohunice.
Žádáme proto řidiče zaparkova-
ných vozidel o odstranění všech aut 
z komunikací a přilehlých parkovišť 
nejpozději do 8.00 hod. ranní v den 
čištění a o dodržování zákazů stání 
i v průběhu dne s ohledem na obnovu 
dopravního značení.
Povinností odstranit vozidlo nevzniká 
v žádném případě výjimka ze zákazu 

parkování na chodnících a plochách 
veřejné zeleně.
Čištěné úseky budou v souladu s § 19a 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, označeny týden před čiště-
ním přenosnými dopravními značkami 
s přesným vyznačením dne čištění.
U označeného úseku se povinnost 
odstranění vozidla vztahuje na 
všechny plochy komunikací včet-
ně přilehlých parkovišť a to na 
dobu od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Nedodržení povinnosti odstranění 
vozidla bude postihováno jako pře-
stupek s možností uložení pokuty 
do 2.000 Kč a odtahu vozidla.

 ÚMČ Brno-Bohunice
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Letos jsme připraveni na rekonstruk-
ci záchodků v ZŠ Vedlejší a na SVČ 
Labyrint a na rekonstrukci kuchyně 
v MŠ Švermova. Projekčně připravuje-
me i dokončení rekonstrukce školního 
hřiště ZŠ Arménská. Tyto akce pro-
běhnou, jestliže se nám na ně podaří 
sehnat peníze. Doufám, že na některé 
seženeme zdroje z města Brna.

DOPRAVA
Jestliže nám po cca třech letech jed-
nání konečně vyhoví Odbor dopravy 
Magistrátu města Brna, tak bychom 
rádi vrátili zpět chybějící příčný práh 

na ulici Havelkova. Také často voláte 
po zřízení přechodu směrem od „Kalin-
ky“ dolu k ZŠ Arménská, protože je na 
této „trase“ velký pohyb lidí. Máme to 
v plánu. Snad se to podaří s Odborem 
dopravy MMB domluvit (dříve než za 
cca tři roky). Dále pracujeme na zajiš-
tění nasvícení nebezpečného a špatně 
přehledného přechodu mezi ulicemi 
Hraničky a Švermova.

DALŠÍ VĚTŠÍ AKCE
Požádali jsme o finanční prostředky 
z dotačního titulu „Regenerace pane-
lových sídlišť“ vyhlášeného Minister-
stvem pro místní rozvoj ČR. Letos chce-
me prostředky využít na rekonstrukci 
prostranství na ul. Běloruská před 
poštou. Také budeme hledat finanční 
zdroje na rekonstrukci prostranství 
nedaleko zastávky tramvaje Švermova 
– u „Kavkazu“. Rovněž připravujeme 
projekt na zpřístupnění tramvajové 
smyčky Švermova z ulice Dlouhá.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ  
NA UL. SPODNÍ
Jistě jste si všimli, že výstavba nového 
parkoviště na ulici Spodní probíhala 
(s malou pauzou) celou zimu a území 
se rychle mění doslova před očima. 
Půjde-li vše podle plánu a obnoví-li 
po zimě firma na výrobu asfaltu včas 
svoji činnost, bude parkoviště předáno 
do užívání do konce měsíce března.

Milí přátelé, přeji vám krásné jarní mě-
síce, radost z probouzející se přírody 
a také, aby zdárný a bezproblémový 
průběh plánovaných akcí přispěl k vaší 
spokojenosti a dobré náladě .

 Antonín Crha, starosta

Na kus řeči – veřejná debataBlokové čištění 2016  
a obnova vodorovného 
dopravního značení

Jaro probouzí naše aktivity

Úspěšný chovatel
Oznamujeme vám, že chovatel králíků přítel Václav Malý, který je občanem va-
šeho města, úspěšně reprezentoval ve dnech 13.–15. listopadu 2015 na Evropské 
výstavě drobného zvířectva ve francouzských Métách. Na svoje vystavené králíky 
plemene Velký světlý stříbřitý, dosáhl vysokého bodového hodnocení. Tímto 
úspěšně reprezentoval nejen Český svaz chovatelů a Českou republiku, ale i vaše 
město. Za tuto prospěšnou činnost mu patří poděkování.

S chovatelským pozdravem,,Chovu zdar“
  Josef Vilhelm, v. r.

tajemník ÚOK chovatelů králíků

Setkání jubilantů, 
vítání občánků
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 zú-
častnit setkání organizovaných radnicí, 
dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bo-
hunice, 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 přípa-
dech 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 pocho-
pení a již nyní se na Vás těšíme.
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KalendáriumKonec hřiště?

Konec hřiště? – reakce

Poleskavský ples 2016

V  minulém volebním 
období bylo mezi starou 
a  novou halou TJ  Tat-
ran celkovým nákladem 
2 232 000 Kč zpřístup-
něno pro veřejnost hřiště 
s umělým povrchem pro 
míčové hry a další spor-
tovní aktivity. Ve vedení 
radnice jsme se tehdy 
shodli, že je škoda nadále nechávat 
tamní již nepoužitelné házenkářské 
hřiště bez využití. Zvláště pak, když TJ 
neměla ani výhledově, na jeho opravu 
žádných prostředků. Vždyť je to ideál-
ní místo pro neorganizované volnoča-
sové vyžití přímo uprostřed Bohunic! 
A díky poloze mimo obytné domy ani 
případný sportovní „hluk“ tam nikomu 
nevadí. Vzhledem k tomu, že pozemek 
je v majetku TJ, dohodli jsme i měsíční 
nájemné ve výši 5 000 Kč. Nájemní 
smlouva má platnost 7 let, tedy do 
poloviny roku 2018.
S opravdovým údivem jsem nedávno 
zjistil, že Rada MČ jednohlasně kon-
cem měsíce listopadu loňského roku 
schválila dohodu s jistým hokejovým 
centrem o faktické likvidaci diskuto-
vaného sportovního prostoru. Dohoda 
spočívá v tom, že MČ netrvá na délce 
pronájmu, a že při naplňování záměru 
hokejového centra vystavět v tomto 
místě hokejovo-bruslařskou halu ná-
jemní vztah s TJ neprodleně ukončí. 
Hokejové centrum se pak zavazuje, že 
„ za vhodných klimatických podmínek“ 
hřiště někam přemístí a vybuduje. Ve-
dení radnice sice ještě neví kam, ale 
dohodu starosta podepsal. Jak jsem 

měl možnost pár informa-
cí zjistit, v úvahu přichází 
lokalita při ulici Osová 
nebo prostor nad fotbalo-
vými hřišti. Dle mého obě 
varianty jsou již vždy horší 
než ta stávající. Ta první je 
už tak trochu mimo Bo-
hunice, spíše vhodná pro 
Lískovecké. A ta druhá pak 

posouvá hřiště blíže pod obytné domy 
ulice Pod Nemocnicí a zlikviduje tam 
založenou travnato-květinovou louku.
A  jakou roli v  celé transakci hraje 
vedení TJ Tatran? Samozřejmě tu 
iniciační. Funkcionáři se asi shlédli 
v nabízeném nájmu 10 000 Kč mě-
síčně. To, že se omezí možnost spor-
tovního vyžití především neorganizo-
vané mládeže, je asi netrápí. To, že ke 
každé hale, zvláště pak té hokejové, 
je třeba zajistit příjezd autodopravy, 
a že obyvatelé Na Pískové cestě nebo 
Havelkové mají této zátěže i bez to-
hoto přírůstku už tak dost, je asi také 
nezajímá. To že celý rozsáhlý areál ko-
lem TJ byl v předcházejících volebním 
období péčí MČ kompletně zrekulti-
vován (běžecký ovál, kondiční hřiště, 
nové schodiště, výsadba stromů a re-
generace trávníků) asi nepovažují ani 
za uznání vhodné. Věřte, že i když se 
vystavuji možnosti nařčení z levného 
populismu, tak bych při rozhodování 
v dané věci více bránil veřejný zájem, 
a  to dvojnásobné nájemné vedení 
TJ Tatran také přislíbil…

 Ing. Miloš Vrážel
zastupitel MČ

Hlavním důvodem pro udělení před-
běžného souhlasu s případnou do-
hodou o ukončení nájemní smlouvy 
na „červené hřiště“ v areálu TJ Tat-
ran Bohunice je skutečnost, že zde 
můžeme mít krytou ledovou plochu. 
Nedovedeme si představit, že bychom 
jako vedení naší městské části odmítli 
v Bohunicích její výstavbu. Budou ji 
totiž moci navštěvovat naše školní 
děti i široká veřejnost. Obzvlášť, když 
ji chce postavit soukromý investor za 
své prostředky. O podobnou halu usi-
lují i jiné městské části. Můžeme tedy 
být rádi, že bude právě u nás. Již 4 roky 
se nám na našem přírodním kluzišti 
nepodařilo „udělat led“ na dobu delší 
než jeden víkend. Je zřejmé, že předpo-
klad vytvoření a udržení ledové plochy 
za pomoci přírodního mrazu je chybný 
a taková varianta není dlouhodobě 
funkční. Všichni zažíváme, že v Brně 
pořádná zima už řadu let nebyla a těž-
ko očekávat, že se na tom v budoucnu 
něco zásadního změní…

Nájemní smlouva navíc říká, že TJ 
Tatran může smlouvu vypovědět, 
pokud bude pozemek potřebovat na 
rekonstrukci hřiště – jen je povinen 
nám uhradit zbytek investice. Je tedy 
zcela chybná informace pana Vrážela, 
že bychom mohli TJ Tatranu jakkoliv 
bránit v jeho snaze ukončit nájemní 
smlouvu a následně bránit výstavbě 
kryté ledové plochy.
Investor se dále zavázal, že pokud za-
čne halu budovat, tak nám nahradí 
zbývající část investice na rekonstrukci 
hřiště tím způsobem, že uhradí jeho 
přemístění. To je jistě správné a od-
povídající situaci.
Při všech našich rozhodováních v ka-
ždém případě sledujeme prioritně 
veřejný zájem. Domníváme se, že 
toto nové kryté kluziště s posunutím 
původního hřiště o cca 150 m jím je.

 Antonín Crha  Milan Hrdlička
            starosta místostarosta

Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali, v sobotu 6. února proběhl v Bohunicích 
historicky první Poleskavský ples. Vzhledem k tomu, že jsem se ho též zúčastnil, 
mohu konstatovat, že z reakcí návštěvníků byl ples oceněn jako velmi zdařilý. 
Každý ples má však svou přípravu. Zde musím ocenit všechny zainteresované 
organizace, ale i jednotlivce, kteří se na přípravě podíleli. Byly to především Orel 
jednota Brno-Bohunice, Bohunická chasa, Tatran Bohunice, Restaurace Jedna 
báseň a v neposlední řadě Sbor dobrovolných hasičů Brno–Bohunice. U posledně 
jmenovaných bych se rád pozastavil, jejich obětavý a profesionální přístup mne 
znovu přesvědčil o skutečnosti, že pokud je dobrý kolektiv, problémy, které při 
pořádání takto rozsáhlé akce nastanou, se dají zvládnout. Děkuji taktéž všem 
návštěvníkům, kteří se Poleskavského plesu zúčastnili a těším se opět někdy 
na shledanou.

 Milan Hrdlička váš místostarosta

III.

1. 3.–30. 3. Výstava HARMONIE RŮZNORODOSTI
KJM, Lány 3

1. 3.–30. 3. MĚSÍC PLNÝ KŘÍŽOVEK – 5. ročník soutěže
KJM, Lány 3

3., 10., 17., 
24. 3.

KNIŽNÍ ČTVRTEK 
KJM, Lány 3; od 10.00 hod. do 12.00 hod.

5. 3. 
sobota

SERIÁL ŠACHOVÝCH TURNAJŮ
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod. do 12.00 hod.

5. 3.
sobota

TATRAN Bohunice : Slavia Fatra Napajedla – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

8. 3.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Princezna na hrášku
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

17. 3.
čtvrtek

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – autorské čtení Robina 
Stejskala, KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

19. 3.
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – pořádá SDH Brno-Bohunice
probíhá od 9.00 hod.

19. 3.
sobota

BĚH LUŽÁNKAMI 2016 – 71. ročník běžeckého závodu
Lužánky; od 9.00 hod.

19. 3.
sobota

TATRAN Bohunice : Házená Tišnov – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 15.00 hod.

21. 3.
pondělí

SVĚTOVÝ DEN POEZIE – výstava knih 
KJM, Lány 3; od 13.00 hod.

22. 3.
úterý

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Bohdana Kratochvílová – 
pletení košíků, KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

23. 3.
středa

VELIKONOČNÍ JARMARK – s vystoupením Bohunické  
chasy a Chasičky, KJM, Lány 3; od 16.:00 hod. jarmark,  
od 18.00 hod. vystoupení

23. 3.
středa

Na pokec – veřejná debata, zasedací místnost ÚMČ 
v 18.00 hod. Témata bezpečnost a „pejskaři.“

2. 4.
sobota

BOHUNICKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí

2. 4.
sobota

TURNAJ VE STOLNÍ TENISU DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9.00 hod.

2. 4. 
sobota

SERIÁL ŠACHOVÝCH TURNAJŮ
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod. do 12.00 hod.

2. 4. 
sobota

COUNTRY BÁL 
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 19.00 hod.

8. 4.–4. 5. Blokové čištění komunikací
MČ Brno-Bohunice;  v uvedené dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.



4 

Pochvala (zatím malá)

Poplatek za komunální odpad

Velkoobjemové kontejnery 
na rostinný odpad

K článku „Na východní 
frontě zatím klid“

Pochvala a uznání musí následovat pozitivní vývoj po 
provedené kritice. Jsem rád, že se Redakční komise 
pod vedením paní Mgr. Staré pustila do dílčích úprav 
zpravodaje Naše Bohunice, sleduji letos drobné změny 
ve formě i obsahu. Tedy chválím.
Nejsem revolucionář. Nechci všechno teď hned. Pouze 
dávám k zamyšlení, že existují městské zpravodaje na 
vyšší úrovni, než je ten náš. Nechť každý srovná sám:
Lískáček (Nový Lískovec - http://www.novy-liskovec.
cz/7-stranka-casopis-liskacek.html),
Komínský zpravodaj (http://www.brno-komin.cz/kominsky-zpravodaj),
Žabovřeský zpravodaj (http://www.zabovresky.cz/zabovresky-zpravodaj),
Bosonožský zpravodaj (http://www.bosonohy.cz/bosonozsky-zpravodaj/),
Židenický Zpravodaj (http://www.zidenice.eu/aktualne/zidenicky-zpravodaj) 
a další.

 Michal Kincl, zastupitel MČ

Splatnost do 31. 5. 2016, základní sazba 670 Kč, snížená sazba 500 Kč 
více k sazbám na www.brno.cz/odpady

Možnosti úhrady poplatku
1. bezhotovostním převodem na účet: 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka, konstantní symbol: 1318

2. v hotovosti:     
a) pokladna na Šumavské ulici č. 33, budova A, po celý rok  
b) od března do května pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí
pokladní hodiny
Po  8.00–12.00 13.00–17.00 Út  8.00–12.00 13.00–14.30
St  8.00–12.00 13.00–17.00 Čt  8.00–12.00 13.00–14.00
Pá  8.00–12.00

3. poštovní poukázkou
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
složenky možno vyzvednout na podatelnách úřadů městských částí nebo kon-
taktních místech MMB.
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci 
poplatku písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí 
(lze i elektronicky na webové stránce www.brno.cz/odpady).
Telefony: 542 174 304–315, 318–322, e- mail: odpady@brno.cz
Informace o systému odpadového hospodářství ve městě Brně -sběr a svoz komu-
nálního odpadu, sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu, obsluha 
sběrných středisek najdete na www.sako.cz., umístění nádob na využitelné složky 
komunálního odpadu najdete na http://www.brno.cz/mapy

I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhradně na 
ROSTLINNÝ ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí likvidovat 
spalováním. Přistavování těchto kontejnerů probíhá v období od března do 
listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů:
Souhrady   1. sobota v měsíci
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky  3. sobota v měsíci
Lány (u č. 56)  4. sobota v měsíci *

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kontejneru. 
Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený ROST-
LINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí je trvale 
určen sběrný Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.

* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci! 

Po přečtení článku pana zastupitele 
Kincla mě napadlo: „Jaký mají volby 
starostů na východní Ukrajině vztah 
k Bohunicím a k problémům, které 
občany této městské části tíží?“
Chápu, že situace na Ukrajině není 
dobrá, není ani přehledná, ale pokud 
se sem pan Kincl vypravil, aby zma-
poval situaci v době druhého kola vo-
leb starostů, zřejmě si měl pro svoje 
postřehy následně najít periodikum 
s širším dosahem, než jsou Naše Bo-
hunice. Ještě bych jeho aktivitu po-
chopil, kdyby jej na tuto „inspekční 
cestu“ vyslalo zastupitelstvo či rada 
MČ, aby o tom následně informoval 
občany, ale asi to tak nebylo.
Domnívám se, že občany Bohunic trá-
pí problémy, které jsou jim podstatně 
bližší, např. chod radnice či počet za-
stupitelů, nedostatek parkovacích míst 
či zeleně, nepřizpůsobiví pejskaři, van-
dalství nebo tzv. Moravanská cesta. Tím 
vším, ale i dalšími problémy by se měli 
zastupitelé, ať jsou z kterékoliv strany 
či sdružení, zabývat. Proto jsme je volili.
Jeho povídání mi připomíná vystoupení 
některých našich politiků, kteří hodně 
mluví, ale nic neřeknou. Že by to byla 
příprava na vstup do vrcholné politiky?
Při aktivitách pana Kincla se nedá 
vyloučit, že bychom si časem mohli 
přečíst v Našich Bohunicích i jeho roz-

bor aktuální situace voleb v Zimbabwe 
či Botswaně. A to by určitě většinu 
čtenářů zajímalo.

 Ladislav Sapík

P. S.: Ještě dvě drobné poznámky 
k  článku. Sporné je, zda je Evropa 
v současné době ekonomickou velmo-
cí, nicméně nesporné je, že jaro letos 
ještě nebylo…

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXVII.
Pro naše sedmdesáté sedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Humenné. 
Fotografie není datovaná, ale je patrné, že pochází z období 1. republiky. 
Zachycuje ulici Humennou (bílá šipka) v době, kdy byla postavena pouze strana 
směrem ke Starému Lískovci. Ulice dokonce v této době i do katastru Lískovec 
patřila. V rohovém domě na horní části ulice býval v minulosti obchůdek  
(na fotografii je zřetelně vidět), který ještě někteří z nás pamatují.
Současné pojmenování má ulice od 25. 9. 1946 podle její polohy na okraji obce.
Svoje první pojmenování pak získala 20. 2. 1942 s názvem Hinter der Tenne –  
Za humny. Od 10. 5. 1945 nesla název Za humny.

 Antonín Crha

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Diecézní charity Brno 
ze srdce děkujeme všem koled-
níkům, vedoucím skupinek, du-
chovním a dárcům za podporu 
Tříkrálové sbírky 2016.
Na území brněnské diecéze (jižní 
Moravy) se letos vykoledovalo
22,3 mil. Kč, což je téměř 
o 1,3 mil. Kč více než v loňském 
roce. V Brně dárci darovali do 
kasiček 1 916 949,- Kč, což je 
o 20 tis. Kč více než loni.
V Bohunicích, Starém a No-
vém Lískovci se vykoledovalo 
80.952,- Kč. Děkujeme Vám!

 Diecézní Charita Brno
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Zprávy z rady
Rada MČ na svém 33. zasedání ze 
dne 13. 1. 2016
– schválila nabídku uchazeče, výše 

nabídkové ceny a  návrh smlouvy 
o dílo na aktualizaci proj. Dok. Na 
akci „Vybudování víceúčelového hři-
ště v areálu ZŠ Arménská 21, 2 část 
běžecká dráha, sociální zařízení,

– schválila zadávací podmínky, na akci 
„Vybudování chodníku mezi ulicemi 
Švermova a Osová v MČ Brno-Bo-
hunice“ a seznam firem které budou 
vyzvány k podání nabídky,

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku o výměře 
15,8 m2 pod stavbou hromadných 
garáží při ulici Pod Nemocnicí,

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem, pozemku p.  č. 3271/2 
o výměře 1 257 m2 v k.u. Bohunice, 
zastavěného stavbou hromadných 
garáží při ulici Souhrady – Dvořiště 
se společností PARKING PRO s.r.o. 
ičo: 47915200,

– schválila smlouvu o  sdružených 
dodávkách elektřiny ze sítě nízké-
ho napětí prozákazníky kategorie C 
s firmou E.ON Energie, a.s.

– schválila dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě ve znění dodatku č. 1 na 
pronájem části pozemku p. č. 1321/51 
při ulici Jihlavská,

– schválila zveřejnění záměru prona-
jmout část zídky na pozemku p.č. 
1929/2 v k.u. Bohunice o rozměru 
2,0x0,7 m2 za nájemné 1 680 Kč/m2 
/rok

– nesouhlasila s prodejem pozemku 
p. č. 1277 o výměře 2 067 m2 v k.ú. 
Bohunice při ulici Jihlavská Nábo-
ženské společnosti Svědci Jehovovi,

– souhlasila s pronájmem pozemku 
p. č. 878, jehož součástí je budova č. p. 
161 lány 34, pozemků p. č. 887, 890, 
891, 892 a 893 vše v k. ú. Bohunice za 
účelem realizace projektu „Komunitní 
základní Montessori škola“,

– jmenovala komisi pro výběr nájemce 
obecního bytu č. 81 v domě na ulici 
Koniklecova 5 v MČ Brno Nový Lís-
kovec ve složení předseda Mgr. Sta-
rá, členové Mgr. Múdra, BC Šmídek, 
paní Schielová a Ing. Krpcová,

– jmenovala škodní a likvidační ko-
misi ke stanovení způsobu lik vidace 
přebytečného a neupotřebitelného 
majetku MČ za rok 2015 ve složení 
Bc. Veronika Hraničářová, Kateřina 
Schielová, Bc. Leoš Šmídek, Kateřina 
Fialová, Ing. Ivana Krpcová

– souhlasila s realizací akce DPMB 
„Nové kabely ul. Netroufalky, úsek 
ulice Kamenice  – Rybnická“ pro 
územní řízení,

– schválila žádost o  finanční pro-
středky z rozpočtu stat. Města Brna 
na rok 2016 na nábytkové vybavení 
základních a mateřských škol, vyba-
vení školních kuchyní a jídelen a na 
opravy a menší investice do škol 
a školských zařízení dle návrhu,

– souhlasila se zpracováním investič-
ního záměru na akci „Úprava a re-
konstrukce veřejného prostranství 
b nákupního centra Švermova,

– schválila podání žádosti o dotaci 
z Jihomoravského kraje „Na požární 
techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí JSDH Brno-
-Bohunice,

– schválila panu VO finanční dar ve 
výši 2000,– z  důvodu ukončení 
aktivního dlouholetého členství 
v JSDH Brno-Bohunice

Rada MČ na svém 34. zasedání ze 
dne 27. 1. 2016
– schválila pořadí nabídek uchazečů 

veřejné zakázky na akci „Oplocení pro 
výběh pro psy v MČ Brno-Bohunice“ 
takto:

 - SKS stav, s.r.o., Hněvkovského 
30/65, 617 00 Brno, IČ 26247968, 
náklady ve výši 434.373 Kč bez DPH,

 - I. Vyškovská stavební společnost, 
s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Mod-
řice, IČ 25588176, náklady ve výši 
466.237 Kč bez DPH,

 - ZEMAKO, s.r.o., Bohunická 
cesta 501/9, 664 48 Morava-
ny, IČ 25504011, náklady ve výši 
495.866 Kč bez DPH,

– schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na zpracování projekto-
vé dokumentace na akci „Oprava 
sociálních zařízení v objektu SVČ 
Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice“ 
od Ing. Aleše Drlého, IČ 66585708, 
s cenou ve výši 54.800 Kč bez DPH,

– schválila zadávací podmínky na akci 
„Úprava vytápění v objektu radnice 
MČ Brno-Bohunice“ a seznam firem, 
které budou vyzvány k podání nabídky,

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku p. č. 65/1 
o výměře 25 m2 v k. ú. Bohunice při 
ulici Podsedky.

– schválila nového nájemce bytu č. 81 
v domě Koniklecova 5 v MČ Brno-
Nový Lískovec,

– schválila dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem id. 1/52 
pozemku p. č. 1321/9 v k. ú. Bohunice 
záměr pronajmout id.1/52 pozemku 
p. č. 1321/9 v k. ú. Bohunice při ul. 
Pod Nemocnicí, 

– schválila dohodu č. 08-015/16/MO 
o ukončení nájemní smlouvy na pro-
nájem id. 1/52 pozemku p. č. 1321/7 
v k. ú. Bohunice, záměr pronajmout 
id. 1/52 pozemku p. č. 1321/7 v k. ú. 
Bohunice při ul. Pod Nemocnicí,

– schválila dohodu o ukončení nájem-
ní smlouvy č. na pronájem části po-
zemku p. č. 2138/3 v k. ú. záměr pro-
najmout část pozemku p. č. 2138/3 
v k. ú. Bohunice při ul. Ukrajinská,

– souhlasila s nabytím pozemku p. č. 
979/25 v k. ú. Bohunice do vlastnictví 
statutárního města Brna a se svěřením 
tohoto pozemku MČ Brno-Bohunice.

 Milan Hrdlička

Čištění komunikací po zimě bude probíhat v  období od 8.  4.  2016 do 
4. 5. 2016 od 8.00 do 17.00 hod, přičemž dne 8. 4. 2016 bude komunikace 
na ulicích: Dlouhá, Hraničky a Ukrajinská (s provozem MHD) čistit společnost 
Brněnské komunikace a. s.
Všechny ostatní místní komunikace, tzn. bez provozu MHD, bude čistit městská 
část Brno-Bohunice dle níže uvedeného harmonogramu. Souběžně s čištěním 
bude probíhat i obnova vodorovného dopravního značení, proto apelujeme na 
řidiče, aby důsledně dodržovali zákaz stání po celou dobu platnosti.
Pro případné změny sledujte web www.brno-bohunice.cz, sekce Informace, 
aktuality a především dbejte pokynů dopravního značení umístěného na 
příslušných komunikacích!
Dále upozorňujeme na smluvní službu upozorňující na blokové čištění prostřed-
nictvím SMS nebo e-mailu. Více informací naleznete na webu www.cisteniulic.cz.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ A OBNOVY 
VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MČ BRNO-BOHUNICE

Blok X – termín čištění: pátek 8. 4.2016
Dlouhá, Hraničky a Ukrajinská – úseky s provozem MHD

Blok č. 1 – termín čištění: pondělí 11. 4. 2016
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: středa 13. 4. 2016
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 3 – termín čištění: pátek 15. 4. 2016
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, 
Rolnická a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: pondělí 18. 4. 2016
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: středa 20. 4. 2016
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky (domy č. 1–20) a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: pátek 22. 4. 2016
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní, Nové Nivky 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: pondělí 25. 4. 2016
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: středa 27. 4. 2016
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 9 – termín čištění: pátek 29. 4. 2016
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: pondělí 2. 5.2016
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: středa 4. 5. 2016
Jihlavská – parkoviště u nemocnice, Lány – místní komunikace (domy 
č. 17–29), Podsedky, Studentská, Švermova ke školce, Ukrajinská – 
odbočky (ke sběrnému středisku a k č. 2a), Vyhlídalova – místní ko-
munikace (úsek mezi ul. Dvořiště a ul. Čeňka Růžičky), zadní příjezd 
k nemocnici z ul. Kamenice a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blokové čištění komunikací  
s odtahy vozidel 2016

ADRESA ZÁCHYTNÉHO PARKOVIŠTĚ VOZIDEL  
ODTAŽENÝCH PŘI BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ
Upozorňujeme, že od roku 2015 jsou vozidla při blokovém čištění odta-
hována na nové centrální parkoviště na adrese Drážní 9, Brno-Slatina.
Na záchytné parkoviště se dostanete spojem MHD – autobus č. 77 vyjíždí 
na trasu ze zastávky „Úzká“. Vchod na záchytné parkoviště se nachází 
u zastávky „Drážní“.
Tel. kontakty na parkoviště: 548 217 484, 547 357 384, 602 737 673 
a 606 754 412. 

 ÚMČ BRNO-BOHUNICE
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Naši plavci mistry republiky!

Březen – měsíc čtenářů

25. ledna 2016 se v Jindřichově 
Hradci uskutečnilo Mistrovství 
republiky základních škol v pla-
vání. Brněnský tým zde zabojoval 
a poprvé v historii získal nejvyšší 
titul Mistrů republiky.

Plavecký tým ZŠ Arménská ve slože-
ní Kryštof Krejčí, Lukáš Hanák, 
Patrik Řezáč, Albert Edes, Jakub 
Šustr a Jakub Koudelka se vítěz-
stvím v krajském kole nominoval na 
účast v celorepublikovém finále Mis-
trovství základních škol v plavání, kde 
v konkurenci deseti vítězů z ostatních 
krajů dopadl nejlépe a odvezl si titul 
Mistrů republiky ZŠ.
„Byl to těžký úkol, protože konkurence 
byla opravdu velká,“ shodují se tre-
nér Tomáš Doubrava i učitel František 
Juráš. „Jeli jsme na závody s přáním 
neudělat ostudu a touhou o umís-
tění mezi tři nejlepší družstva. Kluci 
ale podávali tak fantastické výkony, 
že jsme začali pomýšlet i  na titul. 
A skutečně jsme ho nakonec získali!“
Výkony chlapců byly opravdu výborné: 
1. místo štafeta – 6 × 50 m, 2. místo 
Patrik Řezáč – 25 m motýlek, 1. místo 
Kryštof Krejčí – 50 m znak, 2. místo Al-
bert Edes – 50 m prsa, 2. místo Lukáš 
Hanák – 50 m kraul, 7. místo Jakub Kou-

delka – 50 m kraul, 8. místo Jakub Šustr 
– 50 m kraul, 1. místo polohová štafeta 
– 4 × 25 m. Brno s 26 body s přehledem 
zvítězilo, druhé místo si s 33 body od-
vezla Jihlava a třetí s 44 body skončila 
Ostrava. A co na závody říkají samotní 
mistři, tedy naši kluci?

Kluci, co pro vás toto vítězství 
znamená?
Lukáš: Být na těchto závodech pro mě 
bylo hodně zajímavé a z vítězství mám 
velkou radost.

Jaké byly reakce na vaše vítězství 
ve škole?
Jakub Šustr: Gratulovali nám učite-
lé i spolužáci, kteří byli potěšeni, že 
„nějaká“ Arménská z Brna je nejlepší 
z celé České republiky.

Jak se vám líbil průběh závodů 
a bazén v Jindřichově Hradci?
Patrik: Organizace závodů byla dobrá, 
taky bazén mají pěkný, jen je škoda, že 
tratě mohly být trochu delší.

Co se vám honilo hlavou, když 
jste šli na start? Byli jste moc 
nervózní?
Jakub Koudelka: Ani moc ne, jsme na 
závodění zvyklí. Taky tu nebylo tolik 
škol jako jindy, protože jsme bojovali 
jen proti vítězům ostatních krajů.

Je to první vítězství školy v his-
torii. Jaký je to pocit?
Kryštof: Těší mě, že jsem mohl být 
právě v té skupině lidí, kteří poprvé 
v historii vyhráli mistrovství republiky 
v plavání. Jsem na to dost hrdý.

Myslíte, že se toto vítězství dá 
obhájit i v budoucnu? Co bude 
potřeba pro to udělat?
Albert: Obhájit se určitě dá, i když my 
už u toho nebudeme. Na to, že jsou to 
závody základních škol, je tam opravdu 
hodně velká konkurence. Musí nastou-
pit další dobrá parta plavců – a tréno-
vat, trénovat, trénovat.

Gratulujeme našim klukům a přejeme 
jim hodně dalších plaveckých úspě-
chů!

 Zpracovala Mgr. Lenka Vašíčková;
s plavci rozmlouval trenér 

Tomáš Doubrava

Vážení a milí, srdečně vás zdra-
víme. Březen je v knihovně jeden 
z nejočekávanějších měsíců z ce-
lého roku, bývá připraveno nejvíce 
akcí, jedna zajímavější než druhá, 
jak budete moci sami posoudit.

Společná výstava paní Věry Chaloup-
kové a Roberta Valentiho má název 
Harmonie různorodosti a  jak říkají 
autoři, je to výstava nejen o harmonii 
našeho života v obklopení šperků, hed-
vábí a obrazů, ale i o harmonii tvorby 
dvou generací. Výstavu můžete zhléd-
nout od 1. 3. do 30. 3. 2016.
Další akcí, která potrvá celý měsíc, je 
již 5. ročník soutěže Měsíc plný křížo-
vek. Přijďte pokořit dosavadní loňský 
rekord a vyhrát zajímavou knížku.
Stálicí, která se opakuje každý měsíc, 
jsou naše Knižní čtvrtky, kdy vás sezna-
mujeme s novinkami knižní produkce. 
V březnu čtvrtky vycházejí na 3. 3., 
10. 3. , 17. 3. a 24. 3. 2016, vždy od 10 
do 12 hodin.
V úterý 8. 3. 2016 se budeme těšit 
na naše nejmenší čtenáře, kteří nás 
mohou navštívit v doprovodu rodičů 
nebo prarodičů, obzvlášť rády přivítá-
me maminky a babičky, neboť na ten-
to den vychází oslava MDŽ. Začínáme 
v 16.30 hodin a číst budeme klasickou 

pohádku H. Ch. Andersena Princezna 
na hrášku.
Naši občasnou Literární kavárnu „ote-
vřeme“ v březnu dvakrát. Poprvé ve 
čtvrtek 17. 3. 2016 v 17 hodin s autor-
ským čtením Robina Stejskala a jeho 
knihou Roztomilá holčička. Jedná se 
o 14 nápaditých povídek od úsměv-
ných hříček, přes napínavá dramata 
a thrillery až k hororu, s přesahem od 
fantaskního realismu až po sci-fi. Au-
tor si ve své prvotině pohrává s mnoha 
nápady, tématy i žánry a vytvořil tak 
pestrou, originální a vypravěčsky bo-
hatou knížku, která potěší všechny, 
kdo mají rádi příjemnou četbu s dobře 
vypointovanými příběhy.
Druhá Literární kavárna v  úterý 
22. 3. 2016 je věnována rukodělné 
činnosti, ukázku tvorby pletení košíků 
Vám přijde představit paní Bohdana 
Kratochvílová, která se touto činnos-
tí zabývá. S jejími výrobky se můžete 
pravidelně setkávat na našich jarmar-
cích a toto je příležitost, jak se autorce 
dívat pod ruce a poznat, jak její výrob-
ky vznikají. Začátek je plánován také 
na 17. hodinu.
Pondělí 21. 3. 2016 je svátkem všech 
milovníků poezie. Světový den poezie si 
připomeneme výstavkou nejkrásnějších 
básnických sbírek z fondu naší pobočky.

S příchodem jara a velikonočních svát-
ků se již potřetí sejdeme na Velikonoč-
ním jarmarku. Ve středu 23. 3. 2016 
od 16 hodin budou k vidění i k prodeji 
rukodělné výrobky našich spoluobča-
nů, od 18 hodin zahraje a zazpívá Bo-
hunická chasa i s Chasičkou. Přijďte se 
pobavit, zazpívat a přivítat s námi jaro.

Věříme, že si z bohaté nabídky vybe-
rete, těšíme se na Vás, přejeme krásné 
dny a pohodu ve společnosti dobré 
četby.

 Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně 
zve na zájezd, který se koná 13. a 20. dubna

Trasa: Brno, Termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno 

Odjezd: 6.00 hod.  Návrat: cca 20.00 hod.
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání: 500 Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie, průkaz pojištěnce
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura.
Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek v pondělí 4. dubna 2016 na radnici Brno-Bohunice
od 14.00 do 15.00 hod. Možnost připojištění při předprodeji do  
70 r. 12 Kč/den; 70 r. a více 18 Kč/den

Informace a rezervace:
pí. Růžičková, Tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

Knihovna
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Naše děti
Běh Lužánkami 2016  

Pozitivně mě naladil článek Jsou dnešní 
děti jiné? z únorového čísla Našich Bo-
hunic. Naopak negativně mě naladil te-
lefonát na jednu z našich ZŠ. Poptávala 
jsem předběžně prostory pro akci al-
ternativních učitelů pořádanou v Brně 
známým z Prahy. Škol je v Brně mnoho, 
tak ať může kontaktovat rovnou ty, kte-
ré jsou dalšímu vyjednávání pro daný 
termín alespoň teoreticky otevřené.
Jelikož z místního zpravodaje vím, že 
tato ZŠ pořádá pro žáky akce s přespá-
ním ve škole a mně šlo rovněž o akci 
s přespáním, připadala mi vhodným 
kandidátem. Že jsem se mýlila, dokážu 
pochopit celkem jednoduše. Uznání 

práva říci ne stejně jako říci ano, patří 
k základním kamenům respektu. Jenže 
mi to nedalo a prohodila jsem, že jsou 
celkem známí akcemi, kdy děti ve ško-
le přespávají. „Ano, ale to jsou NAŠE 
děti.“ Zněla odpověď. A to už jsem po-
chopit nedokázala. Když pominu fakt, 
že by se akce mohli třeba zúčastnit 
i NAŠI pedagogové (a dokonce i rádi), 
proč podporovat rozvoj pouze u NA-
ŠICH dětí? Až se o nás bude s nevolí 
starat sestřička v nemocnici nebo nás 
nevrle odbývat prodavačka v obchodě, 
bude nás zajímat, jestli to byla NAŠE 
žačka?

 Pavlína Dokulilová

Loučení se zimou a nástup jara 
bude letos v Lužánkách opět pa-
třit atletům, běžcům i sportov-
ním nadšencům. Uskuteční se zde 
71. ročník Běhu Lužánkami – nej-
staršího běžeckého závodu v Brně.

V sobotu 19. března se již po sedmde-
sáté první na startovní čáru lužánecké-
ho běhu postaví stovky závodníků bez 
rozdílu výkonnosti a tradičně zahájí 
novou atletickou sezónu. Mezinárodní 
závod s tradicí od roku 1946 přivítá 
účastníky v celkem 17 věkových ka-
tegoriích, od nejmladších až po ve-
teránské.
Sportovní program začne v  9.00 
závodem hendikepovaných atletů, 
následují žákovské, dorostenecké 

a juniorské kategorie. Závod žen na 
6400 m odstartuje po 12 hodině 
a poté proběhne hlavní závod mužů 
na 8000 m. I v letošním roce se počítá 
s dvěma rozběhy u žen i mužů. U mužů 
a žen je nutná online registrace.
Startovné pro mládež do 19 let je zcela 
zdarma. Stačí tak v sobotu ráno přijít 
do Lužánek, zaregistrovat se přímo na 
místě a zúčastnit se závodu v některé 
z 12 mládežnických kategoriích, které 
jsou letos vypsány.
Součástí sportovního dne v Lužánkách 
bude bohatý doprovodný program.
Nad 71. ročníkem Běhu Lužánkami 
převzal záštitu primátor Statutárního 
města Brna Ing. Petr Vokřál.
Více informací o závodu najdete na 
www.behluzankami.cz

Evropský den obětí 
kriminality

Je ve virtuálním světě 
bezpečno?

Ministerstvo vnitra Velké Britá-
nie přijalo dne 22. února 1990 
dokument nazvaný Charta obětí 
kriminality. Počin tehdejší britské 
vlády byl uznán za tak významný, 
že na počest dne, kdy byla Charta 
podepsána, je 22. únor uznáván 
v zemích Evropské Unie jako Ev-
ropský den obětí.

V české republice byl podobný kata-
log práv obětí v legislativě zakotven 
relativně nedávno, a to v zákoně č. 
45/2013 Sb., o  obětech trestných 
činů, který přinesl řadu nových práv 
obětí, která mají za cíl zlepšit jejich 
postavení v trestním řízení a zejména 
zabránit sekundární viktimizaci obětí. 
Jedním z takových práv je též právo na 
bezplatnou odbornou pomoc.
Jedním z poskytovatelů takových slu-
žeb je Bílý kruh bezpečí, který letos 
oslaví 25 let své existence České re-
publice. Po tuto dobu nabízí aktivně 
pomoc obětem kriminality prostřed-
nictvím sítě svých poraden. Brněnská 
poradna má též letos důvod k oslavě, 
jelikož zde zapustila své kořeny před 
20 lety. V poradně se mohou oběti 
setkat s právníky a psychology, kteří 
jim pomáhají zorientovat se a řešit 
nejrůznější následky kriminality.
Vedle bezplatných konzultací s od-
borníky nabízí Bílý kruh bezpečí též 
řadu dalších služeb dle konkrétních 

potřeb svých klientů. Je to například 
psychoterapeutický program pro 
traumatizované oběti, víkendové po-
byty, doprovody k jednání na policii 
či k hlavnímu líčení nebo pomoc při 
sepsání žádosti o peněžitou pomoc 
státu. Od začátku roku 2013 nabízí též 
služby případového manažera, který se 
zabývá poskytováním pomoci obětem 
těch nejzávažnějších případů a je scho-
pen dle potřeby též vyjet za klientem.
Na Bílý kruh bezpečí se obrací lidé, 
kteří byli zasaženi jakýmkoliv trest-
ným činem. Nemusí se přitom jednat 
jen o oběti nejzávažnějších trestných 
činů proti životu a zdraví (např. fyzic-
ká napadení, domácí násilí, dopravní 
nehody), ale i majetkové kriminality 
či jiných útoků jako je nebezpečné 
pronásledování, vydírání, vyhrožová-
ní apod. Výhodou je, že klienti mo-
hou zůstat anonymní. Je jen na jejich 
rozhodnutí, zda sdělí své jméno či ni-
koliv. A pokud někdo upřednostňuje 
raději telefonický kontakt, je zde od 
loňského roku též non-stop bezplatná 
linka pro oběti kriminality a domácího 
násilí. Tu Bílý kruh bezpečí provozuje 
na evropském čísle 116 006.

Téma obětí kriminality bude před-
mětem chystané besedy, která se 
uskuteční dne XXX v prostorách XXX. 
Na besedu jsou zváni všichni zájemci 
o téma pomoci obětem. 

V měsíci březnu se zaměříme na online 
prostředí neboli virtuální svět. Jedná 
se o neodmyslitelnou součást všed-
ního života. Spousta věcí se odehrává 
právě v tomto světě jedniček a nul. 
Má svá neodmyslitelná pozitiva, ale 
na druhou stranu se zde skrývá i ne-
bezpečí, které nemůžeme ignorovat.
Mezi nejrozšířenější nebezpečí spojené 
s používáním internetu a mobilních 
(tzv. chytrých) telefonů patří kyberši-
kana, kybergrooming, kyberstalking 
a sexting.
Kyberšikana je specifickým druhem 
šikany, který se odehrává prostřed-
nictvím moderních komunikačních 
technologií. Jedná se o  psychický 
teror, který může vyústit k sebevra-
žednému jednání oběti či vylákání 
oběti v reálném světě a dopuštění se 
protiprávního jednání na této osobě. 
Týká se převážně dětí a mladistvých.
Kybergrooming označuje jednání oso-
by, která se snaží prostřednictvím so-
ciálních sítí zmanipulovat oběť. Získat 
důvěru se záměrem si obstarat citlivé 
údaje a materiály. Následně ji donutit 
k schůzce. Výsledkem bývá sexuální 
zneužití, mučení a může skončit až 
usmrcením.
Kyberstalking je nebezpečným pro-
následováním za využití informačních 
a komunikačních technologií. Proná-
sledovatel, neboli stalker opakovaně 
obtěžuje oběť se stupňující intenzitou. 
Opakovaně a dlouhodobě se pokouší 
kontaktovat oběť. Demonstruje svo-
ji sílu. Může také docházet k ničení 
majetku oběti. Snaží se poškodit re-
putaci a izolovat oběť od okolí. Jedná 
se o velmi nebezpečné jednání. Nebez-
pečné pronásledování (stalking) je od 
1. 1. 2010 trestným činem.
Sexting se vyznačuje tím, že se jedná 
o elektronické rozesílání SMS, fotogra-

fií, videí se sexuálním obsahem. Zá-
znamy mohou být vyvěšeny na inter-
netu. Pozor na poskytování citlivých 
materiálů. Hrozí zde riziko sexuálních 
útoků, ztráta prestiže…
Člověk by neměl zapomínat chránit 
svůj počítač či chytrý telefon vhodnou 
softwarovou ochranou. Je zásadní sa-
motné chování každého z nás v tomto 
virtuálním online světě. Platí zde stej-
ná pravidla obezřetnosti. Nikdy nevíte, 
kdo je na druhém konci. Sociální sítě 
jsou veřejné a paměť internetu je ne-
konečná. I to co zaniklo, lze dohledat. 
Je třeba si dávat pozor na vkládání 
jakýchkoli informací, fotografií či vi-
deí. Je možné je zneužít či pozměnit 
ve váš neprospěch. V případě potřeby 
vyjmutí nějaké informace ze sociálních 
sítí či samotného internetu je náročné 
a není nikdy stoprocentní.
Jak se bránit kyberútokům?
•	 Ukončit	veškerou	komunikaci.
•	 Zablokovat	útočníkovi	možnost	pří-

stupu k Vám, změňte svou virtuální 
identitu.

•	 Pokuste	se	útočníka	odhalit,	iden-
tifikovat.

•	 Uschovejte	si	důkazy	pro	možné	
vyšetřování.

•	 Pokud	probíhá	ve	Vašem	okolí	ky-
beršikana, nebuďte lhostejní, oběť 
podpořte, poraďte ji, nabídněte 
pomoc.

Kam se obrátit o pomoc?
Pomoc online: www.pomoconline.cz, 
www.internet-hotline.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů: 
www.uoou.cz
Nezákonné chování neprodleně 
oznamte na www.policie.cz nebo na 
linku 158.

 Policie ČR

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – pomoc obětem kriminality
Slovinská 41, Brno-Královo Pole
tel. (pro objednání): 732 842 664
bezplatná non-stop linka BKB: 116 006
e-mail: bkb.brno@bkb.cz, web: www.bkb.cz
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Staráme se o budoucí prvňáčky
Ve dnech 20. a 21. ledna proběhl na 
Základní a mateřské škole Brno, Ved-
lejší 10 zápis budoucích prvňáčků. Vět-
šina z nich dnes už napjatě očekává, až 
usedne 1. září do lavic. Aby poměrně 
dlouhé čekání lépe a přínosněji uběhlo 
a odpadly případné obavy a zbyteč-
ná napětí z neznáma, připravila ZŠ 
Vedlejší pro malé předškoláky dva 
projekty.
Projekt Seznámení se školou je ur-
čen všem zapsaným prvňákům i jejich 
rodičům s cílem důvěrněji poznat pro-
středí školy a seznámit se s budoucími 
učitelkami a vychovatelkami. Bude 
probíhat ve třech dílnách, vždy od-
poledne v průběhu dubna až června. 
Děti se mohou těšit na tvořivé čin-
nosti pracovního, výtvarného, tělový-
chovného, dramatického i hudebního 
charakteru. Během nich se navzájem 
poznají a odnesou si příjemný zážitek 
ze své budoucí školy. Předpokláda-
ným cílem je dosažení přirozenějšího 
přechodu z MŠ do 1. třídy. Projekt vy-
vrcholí informačním setkáním rodičů 
ve školní jídelně, které se uskuteční 

ve středu 8. 6. 2016, tedy v termínu, 
kdy se bude současně konat poslední 
výtvarná dílna pro děti. Zde se rodiče 
dozví vše potřebné ohledně nástupu 
dítěte do 1. třídy.
Projekt Skupiny předškoláků je 
určen pouze pro budoucí prvňáčky 
ohrožené počátečním školním neú-
spěchem. Jde o tzv. edukativně–sti-
mulační skupinky (ESS), které na-
vštěvují děti neklidné, nesoustředěné 
a úzkostné, dále děti s nedostatečně 
rozvinutou grafomotorikou, adaptač-
ními a  komunikačními problémy, 
oslabenými početními představami, 
horšími vyjadřovacími schopnostmi, 
vadami řeči a s problémy prostorové 
a pravolevé orientace. Od února do 
května proběhne celkem 10 lekcí, při-
čemž tato služba je placená.
Delší informace ohledně budoucích 
prvňáčků se rodiče dozví z webových 
stránek školy (www.zsvedlejsi.cz), kde 
je ke stažení materiál „Desatero pro 
rodiče předškoláků“.

 Kolektiv učitelů ZŠ Vedlejší

NAŠE	BOHUNICE –	informační	zpravodaj	MČ	Brno-Bohunice	•	Úřad	městské	části	Brno-Bohunice,	Dlouhá	3,	625	00	Brno	•	IČO	44992785	•	tel.: 547	423	810–13,	fax: 547	352	946	•	e-mail:	
noviny@bohunice.brno.cz	•	Povoleno	pod	MKČR	E12220	•	Vychází	1x	měsíčně	•	Toto	číslo	vychází	29. 2. 2016	•	Příspěvky	lze	zasílat	na	Úřad	městské	části	Brno-Bohunice	•	Vydavatelský	servis	
a příjem	inzerce	zajišťuje	Tomáš	Psota,	tel.: 511	115	794,	inzerce@zpravodajebrno.cz	•	Nevyžádané	rukopisy	nevracíme!	•	Redakce	si	vyhrazuje	právo	na	gramatické	a stylistické	úpravy	textů.

OREL JEDNOTA BRNO-BOHUNICE POŘÁDÁ VEŘEJNÝ

Turnaj ve stolním tenisu dětí a mládeže
v sobotu 2. 4. 2016
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5
Prezence: 9.00– 9.20 hod.
Zahájení turnaje: 9.30 hod., (ukončení ~ ve 13 hod.)
Startovné: zdarma
Účast: turnaj je veřejný, hráči a hráčky narození 1998 a mladší
Občerstvení: není zajištěno
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky
Přihlášky a dotazy: Václav Zavadil, tel. 730 738 980, 
zavadil@orelbohunice.cz, www.orelbohunice.cz
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno 
a MČ Brno-Bohunice
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 Koupíme byt min. 3+1 ve Starém 
Lískovci, můžou být i Bohunice a Štýři-
ce, s balkónem. Tel. 739 344 088, alca.
krejci@email.cz.

 S přítelem hledáme ke koupi byt 
2+kk-2+1, oba pracujeme v Bohunickém 
Campuse, bylo by tedy nejlepší kdyby to 
bylo někde v okolí. Tel: 739 532 530.

 Půjčka – JET Money od 5 do 50 tis. 
Splatnost 13–16 měsíců. Nejvýhodnější 
podmínky v regionu. Hotovost až do 
domu. Tel.: 840 11 11 77

 Zavedená firma působící na trhu 10 
let přijme schopného obchodního zá-
stupce. Bližší info na tel.: 774 420 005.

 OLMAN SERVICE s. r.o. hledá na 
úklidové práce uklízeče/ky na HPP i DPP 
v Brně Bohunicích. Volejte 730 186 797 
nebo zasílejte životopisy na e-mail:  
nabor@olman.cz.

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

OREL BRNO BOHUNICE POŘÁDÁ PRO DĚTI

SERIÁL ŠACHOVÝCH TURNAJŮ
Datum konání: vždy první sobota v měsíci:
 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 2016
 zahájení vždy v 9.00 hod. a ukončení do 12.00 hod.
Místo konání: orlovna, Hraničky 5, Brno Bohunice, 625 00
 orelský klub, vchod zadem
Právo účasti: pouze pro děti ročník 1998 a mladší 
Řídí: Lapuník Pavel  Prezence: při startu
Hrací systém: Švýcarský systém na 5 kol
Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii 
Hrací materiál: zajistí pořadatel Startovné: zdarma
Ceny: pro všechny účastníky turnaje (zajistí pořadatel)
INFORMACE:  Šachový kroužek na orlovně každou středu, 17.00–18.30 hod., 
 info - Lapuník Pavel tel.: 777 788 702, lapunik@upcmail.cz
Mohou přijít i úplní začátečníci od 5 let (číst, psát není nutné).
Na provoz orlovny finančně přispívá MŠMT, statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice. Na 
činnost oddílů finančně přispívá MČ Brno Bohunice.
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 Spolek řemesel provádí malé i vel-
ké zakázky, servis. tel. 731 232 586.

 Komentované informace na FB: 
Bohunice pro každého.

 Rekonstrukce koupelen, 20 let 
praxe, 60 měsíců záruka. 
koupelnyjelínek.cz, tel. 608 877 322.

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

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

 Hledám ke koupi udržovaný 
dům. Max. 40 km od Brna. Děkuji.
T: 721  195  834.

 Sháním ke koupi dům, ideálně 
se zahrádkou a parkováním. Prosím 
nabídněte. Tel: 732 434 910.

 Koupím garáž na ul. Ukrajinská.
Tel: 732 588 875
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VÍCE JAK 1000 KOL SKLADEM

JEN 5 MIN JÍZDY Z BRNA

BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ

RYCHLÝ SERVIS VŠECH ZNAÈEK KOL

KE KAŽDÉMU KOLU SERVIS NA 2 ROKY
V HODNOTÌ 1500 KÈ ZDARMA

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

664 41  Popùvky
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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
dům služeb

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
29. 2. – 20. 3. – Jarní speciality – Ochutnejte naše jarní speciality
8. 3. – Mezinárodní den žen – Udělejte radost své ženě, mamince 
nebo babičce a pozvěte ji v tento den k nám.
23. 3. – 3. 4. – Velikonoční menu – Zveme Vás na ochutnávku velikonočního menu.
4. 4. – 1. 5. – Retro nabídka hotelu Myslivna – Ochutnejte pokrmy, které jsou již dávnou 
minulostí našich jídelních lístků. 
30. 4. – Tradiční pálení čarodějnic hotelu Myslivna – Začátek v 16:00 hodin na terase 
hotelu. Hudba v podání DJ Chabičovského, líčení obličeje a mnoho dalšího.
Květen – Chřestové dny, 27. 5. – Úvodní ohňostroj na Špilberku

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

- vedení účetnictví, daň. evidence
- zpracování mezd
- sestavení daňových přiznání (možný odklad do 30. 6. 2016)
- služby daňového poradce
- účetní program Pohoda, firma pojištěna

Nově otevíráme pobočku U Leskavy 29, Brno-Starý Lískovec

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
Čechyňská 14a, 602 00 Brno
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152


