
Každoročně ke konci května a na začátku června 
řešíme v Bohunicích obsazení školek a umístění 
tříletých dětí. Nejinak tomu bylo i letos. Zákon 
nám nařizuje umístit ve školkách všechny tříle-
té děti, které svůj 3. rok dovršily k 31. 8. 2022 
a jsou spádově příslušné k některé z našich školek. 
Možná stojí za zmínku, že v Bohunicích máme 
5 školek s celkovou kapacitou 400 dětí. A jak se 
nám letos umísťování dětí dařilo?

Díky postupnému navyšování kapaci-
ty školek se všechny spádové děti do 
školek v Bohunicích dostaly. Tomu na-
pomohlo, že jsme minulý rok otevřeli 
jednu třídu v budově Bohunka.
Samozřejmě to nebylo bez komplikací, 
protože zejména na MŠ Amerlingova 
byl převis dětí poměrně velký. Ale ro-
dičům, kteří potřebovali s umístěním 
dětí „pod čarou“ pomoci a ozvali se mi, 
jsme místo v Bohunicích našli.
A výhled do budoucna? Jak jsem psal 
v minulém čísle zpravodaje, plánuje-
me otevřít přípravnou třídu pro před-
školáky. A to je jistě cesta, jak i v příš-
tím roce zabezpečit dostatek míst pro 
všechny spádové bohunické děti.

BOHUNICKÉ EXKURZE
V  měsíci červnu jsem pro zájemce 
uspořádal dvě exkurze na zajímavá 
místa. Jedním byla bohunická vazeb-
ní věznice (krátká zpráva uvnitř zpra-
vodaje) a  druhým spalovna SAKO. 
Přihlašování probíhalo z  časových 
důvodů přes facebookovou skupinu 
Naše Bohunice. Věřím, že obě exkurze 
zaujaly a že je zopakujeme. Příště do-
mluvím termín s předstihem a dozvíte 
se o něm zde ve zpravodaji.
Ale na jednu exkurzi bych vás rád po-
zval už teď. Jedná se o Zdravotnickou 
záchrannou službu JmK v Bohunicích, 
v areálu zdejší nemocnice. Komento-
vaná prohlídka proběhne 20. červen-
ce 2022 do 18 hod. Zájemci se mohou 
hlásit prostřednictvím e-mailu crha@
bohunice.brno.cz. Těším se na vás.

O STROMECH A JEJICH SÁZENÍ
Často se na mě obracíte s  připo-
mínkou, proč nesázíme víc stromů. 
Důvod je prostý. Nemáme kde. Ano, 
čtete dobře. Opravdu nemáme kde. 
V Bohunicích už je jen velmi málo 
míst, kde by bylo možné nějaký strom 
vysadit. Vím, že teď možná vykouknete 
z okna a hned nějakou volnou plochu 
pro výsadbu u vašeho domu uvidíte. 
Ale to je jen zdánlivě volná plocha.
Proč? Protože zasadit strom na toto 
místo můžeme pouze za předpokladu, 
že se jedná o pozemek v majetku měs-
ta Brna, a především, v místě výsadby 
se pod zemí nesmí nacházet žádná in-
ženýrská síť ani kabel. A to je největší 

problém. Bohunice jsou doslova pro-
tkány hustou sítí vodovodních a ply-
nových rozvodů, kanalizací a hlavně 
elektrických, telefonních, televizních 
a datových kabelů.
A tak se plochy pro výsadbu stromů 
značně zmenšují. My máme připrave-
no několik desítek stromů k výsadbě. 
Jen obtížně hledáme a prověřujeme, 
kam je dát.

MINIGOLFOVÝ TURNAJ
Mnozí z vás vědí, že hraji velmi rád 
a s nadšením minigolf. A myslím, že 
nejsem sám. Proto jsem se rozho-
dl navázat na předcovidovou dobu 
a opět po létech uspořádat na našem 
bohunickém hřišti při ul. El. Přemys-
lovny turnaj v minigolfu pro širokou 

veřejnost. Zváni jsou všichni. Hrát bu-
deme ve třech kategoriích: děti, ženy, 
muži. Během turnaje bude možnost se 
něco přiučit a dozvědět o způsobu hra-
ní a volbě míče pro jednotlivé dráhy. 
Přítomen bude a poradí mistr republi-
ky a úspěšný reprezentant v minigolfu 
Marian Straško.
Turnaj pořádám ve spolupráci s Jed-
notou Orel Brno -Bohunice, který 
věnuje do turnaje ceny, a nájemcem 
minigolfového areálu Minigolf ONE, 
který nám hřiště zpřístupní mimo 
otevírací dobu.
Těším se na vás v neděli 31. červen-
ce 2022 od 10 hod. 
Zájemci hlaste se prostřednictvím 
e-mailu crha@bohunice.brno.cz.

STAVEBNÍ AKTIVITY
V době, kdy čtete tyto řádky, je již ho-
tová rekonstrukce vnitřních prostor 
SVČ Labyrint a zelená střecha v ZŠ Ar-
ménská. Jistě jste si všimli prací na re-
konstrukci některých kontejnerových 
stání a také chodníků, např. v okolí 
sochy pod OC Kavkaz. Přehlédnout 
se nedají ani práce na dětském hřišti 
na ul. Uzbecká. Brzy zahájíme rekon-
strukci asfaltového plácku mezi ulicí 
Spodní – Rolnická a obnovu zeleně 
a  chodníků ve vnitrobloku na ul. 
Arménská. O prázdninách opravíme 
poslední třídu v MŠ Uzbecká.

Milí přátelé, přichází asi nejočekáva-
nější a nejoblíbenější období v roce – 
prázdniny – a s nimi doba dovolených. 
Je to čas, kdy si snad budeme moci 
vydechnout, odpočinout si a nabrat 
nové síly. Ať už budete někam ces-
tovat či trávit dovolenou doma, přeji 
Vám jen krásné zážitky, radost, pohodu 
a samozřejmě šťastný návrat domů.
S přáním pohodového léta se těším na 
další setkávání s vámi.
  

 Antonín Crha, váš starosta

Jak se nám dařilo umístit děti do školek?

Uzávěrka č. 9/2022
pátek 19. srpna 2022
ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Termíny blokových čištění.....................2
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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

1. září 2022
16:00 MONTY 
18:00 Michal Tučný
 revival
20:00 AG Flek

8. září 2022
16:00 Petr Kocman
 s country kapelou
18:00 Bohuš Matuš
20:00 Boney M revival

hudební
podzimBohunický  #6

Srdečně Vás zveme! MČ Brno-Bohunice.

Přijďte
se pobavit s přáteli

a poslechnout si zároveň 
dobrou hudbu.

Akce jsou pořádány před 
radnicí na ul. Dlouhá 

vždy od 16:00 do 
21:30 h.
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Nad dotazy občanů  
aneb Co nového
Je to více než rok, co naši 
radnici navštívil oblastní 
ředitel České pošty pro Ji-
homoravský kraj. Předem 
ohlášená návštěva avizova-
la jednání ohledně pobočky 
630 00, což je pošta pod OC 
Albert na ulici Dlouhá. Po 
úvodním seznámení jsme se hned do-
zvěděli nemilou věc – pošta v rámci 
reorganizace hodlá zrušit poštovní 
pobočku právě u nás na ulici Dlouhá. 
Naše reakce byla okamžitá. Ve vší sluš-
nosti, ale s patřičným důrazem jsme 
panu řediteli dali najevo, že zrušení 
pobočky pošty v Bohunicích je pro nás 
nepřijatelné a že pokud by mělo k to-
muto dojít, podnikneme veškeré kroky 
k zamezení uzavření pobočky. Následo-
vala debata, jež obsahovala argumenty 
z obou stran. Vzhledem k tomu, že 
jsme se rozešli a věc uzavření pobočky 
zůstala ze strany České pošty otevře-
ná, začal jsem sepisovat elaborát, jenž 
podpoří naše přesvědčení, že pobočka 
České pošty musí být v Bohunicích za-
chována. Snažil jsem se do materiálu 
zahrnout pouze klíčová fakta, ale přes-
to spis vyšel na šest stránek. Mimo 
jiné byla pro nás stěžejní dostupnost. 
Přestože se jeví, že lískovecká pošta 
25 je od ulice Dlouhá vzdálena jen 
dvě zastávky tramvají, pro některé se-
niory je to zásadní problém. Dalším 
argumentem byla skutečnost, že dle 
informací zaměstnanců pošty v Bo-
hunicích je nárůst odbavení klientů 
enormní. Je potřeba počítat i s tím, 
že připravovaná výstavba komplexu 
budov při ulici Jihlavská taktéž přinese 
jisté nároky na poštovní služby, a jsem 
si jist, že by tento nárůst zcela jistě 
zapříčinil přetížení pošty ve Starém 
Lískovci a dlouhé čekací doby u pře-
pážek. Celý elaborát jsem zaslal panu 
řediteli a požádal o jeho stanovisko. 
Bylo mi slíbeno, že naše požadavky 
při rozhodování budou zohledněny.
Tak jak je to již v naší zemi běžné, 
byrokracie má vždy navrch a já čekal 
na vyjádření pana ředitele, čekal jsem 
a čekal, sem tam jsem se připomněl 
a zase čekal. Minulý měsíc mi však 
došla trpělivost a já si chtěl s panem 
ředitelem sjednat osobní schůz-
ku. Nedovedete si představit, jak je 
složité sjednat si schůzku s někým 
z regionálního vedení. Po deseti te-
lefonátech v rozmezí pěti dní se mi 
na druhé straně konečně někdo ozval, 
slečna mne vyslechla, vzala si na mne 
kontakt a slíbila, že se mi někdo ozve. 
Tři týdny v háji a nic. Opět čtyřdenní 
kolečko telefonátů, protože nic jiného 
v kontaktech není, a to ani ten e -mail. 
Nakonec se mi někdo ozval, vyslechl 
si moji urgenci s již jistým roztrpče-
ním a poté mi v klidu sdělil, že pan 

ředitel, jenž měl reorgani-
zaci poštovních poboček na 
starost, byl přeřazen, a že se 
neví, kdo tuto problemati-
ku v  současné době řeší. 
No bezva, pomyslel jsem 
si, nám tu hrozí zrušení 
pobočky České pošty a  já 

to ani nemám s kým řešit. Jal jsem 
se tedy přitvrdit a dotyčné na druhé 
straně řekl, že jestli se mi do pěti dnů 
nikdo neozve, pojedu tuto záležitost 
řešit přímo na ředitelství do Prahy, 
a to rovnou s autobusem plným lidí, 
kteří rádi dají najevo svůj názor na to, 
jak s rušením pobočky v Bohunicích 
nesouhlasí. Trochu zaskočená, ale 
pravděpodobně zvyklá asistentka mi 
slíbila, že se mi zcela jistě někdo ozve.
Uplynulo deset dní a já již zjišťoval, jak 
si sjednat schůzku v Praze. Byl jsem 
proto překvapen, když se mi po zazvo-
nění telefonu ozvala paní vedoucí…. 
z pošty ve Starém Lískovci, informo-
vala mě, že v rámci personální reorga-
nizace dostala na starost několik pošt 
a že mezi ně patří i pošta v Bohunicích, 
a co bych chtěl řešit. V tu chvíli se ve 
mně lámaly dva protichůdné pocity: 
vztek, že musím vše vysvětlovat znovu 
a že budu potřebovat ten elaborát opět 
předložit a obhajovat, ale na druhé 
straně úleva, že mohu řešit daný pro-
blém s kompetentní osobou. Nu a tak 
jsem se jal vysvětlovat od začátku. Paní 
vedoucí byla dobrou posluchačkou 
a ani mě nepřerušovala, v závěru mi 
pouze sdělila, že chápe naše argumen-
ty, že i s nimi souhlasí a že mě může 
ubezpečit, že se pobočka České pošty 
v Bohunicích rušit zcela jistě nebude. 
Vážení, nedovedete si představit, jaká 
to byla úleva, a jestli jste 16. června ko-
lem jedenácté hodiny slyšeli nějakou 
ránu, tak to mi spadl kámen ze srdce.
Jestliže to shrnu, v  tomto případě 
se jasně ukázalo, že pokud člověk 
nerezignuje, a je jedno, zda se jedná 
o politiku, či osobní život, vždy má 
naději uspět i proti přesile! Proto mi 
dovolte, vážení spoluobčané, popřát 
vám mnoho sil a výdrže v řešení vašich 
problémů, a věřte, že vše se v dobré 
obrátí. Jen malý dovětek: mnozí si 
jistě řeknou, vždyť to je jeho práce 
postarat se o to, aby poštu nezrušili. 
Ano, je, a já si nestěžuji, jen vám chci 
přiblížit, že i práce politika někdy bývá 
dramatická.
Tak jak již každý rok za těch osm 
let, co jsem ve funkci místostarosty, 
mi dovolte popřát vám krásné léto, 
slunce tak akorát a hlavně se všichni 
vraťte domů ve zdraví, a až budete 
na dovolené někomu říkat, že bydlíte 
v Bohunicích, nezapomeňte dodat, že 
Bohunice jsou prima adresa.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Termíny blokových čištění

Blok č. 1 – termín čištění: 18. 7. | 17. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komuni
kaci, Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 19. 7. | 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komu
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 20. 7. | 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrt
ní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 21. 7. | 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 22. 7. | 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1–20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalo
va – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 5. 8. | 24. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 8. 8. | 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 9. 8. | 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komuni
kacích, Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 10. 08. | 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 11. 08. | 31. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 12. 08. | 13. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a při
lehlá parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Netroufalky a přilehlá parkovišťě, Student
ská – úsek s provozem MHD, Ukrajinská – úsek s provozem MHD a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2021:

Blokové čištění č. 1: 11. 4.–9. 5.
Blokové čištění č. 2: 18. 7.–22. 7. | 5. 8.–12. 8.
Blokové čištění č. 3: 13. 10. | 15. 10. –29. 10.

Mobilní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu
 Stanoviště: Souhrady

2. 7. 16. 7. 6. 8. 20. 8. 3. 9. 17. 9. 1. 10. 15. 10.

 Stanoviště Neužilova

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

 Stanoviště Lány

23. 7. 27. 8. 24. 9. 22. 10. 26. 11.
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLV

Pro naše sto čtyřicáté páté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral osobnost, po které je pojmenována další bohunická ulice, a to 
Vohnoutova.
Eduard Vohnout se narodil 15. 11. 1858 Mnichově Hradišti. Po studiích 
pracoval od roku 1881 na různých podučitelských místech v Plužné, Kro-
páčově, Čelakovicích a od roku 1887 v Troubsku.
V roce 1889 přichází do Bohunic do nové základní školy jako učitel. S touto 
školou pak jsou spjata všechna jeho další léta života. Definitivním naduči-
telem dvoutřídní Obecné školy v Bohunicích byl jmenován 6. března 1893. 
Podle historických pramenů bydlel Eduard Vohnout v Bohunicích v domě 
číslo 85, tedy přímo ve škole.
Penziován byl v roce 1925. Ale již 15. listopadu 1925 umírá. Je pochován 
na Ústředním hřbitově v Brně.
Jako řídící učitel, kulturní a osvětový pracovník se nesmazatelně zapsal 
do dějin Bohunic. V roce 1903 byl jmenován čestným občanem Bohunic.
V bývalé škole (dnes Středisko volného času Lány), kde dlouhá léta působil, 
mu byla 15. září 1935 odhalena pamětní deska. Na jeho počest nese jedna 
z bohunických ulic od 15. února 1939 jeho jméno.
Na fotografii je zachycen před školou spolu se svými žáky.

 Antonín Crha

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

7. 7.–31. 8. VÝSTAVA – Žít svůj sen naplno –  
výstava fotografií; KJM, Lány 3

7. 7.–31. 8. VÝSTAVA – Keramika SVČ Lužánky – Lány;
KJM, Lány 3

7. 7.–31. 8. SOUTĚŽ PRO DĚTI – Knihovní batůžky –  
čtenářská soutěž; KJM, Lány 3

7. 7.–31. 8. ZÁŽITKOVÁ HRA – Tajemství hrášku – na motivy  
G. J. Mendela; KJM, Lány 3

18. 7.–22. 7. 
 5. 8.–12. 8.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č. 2 – čištění komunikací s odtahy 
vozidel na místě; MČ Brno-Bohunice

21. 7. a 18. 8.
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY MČ BrnoBohunice;  
náměstí před radnicí od 12.00 do 18.00 hod.

1. 9. a 8. 9.
čtvrtek

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM MČ BrnoBohunice; 
náměstí před radnicí od 16.00 do 21.30 hod.

Kalendárium
7–8

MČ Brno-Bohunice hledá distributora na zajištění 
roznosu informačního zpravodaje Naše Bohunice
Specifikace: roznos 1× měsíčně do 5 dnů od převzetí zpravodaje, distribuce 
zpravodaje do všech schránek domácností a firem na území MČ, náklad 
7 000 kusů zpravodaje, termín realizace od 1. 9. 2022.
Uchazeč ve své nabídce doloží: výpis z rejstříku trestů osob oprávněných 
jednat jménem uchazeče, ne starší než 3 měsíce, cenu za 1 ks distribuo-
vaného zpravodaje v počtu nejvýše pěti listů formátu A3, reference o své 
dosavadní činnosti.
Písemné nabídky s požadovanými náležitostmi a doklady podá uchazeč 
doporučeně poštou nebo osobně v uzavřené obálce s označením „Výběrové 
řízení – distribuce zpravodaje NB“ na adrese ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3, 625 00 Brno v termínu do 10. 8. 2022. Bližší informace poskytne 
tajemník úřadu (tel. č. 547 423 814, e-mail kamarad@bohunice.brno.cz ).

Výběrové řízení
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Pan kolega Novotný v minulém čísle 
zpravodaje připomněl debatu ve věci 
počtu zastupitelů na další funkční ob-
dobí (nyní 21). Připomenu, že návrh 
na snížení počtu zastupitelů na 15 se 
dostává na pořad jednání opakovaně 
již druhé funkční období zastupitelstva 
po sobě. Jednou jsem byl autorem já, na 
květnovém jednání Ing. Vrážel. Ani jednou návrh 
neprošel. Níže se pokusím vyjádřit, proč se jed-
ná o smysluplný návrh, a nikoliv o líbivé heslo 
v populistickém stylu třeba SPD (té české, nikoliv 
německé).
V Brně je toho času 615 zastupitelů (Zastupitelstvo 
města Brna a jednotlivé městské části). V relativ-
ním vyjádření na počet obyvatel je to výrazně více 
než třeba v takové Vídni. Mnohost městských částí 
generuje také mnohost zastupitelů. Jaká však je 
geneze vzniku 29 dosavadních městských částí?
Původní středověké Město Brno postupem času 
pohlcovalo svoje okolí. K roku 1850 hovoříme 

o vzniku tzv. Vnitřního Brna a zejména 
roku 1919 vzniká tzv. Velké Brno, kdy 
došlo k připojení dvou měst Králova 
Pole a Husovic a 21 dalších obcí (včetně 
tehdy Bohonic). V pozdějším období pak 
jsou nejednotně připojovány další obce, 
které dnes tvoří okrajové městské části 
(např. Bosonohy, Bystrc, Líšeň). Sou-

časné městské části tedy z valné většiny respektují 
původní historické obce.
Historii mám rád a nesouhlasím s tím, že ji mnozí 
považují za nepraktickou. Lpění na historických 
hranicích mi však smysl nedává. Vždyť město je 
tak navzájem prorostlé. Praktičtější se mi jeví vy-
tvoření podstatně větších funkčních celků, které by 
respektovaly aktuální aktivity v území (na způsob 
bývalých obvodů obohacených však samosprávou).
Debatu o této věci je potřeba zahájit a vést. Může 
trvat dlouho (např. jako v případě tzv. Velké Prahy). 
Nynější městské části se totiž v případě nesouhlasu 
mohou postupem uvedeným v zákoně o obcích 

osamostatnit. Pevně však věřím, že efektivnější 
model si nakonec místo na slunci najde a při ně-
jakém dalším dějinném zvratu bude prosazen. Tím 
také konečně dojde k redukci počtu zastupitelů.
Zbývá vyřešit, co s počtem zastupitelů udělat 
v mezidobí. Naše městská část je počtem obyva-
tel srovnatelná s městy Poděbrady, Klášterec nad 
Ohří či Varnsdorf. Všechna tato města mají 21 
členné zastupitelstvo. Nutno však podotknout, 
že tito zastupitelé mají plné penzum práce. U nás 
v Brně si přiznejme, že to nejdůležitější se děje 
v Zastupitelstvu města Brna a na nás, zastupitele 
z městských částí, se již tolik práce a hlavně od-
povědnosti nedostává. Tomu by měl podle mého 
názoru odpovídat i menší počet zastupitelů než 
v samostatných městech srovnatelné velikosti. 
Úsporu veřejných prostředků v řádu statisíců ko-
run za funkční období tak vlastně beru jen jako 
pozitivní externalitu.

 Michal Kincl
zastupitel MČ Brno-Bohunice

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v  Brně -Bohunicích, 
kterou provádějí pra-
covníci Technických sítí 
Brno,  a.  s. ve spolupráci 
s  MČ Brno -Bohunice se 
měla uskutečnit ve středu 
11. 5. 2022. Z technických důvodů byla 
kontrola veřejného osvětlení přesunuta 
na středu 25. 5. 2022.
Zkontrolováno bylo celkem 1369 kusů 
světel. Z tohoto počtu nesvítila v době 
konání kontroly 4 osvětlení, což je 
0,29 % nesvítivosti. Co se týče osvět-
lení pod radnicí, které patří do správy 
ÚMČ Brno -Bohunice, tak i tam byly 
vyměněny všechny nesvítící výbojky. 
Takže nyní již máme veškeré osvětlení 
v naší MČ Brno -Bohunice v pořádku. 
Jak jste si již někteří povšimli, přibyla 

v rámci rekonstrukce v naší 
městské části na některých 
místech svítidla s LED žá-
rovkami, která svítí mno-
hem silněji než stará sodí-
ková světla. Tato nová LED 
světla zde byla instalována 
na základě světelně tech-

nických výpočtů, protože stará světla 
byla již na hranici životnosti. Takto jen 
v krátkosti na vysvětlenou. Závěrem 
bych rád poděkoval všem pracovníkům 
Technických sítí Brno, a.s. za velmi peč-
livou údržbu veřejného osvětlení v Bo-
hunicích a těším se na další spolupráci. 
Opravu nesvítícího osvětlení přislíbily 
Technické sítě Brno, a.s. do konce měsí-
ce května. Záznam z kontroly je uložen 
na Odboru technických služeb Úřadu 
městské části Brno -Bohunice.

 Josef Juras, člen Rady MČ 

Brno 1.6.2022 (VS ČR). Přesně na Den dětí proběhla ve 
spolupráci se starostou městské části Brno-Bohunice 
Ing. Antonínem Crhou prohlídka ve VVaÚpVZD Brno.

Prohlídky s profesionálním výkladem z řad našich zaměstnanců 
a příslušníků se zúčastnilo 60 vybraných občanů Bohunic, 
kteří mohli nahlédnout za zdi brněnské věznice, která je spja-
tá s městskou částí již od roku 1956. VVaÚpVZD Brno úzce 
spolupracuje s městskou částí v rámci brigádnických činností 
našich odsouzených při zvelebování mateřských a základních 
škol a Ústředního hřbitova, a to zcela zdarma.  Další zvelebo-
vání bohunických škol bude probíhat o letních prázdninách. 
Spolupráce mezi vedením věznice a vedením městské části je 
na velmi dobré úrovni.

 TB 

Revize Statutu města Brna a počet zastupitelů

Kontrola veřejného osvětlení

Příspěvky zastupitelů

Začalo poslední léto volebního ob-
dobí. Na podzim, 23. a 24. září nás 
čekají komunální volby. Bude to 
další významný předěl v životě naší 
městské části. Bylo nám ctí další 
čtyři roky pracovat pro Bohunice.
Avšak nyní, kdy se většina z nás 
chystá na vytouženou dovole-
nou, nechceme psát o  politice. 
Bohunice jsou dobré místo pro 
život a i když na dovolené bude 
každému z nás krásně, budeme se 
vracet do hezkého prostředí. Jsou 

místem, kde žijeme, vychováváme 
děti a odpočíváme.
Nežijeme v  lehké době. Sotva 
jsme se vzpamatovali z dvou let 
covidových omezení, přišla válka 
na Ukrajině a s ní spojené další 
hospodářské potíže. Ty se zdánlivě 
odehrávají na globální úrovni, ale 
projevují se také v našich peněžen-
kách. Vidíme to prakticky každý 
den. Věříme, že po každé těžké 
době přijdou zase lepší časy.
Přejeme vám, abyste si užili léto 
a dokázali alespoň na chvíli za-
pomenout na nejistoty současné 
doby. Těšíme se, že se budeme 
v Bohunicích společně potkávat 
i po létě. Hezkou dovolenou!

 Robert Kotzian a Eva Duřpekto-
vá, vaši zastupitelé za Brno Plus

Přejeme krásné léto!
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Vážení čtenáři, ještě jednou v prázdni-
novém čísle vám s radostí oznamuji, 
že proběhlo další setkání jubilantů. 
Někteří ještě byli oslavovat se zpož-
děním za covidovou dobu, která naru-
šila mnohé milé zvyklosti, někteří byli 
oslavenci čerstvými. Všem upřímně 
popřál pan starosta Ing. Antonín Crha 
a pan místostarosta Milan Hrdlička. 
Dalšími gratulanty byly děti ze ZŠ 
Vedlejší, které si připravily dárek hu-
dební i recitační. O obsah skleniček 
se galantně postaral pan Ladislav 
Konečný a organizačně vše zajistila 

paní Mgr. Marta Dvořáková. S oblibou 
mezi jubilanty koluje kronika, někdo 
se najde i v oslavách předcházejících, 
někdo zapíše vzpomínku, poděkování 
či vzkaz oslavencům následujícím. Při 
tomto setkání byla mezi oslavenci 
i paní učitelka Blanka Vojtová, která 
mnohé bohunické děti provázela „Ví-
táním občánků“.
Přeji vám krásné léto plné slunce, 
vody, ovoce, hub… a pohody.

 Jana Šmídková, členka Komise
pro občanské záležitosti

Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
oslavte společně s námi neuvěřitel-
ných 200 let od narození věhlasného 
brněnského přírodovědce, zakladatele 
genetiky a objevitele základních záko-
nů dědičnost Gregora Johanna Men-
dela. Znám je především díky svým 
genetickým pokusům s hrachem, ale 
svou stopu zanechal i na mnoha dal-
ších místech na poli vědy a výzkumu. 
Zpříjemněte si společně s námi léto 
a přijďte si zahrát naši průzkumnou 
hru Tajemství hrášku, ve které budete 
hledat různé stopy, spojovat indicie, 
řešit řadu hádanek, a to vše musíte 
stihnout ve stanoveném čase, dřív než 
bude tajemství hrášku navždy ztra-
ceno. Tato hra pro všechny generace 
vám bude k dispozici po celou dobu 
letních prázdnin. Speciálně pro děti 
jsme pak přichystali čtenářskou sou-
těž v podobě oblíbených tematických 
batůžků. Každý batůžek je speciální 
a nabízí vždy jiné dobrodružství. Vy-
dejte se dobývat středověký hrad, lovit 
dinosaury nebo snad objevovat nové 
a neznámé záhady vesmíru. Tato letní 
čtenářská soutěž pro děti probíhá na 
všech pobočkách KJM do konce prázd-
nin. Ať už jste hraví, nebo máte rádi 

svůj klid s knihou, po celé léto vám 
pobyt v knihovně bude zpříjemňovat 
i výstava fotografií mladého cestova-
tele a talentovaného fotografa Ing. 
Jana Rybárika, který pravidelně i přes 
nepřízeň osudu vyráží objevovat krá-
sy světa a obdivovat jak přírodu, tak 
architekturu. Těšit se také můžete na 
výstavu výrobků dětí z keramických 
kroužků SVČ Lužánky – Lány vytvoře-
ných v tomto školním roce. Prohléd-
nout si je můžete v prostorách knihov-
ny taktéž do konce srpna. Přehledný 
seznam všech našich prázdninových 
akcí najdete v kalendáriu zpravodaje. 
Tak si přijďte užít léto s knihovnou, ale 
nezapomeňte na změnu naší otevíra-
cí doby. Prázdninová otevírací doba 
knihovny je tradičně v úterý a čtvrtek 
od 10 do 18 a nově také v pátek od 
10 do 15. Krásné a prosluněné dny, 
jak jinak než s dávkou toho správného 
čtení, přejí vaši knihovníci.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Lány

Setkání jubilantů

Mendel slaví v knihovně

KONEC STARÝCH ČASŮ
Od dob vlády Marie Terezie mají 
obyvatelé našich zemí poměrně jed-
notnou představu o tom, jak vypadá 
les. Je to soubor vzrostlých stromů 
převážně jednoho druhu a stejného 
stáří. Tím převažujícím druhem je 
smrk ztepilý (Picea abies). Vzrostlé 
stromy se dotýkají svými korunami, 
čímž zabraňují průchodu světla. Proto 
se ve spodních patrech smrkového lesa 
setkáváme jen se stínomilnými mechy.
Smrk může růst až do výšky 50 met-
rů. Jeho nevýhodou je plochý a mělký 
kořenový systém, který není schopen 
přijímat vodu z větších hloubek. To 
znamená, že smrk je především od-
kázaný na dešťovou závlahu. Když se 
opakovaně dostaví suchá léta, smrk 
trpí, oslabuje a  stává se náchylný 
k chorobám a škůdcům, již v poslední 
době působí kalamitní škody.
Jak naše lesy ochránit? Především 
různorodostí – druhovou i věkovou. 
Moderní lesy budou smíšené a jednot-
livé stromy budou různého stáří. Lesy 
budou světlé s dostatečně rozvinutým 
bylinným i keřovým patrem. Takový les 
bude průchodný jen po udržovaných 
cestách.

Vzrostlé smrky z původní nekoncepč-
ní výsadby rostou před Arménskou 
15 a 17.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (49)

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz 
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 1. 7. 2022 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš 
Psota, tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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Florbal má na naší škole ZŠ a MŠ Vedlejší mnohaletou tradici, 
o čemž vypovídá i fakt, že někteří naši bývalí žáci hráli za přední 
florbalové kluby v Brně.

Do dnešního dne jsme však mezi školami okresu Brno zůstali několikrát 
před branami postupu do krajského finále. V letošním školním roce ale 
naši chlapci z 6. a 7. tříd na podzim vybojovali v obrovské konkuren-
ci mnoha brněnských škol 1. místo. A tím si zasloužili reprezentovat 
brněnský okres v turnaji o nejlepší školní tým v Jihomoravském kraji.
Krajské finále se konalo 6. května ve Slavkově. Na tuto akci jsme vyráželi 
s bojovnou náladou a odhodláním udělat vše pro úspěch. Našich devět 
borců vyhrálo základní skupinu a postoupilo do semifinále mezi nejlepší 
čtyři týmy. Ve velmi napínavém utkání s Břeclaví zvítězili a o absolutního 
vítěze turnaje si zahráli finále proti Strážnici. Infarktový zápas nakonec 
zaslouženě vyhráli a radost nás všech nebrala konce. Kluci se vraceli 
domů s krásným pohárem pro vítěze. Moc gratulujeme! Potěšili jsme 
jistě všechny sportovní fanoušky z Bohunic i Základní školy Vedlejší.

 Mgr. Lenka Demelová

Vážení sousedé, s jistotou mohu říci, že 
slovo léto bude v tomto periodiku napsá-
no vícekrát než za celý zbytek roku. Je to 
tak, léto je jedno z nejkrásnějších období 
v roce a těší se na něj snad všichni. Je však 
spojeno i s jinou činností, a to ne běžnou. 
Ono totiž v těch dvou měsících musíme 
zvládnout nejenom rodinnou dovolenou, 
ale i postarat se o zbytek volného času, 
jejž mají naše děti. Družiny nefungují, 
školky jedou omezeně a ne každý má to 
štěstí, že svého potomka může poslat na 
léto k  prarodičům. Co nám může pomo-
ci, jsou příměstské tábory, které i u nás 
v Bohunicích fungují, a to hlavně za při-
spění Centra volného času Lužánky. I náš 
občanský spolek
 PRO BOhunice se rozhodl pokusit se po-
moci vyplnit ty volné chvíle, které nasta-

nou. Chceme v průběhu prázdninových 
měsíců uspořádat několik rodinných se-
tkání, kde si budou děti moci zadovádět 
na skákacím hradě, opéct si špekáček a 
trochu zasoutěžit, a pro vás dospělé zajis-
tit příjemné posezení s nabídkou dobrého 
občerstvení, prostě takové klidné odpo-
ledne. Jistě budete chtít vědět termíny 
těchto akcí, rozhodli jsme se, že budeme 
akce pořádat dle aktuálního počasí a nefor-
málně. Proto vám doporučuji stát se členy 
naši facebookové stránky PRO BOHUNICE, 
nebo sledovat naše webové stránky WWW.
PROBOOS.CZ,  zde se vždy dozvíte týden 
předem, jaká akce a kde bude pořádaná.
Vážení sousedé, dovolte mi za vedení spol-
ku PRO BOhunice popřát vám krásné léto 
a v září opět  na shledanou.

 Milan Hrdlička, předseda spolku

V úterý 24. 5. 2022 se konalo krajské 
kolo Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů, zkráceně OVOV, do kterého náš 
tým hladce postoupil z kola okresního. 
Naši žáci bojovali spolu se 16 základními 
školami na stadionu Moravské Slavie. Na 
programu bylo šest disciplín. Běh na 60 m, 
skok daleký, sedy/lehy, hod kriketovým 
míčkem, shyby a běh na 1000 m. Díky po-
řadatelům proběhl celý program hladce, 
bez zbytečných prostojů.
ZŠ Arménskou reprezentoval tým čtyř dí-
vek a čtyř chlapců: Barbora Dokoupilová, 
Valerie Vlková z 8. B, Julie Marková ze 7. B, 
Ema Zatloukalová ze 6. B, Adam Dastych, 
Šimon Melichar z 8. B, Adam Řiháček ze 
7. B a Francesko Polák ze 7. C. V soutěži 
jednotlivkyň skvěle bojovala naše talen-
tovaná žákyně 5. B Eliška Hladišová, která 

v ročníku 2011 obsadila krásné 8. místo. 
Naše družstvo se rvalo ze všech sil i s vě-
domím, že jsme tentokrát nemohli využít 
svoji silnou a skvěle bodovanou volitelnou 
disciplínu plavání, kterou pořadatelé pro-
stě vynechali. Také s volitelným během na 
1 km se všichni běžci a běžkyně popasovali 
úžasně.
V celkovém hodnocení družstev v kraji 
skončili na krásném 3. místě, získali pohár 
a diplom. Velkého úspěchu dosáhl Adam 
Dastych, který s přehledem vyhrál svoji 
kategorii ročníku 2008, Valerie Vlková se 
ve stejné kategorii jednotlivkyň umístila 
na 3. místě. Všem zúčastněným patří ob-
rovský dík za vynikající výkony a skvělou 
reprezentaci ZŠ Arménská. Děkujeme!

 Mgr. Jaromír Krejčí, učitel ZŠ Arménská

Hoši, děkujeme!!!PRO BOhunice

Bronzový stupínek v krajském kole OVOV

Tak jsme se dočkali! Druhá červnová 
neděle patřila dětem na tradičním 
dětském odpoledni plném soutěží pro 
malé i větší. Od tří hodin probíhala 
registrace, poté se již všichni rozběhli 
na jednotlivá stanoviště a plnili úkoly. 
Za jejich splnění dostaly děti body. 
Připraveno bylo několik stanovišť za 
orlovnou i na plácku pod kapličkou, 
děti si mohli vyzkoušet florbal, stolní 
hokej, točení obručí, lovení rybiček, 
jízdu na koloběžce a další dovednosti. 
Nesoutěžní stanoviště nabídlo střelbu 
ze vzduchovky na papírové růžičky. Po 
úspěšném zdolání všech úkolů byly 
děti odměněny balíčkem s dobrotami 
a špekáčkem, který si opekly na při-
praveném ohni.
Tato akce má své pevné místo mezi 
těmi, které pořádá jednota Orel Brno-
-Bohunice pro veřejnost. Velký dík 
patří všem pořadatelům z řad členů 
oddílů, bez jejichž pomoci bychom se 

neobešli. Podle počtu zúčastněných 
dětí, kterých se registrovalo 125, je 
vidět, že se jedná o akci úspěšnou. Přá-
lo nám i počasí a z rozesmátých tváří 
dětí bylo vidět, že si odpoledne užily. 
A my už se na vás těšíme na dalších 
připravovaných akcích. V září se budou 
konat koloběžkové závody a Bohunic-
ká chasa vás zve na Zahradní hodovou 
slavnost, která se uskuteční 24. září 
na zahradě ZUŠ. Kromě vystoupení 
chasy se můžete těšit i na oblíbenou 
skupinu Přesčas. A  pro dokonalou 
pohodu bude připraveno i grilované 
maso a klobásy, pivo nebo víno.
O našich aktivitách vás informujeme ve 
zpravodaji Naše Bohunice, na webu i na 
vývěskách. Samozřejmě budeme rádi, 
pokud najdete cestu k nám do orlovny 
a vyberete si z nabídky oddílů pro děti 
i dospělé a stanete se našimi členy.

 Nataša Hubatková
(Foto na protější straně)

V pátek 20. května se účastníci zájez-
du 9. ročníků připoutali a vydali se na 
dlouhou cestu do kempu Baško Polje 
v Bašce Vodě poblíž Omiše v Chor-
vatsku. Za jednu noc projeli 5 zemí 
(tj.  Česko, Slovensko, Maďarsko, 
Slovinsko a Chorvatsko). A že se ta 
cesta dlouhá 12 hodin (i když o zába-
vu v autobusu nouze nebyla) opravdu 
vyplatila!
Žáci bydleli v plně vybavených mobile 
homech CK Atlas. Kromě každoden-
ního koupání v azurově čistém (i když 
trochu studeném) moři toho žáci 
Základní školy Vedlejší zažili mnoho. 
Splouvali divokou řeku Cetinu a byl 
to úžasný zážitek! Projeli se na kolech 
do Brely a viděli jednu z nejkrásněj-
ších pláží světa, dali si rybu k večeři 
na lodi do Makarske, jezdili na pad-
dleboardech po moři, viděli krásné 

západy slunce, navštívili Modré je-
zero (v němž se i koupali) a Červené 
jezero, sportovali, hráli týmové hry, 
které většina z nich doposud nehrála 
(např. ringo), sami si vařili opravdové 
delikatesy (např. hamburgery, pala-
činky, puding, nebo rizoto), pořádně 
to roztočili na diskotéce, našli si nové 
přátele, sblížili se s učiteli a snědli 
hromady a hromady kuglic sladoledu.
No prostě si dovolenou se spolužáky 
náramně užili. Všichni se na konci 
pobytu shodli, že by tu mohli být 
až do konce prázdnin, a vůbec se jim 
nechtělo domů. Bohužel se museli 
rozloučit s rájem jménem Chorvatsko 
a 29. května se vrátili ke svým kaž-
dodenním životům. Zážitky a přátelé 
s nimi ovšem zůstanou…

 Eliška Bařinová, žákyně 9. B

Orelské dětské odpoledne Sportovně-turistický 
pobyt v Chorvatsku
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734 459 177

 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.

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

 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!

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně případné-
ho sundání a pověšení záclon), ŽEHLE-
NÍ a jiné drobné práce v domácnosti,… 
to vše Vám nabízí rodinná firma A-Z 
HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

 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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.
Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá ruční montážní práce.

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

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

Vnitřní žaluzie (hliníkové)

tel: 605 374 881
www.domove.cz

VYMĚŇTE SVÉ STARÉ ŽALUZIEVYMĚŇTE SVÉ STARÉ ŽALUZIE

Cena vč. DPH, dopravy a montáže 

Pro byt 2+1 -    8 500 Kč
Pro byt 3+1 -    9 900 Kč
Pro byt 4+1 -  11 500 Kč

Zastínění lodžie
Vertikální žaluzie 3,6 m - 7 500 Kč

Platnost akce do 31.8.2022

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

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

 Koupím garáž. Tel: 603 723 753.

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

 ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY 
– SÍTĚ. Vnitřní hliníkové žaluzie, ro-
lety DEN a NOC, vertikální žaluzie, 
zastínění lodžie, sítě proti hmyzu. 
Akční sleva 20 %. Tel.: 605 374 881,  
www.domove.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.
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a buď za hvězdu i v kuchyni
se stabilním optickým
internetem

Přepni do stavu beztíže 
s netboxem

Čekáte děťátko a připravujete se k porodu? Přemýšlíte, kterou 
porodnici si vybrat? Jak podpořit fyzickou přípravu sebe i miminka 
k porodu?  Nebo již máte doma malé miminko?

Tým našich zkušených lektorek se těší na setkání s Vámi. Ať již osobně 
u nás v Centru naděje a pomoci v Brně nebo formou on-line. 
Jsme tady i pro Vás!

• Webinář Na začátku těhotenství
• Pětidílný Kurz předporodní přípravy
• Jednorázové setkání Před porodem 
• Cvičení Spinning Babies 
• Kurz Praktická příprava ke kojení

• Kurz Vázání šátku
• Kurz Plenky a bezplenková metoda
• Kurz Příkrmy a výživa dětí po 6. měsíci věku
• Seminář Význam dlouhodobého kojení
• Webinář Ne/plodné období po porodu

www.cenap.cz

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

MOHENDŽODÁRO 
meditace pro ženy

harmonizační, dynamické, 
uvolňující, transformační

od září v KC Skála

METAMORFNÍ 
TECHNIKA

ACCESS BARS
www.evaskybova.cz www.chladservis.czKřenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

 PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ

 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERVIS

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

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
ÚKLID DOMÁCNOSTI

MYTÍ OKEN

tel.: 792 466 199
www.azhospodyne.cz

Koupání, česání, stříhání 
a trimování i velkých 

plemen psů

Brno, Lány 7
tel.: 607 126 523

www.psisaloncenisek.cz


