
Život sám píše zajímavé příběhy 
a  nabízí stále nové možnosti. Tak 
tomu bylo i  jistý dubnový den, kdy 
mě na ulici oslovila zdejší maminka 
s myšlenkou zřídit v Bohunicích pří‑
pravnou, tzv. „nultou“ třídu pro děti 
v předškolním věku. Paní mi dala te‑
lefonní číslo na svou maminku, která 
je místostarostkou v jedné jihomo‑
ravské obci, kde přípravnou třídu ke 
spokojenosti rodičů již zřídili a delší 
čas provozují.
„Když jsou spokojeni rodiče z  této 
obce, mohli by být i ti naši“, začalo se 
mi honit hlavou. Proto jsem předložil 
návrh na zřízení „nulté“ třídy Radě MČ 
Brno ‑Bohunice. Radní věc posoudili 
a souhlasili. A tak jsou v současné 
době administrativní kroky k jejímu 
zřízení v plném proudu.
Bohunickým rodičům, kteří by měli 
zájem své dítko do přípravky přihlá‑
sit, doporučuji kontaktovat přímo ZŠ 
Arménská, ve které třída bude.
Možná si řeknete, že třída pro pár 
dětí přece není nic významného. 
Ale opak je pravdou. Děti, které do 
uvedené třídy nastoupí, uvolní místa 
v mateřských školách, která následně 
můžeme nabídnou dalším bohunic‑
kým rodičům.

OMLUVA
Především obyvatelé ulice Pod Ne‑
mocnicí jistě zaznamenali nový 
chodník kolem psího výběhu směrem 
k zastávce autobusu na ul. Jihlavská. 
Na něm bylo při výstavbě instalováno 
i veřejné osvětlení. Standardně trvá 
proces jeho rozsvícení a zahájení pro‑
vozu cca 4 měsíce. Ten zajištují Tech‑
nické sítě města Brna. Zprovoznění 
světel je totiž poměrně složitý proces, 
který chvíli trvá. Ten se však, vzhle‑
dem k administrativnímu pochybení, 
v tomto případě trochu „zadrhl“.
A tak se omlouvám všem, kterým jsem 
sliboval, že rozsvícení musí přijít ka‑
ždou chvíli. Nestalo se tak. Důvod 

Nultá třída na ZŠ Arménská

Uzávěrka č. 7–8/2022
pátek 17. června 2022
ve 14 hodin

XXI. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
15. 6. 2022 od 17.00 hod. se 
bude v sále bohunické rad nice na 
Dlouhé 3 konat XXI. zasedání 
Zastupitelstva MČ  Brno‑Bo‑
hunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před za‑
sedáním zveřejněn na úřední des‑
ce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno‑bohunice.cz. Jednání 
zastupitelstva je veřejné. 
www.brno‑bohunice.cz/cs/infor‑
mace‑aktuality/

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Zahradní slavnost ..................................3
Návštěva slovinských kolegů ................5

Kavárna a vernisáž na Vedlejší ..............6
Dětské odpoledne ..................................6

„průtahů“ už je znám. Věřím, 
že proces rozsvícení nadále 
poběží plynule a bez dalších 
problémů.

STŘEDISKA VOLNÉHO 
ČASU
Myslím, že bohunická stře‑
diska volného času (SVČ) zná asi 
většina rodičů. V  tuto chvíli u nás 
máme dvě – Lány a Labyrint na ul. 
Švermova. Nově vznikne další na ul. 
Pod Nemocnicí  v Bohunce  s názvem 
Lampa. Vedoucí všech bohunických 
pracovišť je Mgr. Lucie Stará.
Nabídka aktivit SVČ je natolik pestrá, 
že si ani netroufám všechny popsat. 
Jejich činnost se primárně zaměřuje 
na děti a mládež, nicméně řada akti‑

vit je směřována i k rodičům 
a v posledních letech i k se‑
niorům. 
Každý rok tato střediska 
navštíví tisíce lidí. Největší 
akcí bývá tradiční lampiono‑
vý průvod zakončený ohňo‑
strojem, kterého se v době 

před covidovými omezeními účastnilo 
na 1000 rodičů, prarodičů a dětí.
Myslím, že si v průběhu let střediska 
volného času vybudovala v Bohuni‑
cích v oblasti volnočasových aktivit 
nezastupitelné místo. Za jejich práci 
a aktivity jsem upřímně vděčný.

STAVEBNÍ AKTIVITY
V době, kdy čtete tyto řádky, je v pl‑
ném proudu rekonstrukce vnitřních 

prostor SVČ Labyrint. Dále již začala 
kompletní přestavba dětského hřiš‑
tě na ul. Uzbecká. Do konce měsíce 
června bude na jedné z budov ZŠ Ar‑
ménská instalována zelená střecha. 
Patrně ještě v červnu zahájíme práce 
na rekonstrukci asfaltového plácku 
mezi ulicí Spodní – Rolnická. V první 
polovině prázdnin začne pak obnova 
zeleně a chodníků ve vnitrobloku na 
ul. Arménská. Rovněž probíhají opravy 
tzv. účelových, méně významných ko‑
munikací. Z frekventovaných míst se 
to dotkne okolí sochy pod OC Kavkaz. 
Letos asi poslední akcí pak bude kom‑
plexní rekonstrukce zahrádky – dvorku 
v MŠ Švermova.

Milí přátelé, prožíváme krásné, teplé 
a  slunečné dny posledního měsíce 
školního roku. Těšme se z nich a uží‑
vejme plnými doušky pěkné chvíle, 
které nám přináší život. Bojujme s těž‑
kostmi a nenechme se zlomit. Všechno 
nepříjemné jednou skončí.
S touto nadějí vstupujme do každého 
nového dne.
Přeji vám vše dobré a těším se na další 
setkávání s vámi.

 Antonín Crha, váš starosta

www.brno-bohunice.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO‑BOHUNICE
ZDARMA

/ 2022, ročník 32č. 6

  
HHaassiiččsskkáá  zzáábbaavvaa  ––  

lleettnníí  nnoocc  
 
 
 

která proběhne za hasičskou zbrojnicí na cvičišti – 
Ukrajinská 2b, Brno-Bohunice  

 
 

v sobotu  11. června od 19.00 hod.  
 

 

Živá hudba – hraje kapela AKCENT 
  

 
Vstupné 100 Kč 

 
Více na www.sdhbohunice.cz; 

www.facebook.com/hasicibohunice.cz  
 

 
V případě nepříznivé epidemické situace si oznamovatel  

vyhrazuje možnost odložení termínu dané akce. 
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Nad dotazy občanů aneb Co nového
To, že se život vrací opět k normálu, 
svědčí spousta věcí: nemusíme před‑
kládat občas sporné potvrzení o oč‑
kování, v hromadných prostředcích 
dopravy je nošení roušek již minulostí 
a mediální masáž korona virovou epi‑
demií také konečně ustoupila. Přesně 
tak se děje i na naší radnici. Můžeme 
se již vracet k činnosti, která není nijak 
omezena a patří mez ně vítání občánků 
i jubilejní oslava našich seniorů. Dva 
roky jsme nemohli našem seniorům 
k jejich jubileu popřát, a proto se nyní 
snažíme vše dohnat. Oslava jubilantů 
vychází na každý měsíc, a to již od mě‑
síce dubna. I v měsíci květnu proběhlo 
jedno takové setkání a já bych se rád 
o něm zmínil podrobněji. Nejedná se 
totiž jen o to, že se vedení radnice 
s těmito oslavenci sejde, popřeje jim 
a předá věcné dary. Je to především 
příležitost si s nimi popovídat. Ano, 
nebudete mi možná věřit, ale spousta 
těchto seniorů je stále velmi vitální 
a rádi nám sdělují, co se jim v Bohuni‑
cích líbí. Často přichází také s kon‑
struktivní kritikou. Někteří dokonce 
ochotně nabízí možnost osobních 
aktivit či výpomoc. U poslední oslavy 
jubilantů, která proběhlo 18. 5. v pro‑
storách zasedací místnosti radnice 
jsem taktéž debatoval s oslavenci ne‑
jen o jejich výročí, ale právě i o jejich 
radostech i strastech. Musím říct, že 
jsem byl překvapen jejich otevřeností 

a důvěrou, se kterou ke mně 
přistupovali, zato jim velký 
dík a velmi si toho vážím. 
A o čem vlastně diskutuje‑
me. Třeba o tom, jak se jim 
v Bohunicích žije, vzhledem 
k tomu, že skladba těchto 
oslavenců, ať z  pohledu 
jejich profesí či z pohledu délky byd‑
lení v Bohunicích je rozdílná, většina 
se shodla na faktu, že v Bohunicích 
se žije seniorům dobře. Máme velmi 
dobrou dostupnost služeb, hromad‑
nou dopravu, ale i  třeba možnost 
zajistit si sociální služby. Nicméně 
i oslavenci řeší různé útrapy. Napří‑
klad, která bydlí na ulici Arménská, 
již delší dobu bojuje s problematikou 
holubů, kteří se ji usazují v horní části 
balkonu. Vzhledem k tomu, že bydlí 
v posledním patře a nad balkonem 
je jen střecha, obrana proti tomuto 
ptactvu je z její strany velmi omezená, 
na tleskání a mávání mopem začnou 
být holubi po krátkém čase imunní 
a nereagují. I přestože několikrát po 
sobě upozorňovala správce a žádala 
o instalaci ostnatých zábran, do této 
doby nebyla vyslyšena. Bohužel, zde 
má naše radnice omezené možnosti, 
protože po provedené privatizaci již 
nedisponujeme žádným bytem v Bo‑
hunicích, a tudíž nám nepřísluší (a ze 
zákona ani nemůžeme aplikovat) ja‑
kékoliv opatření. Co však můžeme, je 

přimluvit se u osob, které 
mají za povinnost spravovat 
a udržovat daný objekt. Ono 
totiž pokud se nechá těm‑
to holubům volnost, jejich 
populace roste neúměrně 
a hrozí, že začnou obtěžo‑
vat a osídlovat další a další 

domy. Nejsou však jen stížnosti, dostá‑
váme i nabídky na výpomoc. Oslovila 
mě paní, která je velmi vitální, celý 
život dělala v oblasti stavebnictví, 
vedla stavební odbor a  o  bohaté 
zkušenosti by se ráda podělila třeba 
v nějaké komisi, jenž se zabývá vý‑
stavbou v Bohunicích. Velmi mě tato 
nabídka překvapila a musím říct, že 
i potěšila, ne často se stává, že vám 
někdo takto nabídne podělit se o své 
zkušenosti, a to navíc nezištně. Jen 
mě velmi mrzelo, že jsem této dámě 
nemohl nic nabídnout, naše radnice 
žádnou takovou komisi nemá a snad 
jen Komise pro místní záležitosti 
zřízená jako poradní orgán Rady MČ 
Brno‑Bohunice by mohla z části vy‑
hovovat představám dotyčné dámy. 
To, že se senioři zajímají o své okolí, 
svědčí i připomínka jednoho muže, 
který mě upozornil na fakt, že v ně‑
kterých částech Bohunic provádí 
pracovníci údržby zeleně omlazující 
řez keřů, které známe pod názvem 
zlatý déšť před rozkvětem. Jestli je 
to tak, musím zjistit. Ale pokud se 

tato připomínka potvrdí, je to zcela 
jistě velká škoda, vždyť rozkvetlý keř 
zlatého deště je poslem jara a neznám 
člověka, kterému by nad touto krásou 
nezjihlo srdce. Jako další připomínku 
jsem zaregistroval, že se již delší dobu 
nekonala Kateřinská zábava, která byla 
právě vždy pořádaná našim klubem 
seniorů. Hned se přidali i další s po‑
známkou, že i zájezdy do termálních 
lázní Čalovo nejsou, ale i to, že se již 
nezveřejňuje dříve pravidelný sloupek 
s názvem Seniorské okénko. Bohužel 
epidemie koronaviru měla i zásadně 
negativní dopad na předsednictvo 
Klubu seniorů, jenž tyto aktivity za‑
jišťovalo a pořádalo. V současné době 
nemáme nikoho z  řad seniorů, kdo 
by byl ochoten tuto aktivitu převzít 
a dál rozvíjet. Proto mi prosím dovolte 
vyzvat vás, vážení bohuničtí senioři, 
najde ‑li se mezi vámi někdo, kdo by 
byl ochoten ujmout se této činnosti 
a znovu obnovit fungování bohunické‑
ho Klubu seniorů, ozvěte se mi na můj 
e ‑mail hrdlicka@bohunice.brno.cz 
nebo zavolejte na tel. 778 542 492. 
Velmi rád vám pomohu rozjet tento 
projekt, jenž má v Bohunicích svou 
tradici. Vážení spoluobčané, tak jak se 
říká: červen červený jako z růže květ, 
přeji i já vám červen zalitý sluncem, 
zdraví, klid a mír.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Vážení čtenáři, jako člen Komise pro 
občanské záležitosti vám s  radostí 
oznamuji, že v květnu se konala dvě 
setkání našich jubilantů. Nemohu 
posoudit, kdo z nás – zástupců obce 
či jubilantů – se víc těšil ze setkání. 
Pro mnohé seniory doba omezeného 
setkávání byla náročná a smutná. Za‑
hájení s gratulací se ujal pan starosta 
Ing. Antonín Crha a pan místostaros‑
ta Milan Hrdlička. Mluvilo se o „na‑
šich“ Bohunicích, o  časech starých 
i nových, potkali se přátelé a známí. 

Kromě drobných dárků s logem naší 
obce a růže pro dámy dostali jubilanti 
i dárek v podobě vystoupení žáků ze 
ZŠ Vedlejší a ZŠ Arménská. Děti vy‑
kouzlily úsměvy i naladily na lidovou 
notečku, a tak při dobrém přípitku, 
hodovém koláčku a dobré náladě, no 
to se sedělo…
Všem oslavencům i našim obyvatelům 
přeji pevné zdraví, dobrou mysl a do‑
statek setkávání.

 Jana Šmídková

Setkání s jubilanty
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLIV

Pro naše sto čtyřicáté čtvrté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral osobnost, po které je pojmenována další bohunická ulice, a to ulice 
Čeňka Růžičky.
Čeněk Růžička byl bohunický rodák. Narodil se 8. 12. 1877. Zemřel v Bo‑
hunicích v roce 1946. Přesné datum úmrtí se mi bohužel nepodařilo zjistit.
Od roku 1921 byl členem komunistické strany a zakládajícím členem KSČ 
v Bohunicích. Nacisti jej zatkli 25. září 1943 za rozšiřování ilegálního tis‑
ku. Byl vězněn v Kounicových kolejích. Po čtyřech měsících samovazby ve 
Vratislavi, kam byl převezen 15. prosince 1943, ho odsoudili na 5 roků do 
káznice v Bayreuthu. Začátkem roku 1945 byl převezen do Lamberka, kde 
vězně osvobodila spojenecká vojska. Domů se vrátil s podlomeným zdravím. 
Zemřel roku 1946 na následky útrap věznění.
Jedna z bohunických ulic, která v té době ještě neměla název, nese od 
19. 11. 1952 jeho jméno.
Protože fotku Čeňka Růžičky nevlastním, přikládám alespoň historické foto 
horní části ulice, která je po něm pojmenována.

 Antonín Crha

Zdroj: Kniha z historie Bohunic a soukromá sbírka autora článku.

1. 5.–30. 6. VÝSTAVA – Město – tvorba studentů brněnské
Školy umění a designu; KJM, Lány 3

1. 5.–30. 6. VÝSTAVA – 100 let KJM – venkovní výstava;
KJM, Lány 3

1. 6.–30. 6. VÝSTAVA – Kam na cestách? – výstava cestovních 
průvodců; KJM, Lány 3

1. 6.–30. 6. SOUTĚŽ PRO DĚTI – Bob a Bobek na cestách;
KJM, Lány 3

1. 6.
středa

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – začátek přihlašování 
na luzanky.cz/krouzky; SVČ Lány a Labyrint

1. 6.
středa

POHYB PRO VŠECHNY – Cyklojízda a doprovodný 
program; MUNI Sport, Kamenice 5; od 13.00 hod.

2.,16. a 30. 6. 
čtvrtek

KNIŽNÍ ČTVRTEK – seznámení s novinkami knižní 
produkce; KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

7. 6.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Zachraň tuhle knihu! – 
čtení pro děti; KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

9. 6.
čtvrtek

AUTORSKÉ ČTENÍ – Květy Santlerové – beseda 
s autorkou; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

11. 6.
sobota

LETNÍ NOC – hasičská zábava;
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

12. 6.
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE – sportovní soutěže a opékání 
špekáčku; Orel jednota Brno‑Bohunice, Hraničky 5; od 
15.00 hod.

15. 6.
středa

ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO SENIORY – akce na dvorku 
SVČ Lány, Lány 3; od 9.00 do 11.00 hod. – vstup zdarma

16. 6.
čtvrtek

AGADIR UVÁDÍ… Zdeňka Pospíšilová –  
hudebně‑poetické představení; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

18. 6.
sobota

OPEN SPORT FESTIVAL – den otevřených dveří fakulty 
sportovních studií; MUNI Sport, Kamenice 5; 
od 10.00 do 16.00 hod.

23. 6.
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY; MČ Brno‑Bohunice; náměstí před 
radnicí od 12.00 do 18.00 hod.

Kalendárium
VI

informace

VAŘENÍ OBĚDŮ BĚHEM ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
ZŠ Arménská nabízí během školních prázdnin vaření a výdej obědů 
pro „cizí“ strávníky za cenu 85 Kč. 
Přihlášení a bližší informace: jidelna@zsarmenska.cz
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Každý zastupitel, který chce kompe‑
tentně hlasovat o rozpočtu obce, musí 
mít představu o vývoji v dalších letech 
i desetiletích. Je to podobné jako v na‑
šich rodinných rozpočtech. V tom také 
plánujeme, jestli si zítra můžeme koupit 
lednici, v červenci jet na dovolenou nebo 
si pořídit dům na hypotéku. Při tom bere‑
me v úvahu zejména naši očekávanou kondici v čase, 
naléhavost potřeby a možné okolní vlivy. Takový 
výhled však není exaktní disciplínou, nikdo totiž 
nemá stroj času, aby přesně věděl, jaká budoucnost 
bude. Zde jsou podstatné vědomosti a osobní zkuše‑
nosti daného člověka, které se celkově odráží v jeho 
„politickém nastavení“, tedy jestli daného jedince 
lze označit spíše za příznivce (byť i neuvědomělého) 
fiskálního progresivismu nebo konzervatismu.
Každý zastupitel by tedy měl být schopen vyjádřit 
jeho osobní výhled pro obec do dalších let. Já do 
budoucna vidím velmi velká rizika. A musím začít 
od těch globálních hrozeb, které jistě budou mít 
v čase dopad i na nás osobně. V první řadě se jedná 
o bezpečnostní hrozby, zde jde o udržení nebo revizi 

současného geopolitického pořádku. 
Dále o environmentální problémy včet‑
ně změny klimatu. Přelidnění planety 
a touha širokých mas po konzumním 
způsobu života. Hrozba nových pan‑
demií nebo i sluneční bouře podobné 
té z roku 1859. Strukturální problémy 
světové ekonomiky (předlužení, levné 

peníze a s tím související inflace). To jsou problé‑
my, o kterých jistě víme, že přijdou, nevíme přesně 
ale kdy. A protože je život košatý, stejně veškeré 
hrozby nedomyslíme, protože zde máme ještě ty 
pověstné „černé labutě“, u kterých je předvídání 
z podstaty vyloučeno.
Samozřejmě jsou zde i příležitosti. Třeba se věd‑
cům v projektu ITER týkajícího se využití termo‑
nukleární fúze v energetice podaří nějaký zásadní 
a rychlý pokrok. Levná a bezpečná energie by se 
jistě stala obrodou lidstva s pozitivními dopady 
na každého z nás. Na takové nejisté příležitosti 
ale nelze v žádném případě spoléhat.
Na naši obec a na nás samotné budou mít tyto děje 
obecně vliv převedším ve snížení životní úrovně 

a ztrátě jakési životní jistoty. To nemusí přijít hned. 
Jako lidstvo jsme mistři v odkládání řešení problé‑
mů. Odklad je možný, ovšem jen díky budoucím 
vyšším nákladům. To ale jinak znamená pozdější 
ještě vyšší pád životní úrovně něž je nezbytně nut‑
né. Nejzranitelnější jsou jako obvykle nejchudší. 
S těmi bude pravděpodobně nutné více pracovat 
i na úrovni obce. V opačném případě bude o to více 
růst toxikomanie a kriminalita. Nejhorší scénář by 
byl, kdyby se z dnešního kultivovaného panelového 
sídliště časem stalo jakési ghetto.
Když se vrátím k naší MČ a jejím rozpočtům. Z výše 
uvedených důvodů jsem spíše kritikem současných 
rozpočtů. Spoustu výdajů MČ lze totiž zařadit do 
kolonky ZÁBAVA. Obec zde není od toho, aby ko‑
hokoliv bavila. Podle mého názoru není ani čas na 
zábavu. Obec se musí o svoje lidi toliko postarat. 
Navíc nejsem příznivcem „investic“, jejichž jediným 
účelem je zvýšení estetiky vzhledu obce. Jsem pro 
estetiku, ale až po funkčnosti. Pokud není funkční 
potřeba něco měnit, neměnil bych. Jsem fiskální 
konzervativec.

 Michal Kincl, zastupitel

Na květnovém zastu‑
pitelstvu se mimo jiné 
debatovalo i o vhodném 
počtu zastupitelů pro 
další funkční období. 
Zaznělo, zda není ve 
všech koutech Brna tro‑
chu přezastupitelováno. 
Zda by nebylo adekvátní 
uspořit pár set tisíc korun snížením 
počtu z 21 na 15.
V rozpravě jsem položil otázku, zda 
poklesne kvalita výkonu samosprá‑
vy. Zda budou výstupy práce zastu‑
pitelstva, tedy přijatá usnesení, hor‑
ší, když bude placených zastupitelů 
o 6 méně. Odpovědět si musí každý 
sám. Já mám celkem jasno.
Neprošlo to, vládnoucí kapři si ryb‑
ník nevypustí, že.
Vzpomněl jsem si při té příležitosti 
i na listopad 2018, kdy jsem kriti‑
zoval stanovení počtu radních na 

7. Viz zpravodaj z prosin‑
ce 2018. Na konci funkč‑
ního období stejně jako 
na jeho začátku mi není 
známo, co mají jednot‑
liví radní na starosti, zda 
jich opravdu potřebuje‑
me tolik.
A tak jsem jim oficiálně 

položil následující otázky: 1) Jaké 
oblasti samosprávy se především 
věnujete, jaké jsou (byly) vaše úkoly 
v RMČ? 2) Co považujete za nejvý‑
znamnější výsledky, kterých jste ve 
funkci člena RMČ dosáhl? 3) Co po‑
važujete za největší výzvy v MČ ve 
výhledu dalšího volebního období?
Zveřejnit 7×3 odpovědi zde ve zpra‑
vodaji, na to asi nebude prostor. Ale 
jste ‑li na ně zvědaví stejně jako já, 
sledujte mou facebookovou stránku, 
pojmenovanou jako podpis níže.

 Jan Novotný, zastupitel

Dlouhodobý výhled

Kolik jich potřebujeme?

Příspěvky zastupitelů

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych se dnes vrátit 
ke svému článku „Včelky 
na hřbitově“, který vyšel 
v  Našich Bohunicích 
v květnu loňského roku 
a který pojednával o za‑
jímavém experimentu 
umístění pěti včelstev do 
prostoru Ústředního hřbitova v Brně. 
Tento článek měl zajímavý vývoj. Na‑
před mě oslovila redakce Mladé Fronty 
Dnes, zda jej může převzít do brněnské 
přílohy. Pochopitelně jsem svolil, jen 
jsem upozornil, že včelky na hřbitově 
zatím nejsou. Redakci to nevadilo, 
článek vyšel a zanedlouho se ozvala 
redakce televizních novin televize Nova 
se žádostí o natočení reportáže o včel‑
kách na hřbitově. Proč ne, řekl jsem, ale 
ty včelky tam nejsou! Nevadí, ale bude 
to pěkná reportáž, kontrovali reportéři, 
a tak jsem se dostal i do televize Nova. 
Jen na okraj, po televizi Nova se ozvala 
i Vysoká škola veterinární se žádostí 
o vědecké zkoumání hřbitovního medu. 
Protože jsme oddělky (malé včelstvo 
s mladou matkou, dělnicemi, včelím 
plodem a zásobami) sehnali až v srp‑
nu, docela jsme se báli, jak včelky ve 
hřbitovním prostředí zimu přežijí. Ale 
když jsem viděl na jaře jívu vedle úlů 
doslova obsypanou našimi včelkami, 
bylo mi jasné, že zimu přežily a mají 
se čile k světu a že hřbitovní med bude 
nejen na bádání, ale možná i na chleba 
s máslem.
Ale proč to vlastně píši – v loňském 
článku jsem slíbil hlavně dětem, 

že pro ně uděláme nějaké 
„Dny otevřených úlů“, kdy 
je pozveme na hřbitov ke 
včeličkám, všechno jim tam 
ukážeme a něco jim povíme 
o  včelách a  jejich chovu. 
O  včelkách bude vyprávět 
Martin Roztočil, majitel 
rodinného včelařství Rozto‑

čil, který má z nás největší znalosti 
a zkušenosti a navíc má nezapome‑
nutelný ústní projev. Seznámí děti 
jak s životem a prací včel, tak i s pro‑
blematikou včelařství, pomůckami 
včelaře a dalšími zajímavostmi okolo 
této užitečné záliby.
Vedení příspěvkové organizace Správa 
hřbitovů města Brna, s jehož laska‑
vým svolením celý tento experiment 
podnikáme, nás v  této snaze opět 
podpořilo a bylo stanoveno datum 
23. 6. 2022. Protože nechceme, aby 
tato akce byla příliš masová, aby si 
děti mohly v  menších skupinkách 
všechno pěkně a  v  klidu prohléd‑
nout, chtěli bychom postupně oslo‑
vil hlavně bohunické školy a školky, 
zjistit jejich zájem a udělat nějaký 
časový harmonogram pro jednotlivé 
skupinky dětí. Pochopitelně pokud 
tam dojde individuálně někdo s dětmi 
nebo vnoučaty, tak bude také vítán. 
Doufám, že se nám tam podaří zajistit 
i nějaké malé občerstvení a že nám 
k tomu bude přát počasí a nebude 
pršet, což je základní předpoklad 
k tomu, aby celá akce proběhla.

 Antonín Brzobohatý, zastupitel

Včelky na hřbitově stále žijí

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce 
dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých 
jubileí zúčastnit setkání 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. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru (tel.: 547 423 835). 

Pozvánka
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Více zeleně, více radosti, i tak by se dal 
hodnotit pobyt v přírodě. Bohužel ne 
každý má toliko času, aby se mohl den‑
ně do přírody vydat a relaxovat. Jistě, 
dá se sednout na autobusu a zajet si 
třeba do obory či na přehradu, jenže 
doba přejezdu ve špičkách je neúměr‑
ná. Vzhledem k tomu, že náš spolek se 
snaží v Bohunicích tvořit komunitní 
zahrady či místa s možností relaxace, 
požádali jsme některé z  vytipova‑
ných vlastníků pozemků, které jsou 
evidentně neobdělávané, zda by tyto 
prostory neposkytli a neumožnili zde 
založit třeba právě komunitní zahrady. 
S potěšením mohu konstatovat, že 
některým majitelům se tento projekt 
velmi líbil a již jsme s nimi v jednání 
a přípravě sepsání smluv za účelem 
dlouhodobého pronájmu. Chci jen 
podotknout, že náš spolek již více jak 
osm let dvě takové zahrady provozuje 
a jsem přesvědčen, že ku spokojenosti 
nejen „pěstitelů“, ale i okolí, proto‑

že je vždy lepší se, dívat na pozemek 
obdělávaný, než na zanedbaný, kde 
se mohou tvořit třeba černé skládky 
a podobně. Vzhledem k tomu, že již 
nyní víme, že o místa v komunitních 
zahradách je velký zájem, dovoluji si 
požádat vás, vážení spoluobčané, kteří 
vlastníte pozemky v lokalitě Bohunice, 
nevyužíváte je a měli byste zájem je 
poskytnout do projektu Komunitní 
zahrada, kontaktujte mě a já vás rád 
seznámím s podrobnostmi.
Vy přátelé, kteří máte zájem vstou‑
pit do projektu Komunitní zahrada, 
budete včas informováni, jakým způ‑
sobem se můžete přihlásit. Veškeré 
podrobnější informace pro vás chys‑
táme na našich webových stránkách 
www.proboos.cz. Můžete mě také 
kontaktovat přes e ‑mailovou adresu 
proboos@seznam.cz nebo na tel.: 
778 542 492. Přeji krásný červen

 Milan Hrdlička, předseda

Milí čtenáři a příznivci knihovny, kdo 
si v červnu najde čas na knihovnu, ten 
zcela jistě neprohloupí. Máme pro vás 
připravenu letní dávku té správné li‑
teratury, která nesmí chybět na žádné 
z vašich cest. Připravili jsme pro vás ty 
nejpopulárnější průvodce současnosti 
společně s tipy, koho se vyplatí sledo‑
vat, aby vám nic neuteklo a prožili jste 
léto, jak se patří. Komu však cestová‑
ní až tolik neříká a má raději pohodlí 
domova, ten si jistě nenechá ujít 9. 6. 
v 18:00 naše autorské čtení s autorkou 
Květou Santlerovou, která vám před‑
staví svoji novou knihu Ať, žije babič‑
ka! Kniha je oslavou všech skvělých 
babiček! Vtipným způsobem vás uvede 
do této krásné životní role a stane se 
vaším oblíbeným průvodcem v „babič‑
kování“. Budete se smát, vzpomínat 
a zamyslíte se nad svým životem. Je 
to laskavé pohlazení po duši, které 
v dnešní době hodně potřebují nejen 
babičky. Rodiče s dětmi zveme 7. 6. na 
naše pravidelné čtení pro nejmenší. 
Tentokrát budeme společně s kouzel‑
níkem Bibliusem čarovat, abychom 
jednu takovou báječnou knížku zachrá‑
nili. Ve čtvrtek 16. 6. vás pak srdečně 
zveme na hudebně ‑poetické pásmo 
divadla hudby a poezie AGADIR, které 
bude sestaveno z básnické sbírky Luz 
adentro autorky, básnířky a knihovni‑
ce Zdeňky Pospíšilové. Tato její nově 
vydaná sbírka je sondou do života 
současné mladé ženy, která realitu ži‑

vota ozvláštňuje citlivým vnímáním 
světa kolem sebe. Tento měsíc máte 
rovněž poslední možnost zhlédnout 
výstavu Střední školy umění a designu 
pod názvem Město. Autoři ve svých 
kresbách představují město „velké“, 
město „malé“, město konkrétní, město 
fiktivní. Vybraná kolekce prací se snaží 
v každém studentovi ukázat vypěsto‑
vanou snahu o individuální přístup 
k řešení úkolu a výtvarnou originali‑
tu. Naposled v tomto měsíci můžete 
rovněž navštívit naši knihovní výstavu 
věnovanou oslavám 100 Knihovny Jiří‑
ho Mahena. Výstava zachycuje ve 100 
letech 100 otisků, které tu knihovna 
nesmazatelně zanechala. Od venkov‑
ních panelů se pak můžete přesunout 
dovnitř, kde se dozvíte o historii po‑
bočky v  Bohunicích. Pokud chcete 
mít přehled a máte zájem o zasílání 
všech našich novinek a přehledu akcí 
mailem, napište nám na lany@kjm.
cz. Kompletní přehled všech probíha‑
jících akcí naleznete také v kalendáriu 
zpravodaje. Krásné a prosluněné dny, 
jak jinak než s dávkou toho správného 
čtení, přejí vaši knihovníci.

 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová
KJM pobočka Lány

V měsíci dubnu se na ZŠ Arménská 
uskutečnily tradiční akce, které jsou 
vždy spojené s blížícím se příštím škol‑
ním rokem a příchodem nových školá‑
ků do 1. tříd. Letos jsme byli opravdu 
rádi, že se tyto oblíbené akce mohly 
po dvouleté covidové absenci opět 
uskutečnit.
Středeční dopoledne 6. 4. 2022 pa‑
třilo Dni otevřených dveří. Žákyně 
8.A vyčkávaly na rodiče a provázely 
je po celé škole. Podrobnější dotazy 
rodičů zodpovídala paní zástupkyně.
Ten stejný den se konalo Pohádko‑
vé odpoledne pro budoucí prvňáčky, 
které si perfektně nachystali žáci 5. 
tříd spolu s třídními učitelkami. Na 
různých stanovištích plnili předškoláci 
zajímavé úkoly a za splnění úkolu byli 
i odměněni. Setkávali se zde s pohád‑
kovými bytostmi, zkrátka bylo se na 
co dívat, a program byl velmi pestrý. 
Páťáci byli skvělí a moc jim za přípravu 
i průběh zdařilé akce děkujeme. Zatím‑
co se děti bavily na stanovištích, rodiče 
měli možnost posadit se alespoň na 
chvíli do malé kavárničky. Mohli se ptát 
na vše, co je zajímalo, a samozřejmě 
jsme i s nimi několikrát během odpole‑
dne znovu prošli naši školu. Účast byla 
nad očekávání velká a všichni jsme si 
navozenou přátelskou atmosféru užili.
O čtrnáct dní později proběhl zápis do 
1. tříd. Rodiče postupně, díky rezer‑

vačnímu systému, přicházeli se svými 
dětmi, které byly napnuté, co se bude 
dít a  jak celý zápis bude probíhat. 
V jednotlivých třídách si děti povída‑
ly s pedagogy, poznávaly barvy, čísla, 
tvary a ty odvážnější nezapomněly ani 
na písničku nebo básničku. Oba dny 
zápisu utekly velmi rychle. Najednou 
byl pátek večer a vše skončilo.
Měsíc duben byl pro všechny náročný. 
Myslím si, že je dobře, že vše mohlo 
konečně probíhat osobně. Paní uči‑
telky poznaly své budoucí žáčky a ti 
zase alespoň trošku prostředí školy. 
Měli možnost zjistit, jak se u nás učí 
a na co se mají od září těšit.
Ještě jednou velké poděkování všem 
žákům 5. tříd a samozřejmě i pedago‑
gům, kteří se do akcí zapojili. Nemohu 
opomenout ani rodiče, kteří si v dané 
dny našli čas a přišli se k nám podívat.

 Mgr. Alena Procházková
zástupkyně ZŠ Arménská

PRO BOhunice – 
Komunitní zahrada

S knihou na cestáchZŠ Arménská se těší 
na budoucí prvňáčky

…málo kde dobré, spí‑
še všude horší. Ve svém 
komentáři se zaměřím 
na ulici Bohuňova. Je 
to ulice tzv. staré bo‑
hunické zástavby. No, 
staré domy jsou po‑
většinou rekonstruo‑
vány a do patra přistaveny. Ulice 
je jednosměrná a parkuje se pouze 
jednostranně. Z těchto faktů zcela 
logicky plyne deficit cca 60 % par‑
kovacích míst oproti normě. A to 
tam hledáme místa i my ze sídliště. 
A v ulici je penzion a pneuservis. 
I tyto provozovny mají svou potřebu 
„odstavovat vozidla“.
Nedávno byla v ulici započata cel‑
ková rekonstrukce prodejny bývalé 
masny. Nový objekt si z dostupných 
informací ze stavebního řízení vy‑
žádal potřebu pěti nových parko‑
vacích míst. Ty stavebník nechal 

zrealizovat na blízké ulici 
Amerlingova. Potud vše 
v pořádku. Ale…
Ale naše radnice nechala 
tyto místa osadit doprav‑
ními značkami k zajištění 
„návozu a odvozu žáků ZŠ 
Arménská“. Tedy tabule 

oznamují, že je zákaz zde parkovat 
v době 7–9 a 13–15 hodin. Nechci 
nyní řešit, jak se tam na slepé, tři 
metry široké vozovce auta rodičů 
navzájem bezpečně vyhýbají a cou‑
vají, když je zrovna kolem plno pě‑
ších dětí a žáků. Zajímá mne, kam si 
noví obyvatelé ulice Bohuňova bu‑
dou odstavovat svá vozidla. To bu‑
dou dvakrát denně přeparkovávat? 
Dle mého nepraktické. Praktické by 
naopak pro všechny bydlící bylo, 
režim parkování novodobě označo‑
vaný jako „K+R“ odstranit.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Bohunické možnosti parkování…

Příspěvky zastupitelů
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OREL jednota Brno-Bohunice, ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice 
 

pořádá 
 

 
 

 
v neděli 12. června 2022 

DĚTSKÉ 
ODPOLEDNE 

od 15.00 hodin mezi kaplí a orlovnou 
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

po skončení soutěží bude za orlovnou (Hraničky 5)  
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

 
CENY A ŠPEKÁČKY PRO VŠECHNY DĚTI 

www.orelbohunice.cz 
 
 

Na akce pro veřejnost a provoz orlovny finančně přispívá MČ Brno-Bohunice 

Ve dnech 21.–26. 4. navštívili naši ZŠ 
Arménská učitelé z partnerské slovin‑
ské Základní školy Naklo v čele s pa‑
nem ředitelem Milanem Bohincem.
V pátek 22. 4. jsme je u nás slavnostně 
přivítali a společně zasadili v Jedlé 
školní zahradě strom partnerství man‑
dloň, a to za účasti pana starosty MČ 
Brno ‑Bohunice Ing. Antonína Crhy. 
Poté kolegové absolvovali učitelskou 
dílnu na téma Velikonoce na jižní Mo‑
ravě – kraslice a gastronomie Moravy.
V pondělí 25. 4. jsme slovinským uči‑
telům představili naši školu a oni měli 
možnost podívat se na výuku jednotli‑
vých předmětů. Dále následovala bese‑
da s promítáním filmů a fotografií ze 
zářijové cesty našich žáků do Slovinska, 
včetně zpětné vazby. Součástí návštěvy 
byla i diskuze s našimi pedagogy včet‑
ně oboustranného sdílení zkušeností.

V rámci pobytu v ČR poznali slovinští 
kolegové město Brno – Bunkr 10‑Z, 
aktivizující terénní výuku na Červeném 
kopci, naši školu s naším způsobem 
výuky, učení v zábavném vědeckém 
parku VIDA!, Špilberk, Hvězdárnu 
a planetárium města Brna, centrum 
města a jeho památky a v neposlední 
řadě i hlavní město Prahu.
Projekt ERASMUS+ dále pokračuje vý‑
jezdem našich učitelů do Slovinska, 
dále pak výjezdem našich žáků – čle‑
nů školního EKO ‑klubu, a na počátku 
příštího školního roku společným 
výjezdem dalších žáků – členů Ang‑
lického klubu a redakční rady školního 
časopisu Armixxx.
Náplň je bohatá, všichni se tak máme 
na co těšit.

 Mgr. Petr Holánek,
ředitel ZŠ Arménská

Po dvouleté pauze způsobené pan‑
demií Covidu‑19 jsme dne 19. 5. na 
ZŠ a MŠ Vedlejší uspořádali tradič‑
ní akci Kavárna spojenou s vernisáží 
výtvarných a keramických prací žáků 
naší školy. Program akce zahájil Krou‑
žek společenských tanců pod vede‑
ním Robina Ondráčka. Následovalo 
vystoupení ukrajinských žáků, kteří 
si společně s paní učitelkou Halynou 
Tomashuk nacvičili ukrajinskou hym‑
nu Ще не вмерла України і слава, 
і воля (Ukrajina ještě nezemřela). 

Píseň interpretovaná ukrajinskými 
dětmi, jež jsou od března žáky naší 
školy kvůli konfliktu na Ukrajině, vel‑
mi silně zapůsobila nejen na rodiče, 
ale i na některé další v publiku. Po 
hymně se představil divadelní soubor 
Vedlejšák vedený paní učitelkou Kalá‑
bovou, Jandovou a panem zástupcem 
Mlýnkem s vystoupením Princezna se 
zlatou hvězdou na čele. Překvapením 
v programu bylo pěvecké vystoupení 
některých pedagogů.
Mnoho rodičů přišlo podpořit své ra‑
tolesti v soutěži o nejlepší moučník. 
Nejzdařilejší moučníky byly ohodnoce‑
ny věcnými cenami věnované Klubem 
rodičů. Soutěž vyhrála Sára Pelikánová 
z 6. C. s tradičním francouzským de‑
zertem Paris ‑Brest. Tímto děkujeme 
všem zúčastněným, kteří se do soutěže 
přihlásili a upekli dezert dle rodinných 
receptů.
Výstava výtvarných prací zahájena ver‑
nisáží, již doprovázela akce Kavárna, 
byla zpracována na téma protiklady. 
Tvůrčí proces a práce na koncepci vý‑
stavy byly mnohokrát pozastaveny již 

zmíněnou pandemií a s ní spojenou 
distanční výukou. Vzhledem k téměř 
dvouleté kulturní absenci je právě 
letošní výstava žáků ZŠ Vedlejší mi‑
mořádně přínosná a důležitá. Výstava 
se tak v nelehké době stává oslavou 
krásy a citu pro žáky, jejich rodiče, ale 
i pro pedagogy samotné.
Během tvůrčího procesu a zpracovává‑
ní takto širokého tematického celku se 
žáci učili nejenom řemeslně – výtvarné 
dovednosti, ale i se rozhodovat, volit, 
obhajovat, komunikovat a prociťovat 
samotnou tvorbu.
Tematický celek protiklady předestřel 

žákům širokou škálu možností, jak 
uvažovat výtvarně o fyzickém a spi‑
rituálním světě, jehož jsme všichni 
součástí. Svět protikladů je součástí 
každého z nás.
Tímto bychom rádi poděkovali žákům 
za snahu, kreativitu a preciznost bě‑
hem tvořivého procesu i kolegům za 
podporu při přípravě výtvarné výstavy. 
Zároveň děkujeme všem pedagogic‑
kým pracovníkům a rodičům za pomoc 
při organizaci celé této akce.

 MgA. Jiří Pavlíček, 
Mgr. Markéta Mocková

Návštěva slovinských 
kolegů na ZŠ Arménská 

Kavárna a vernisáž na ZŠ a MŠ Vedlejší
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www.fsps.Muni.cz

Sportovní aktivity pro veřejnost
Setkání absolventů
netradiční pohybové aktivity pro celou rodinu
E-kola a host Ondřej Moravec

Vstup na akci zdarma. 
Zvána je široká veřejnost, absolventi, studenti i zaměstnanci MUNI.

fakulta sportovních studií mu
Kamenice 753/5,brno-bohunice

sobota 18.6.2022, 10–16 hod.

Otevíráme dveře veřejnosti!

Open sport 
festival

program

 Psí salon Čeníšek nabízí koupá‑
ní, česání, stříhání a trimování i vel‑
kých plemen psů na adrese Lány 7, 
Brno‑Bohunice. V nabídce také ši‑
roký výběr šamponů a hřebenů. Tel.: 
607 126 523, www.psisaloncenisek.cz

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

 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Burger King v OC Campus při-
jme zaměstnance na HPP na pozici 
kuchař/pokladní. Možnost kariérního 
růstu na manažerské pozice, možnost 
i zkráceného úvazku. Více informací 
získáte na tel. č. 778 026 877, e‑mail: 
jiri.novacek@amrest.eu

 OLMAN SERVICE s.r.o. přijme 
PRACOVNÍKA/CI NA SPECIÁLNÍ DEZIN‑
FEKCE POVRCHU na ranní směnu do FN 
v Brně, Bohunicích. Volejte 730 186 797 
nebo pište e‑mail: nabor@olman.cz.

 ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – 
SÍTĚ Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety 
DEN a NOC, vertikální žaluzie, zastíně‑
ní lodžie, sítě proti hmyzu. Akční sleva 
20 %. Tel: 605 374 881, www.domove.cz

 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 
450 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno‑
‑hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

 SERVIS a OPRAVA NOTE-
BOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika 
ZDARMA. Vyzvednutí u Vás, rozumné 
ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, tel.: 608 880 107.

 Pedikúra – provádím, mohu přijet 
kamkoliv – z pohodlí domova.
Tel.: 702 862 428, Klocová.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Malíř pokojů, precizní práce 
s úklidem. Petr Slanina. 
Tel.: 723 867 844.

 PEDIKÚRA, MASÁŽE, úprava 
oděvů. Ukrajinská 15. Tel. 728 231 973.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří‑
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

734 459 177

Mobilní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu
 Stanoviště: Souhrady

4. 6. 18. 6. 2. 7. 16. 7. 6. 8. 20. 8. 3. 9. 15. 10.

 Stanoviště Neužilova

11. 6. 9. 7. 13. 8. 10. 9. 8. 10. 12. 11.

 Stanoviště Lány

25. 6. 23. 7. 27. 8. 24. 9. 22. 10. 26. 11.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

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

jarek.sotek@volny.cz

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Odhad ceny nemovitosti
zdarma do 24 hodin

www.framireal.cz

Nechte si zpracovat nezávazný odhad 
certifikovaným odhadcem úplně zdarma.

Naleznete nás na adrese 
U Pošty 14, Brno-Starý Lískovec

a buď za hvězdu i v kuchyni
se stabilním optickým
internetem

Přepni do stavu beztíže 
s netboxem


