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V novém hávu
Milí čtenáři Našich Bohunic, prá-
ce kvapná, málo platná. Redakční 
rada NB se snaží držet tohoto hesla, 
a tak se mohlo zdát, že se bohunic-
ké periodikum nedočká nové vizáže. 
Opak je pravdou. Usilovně již přes 
půl roku pracujeme na novém hávu 
novin a snažíme se „vyladit“ Naše 
Bohunice do modernější podoby, 
a zároveň jim nechat charakteris-
tickou tvář. Není to lehké počíná-
ní – zvláště dámy mi dají za pravdu, 
že vybrat si nový kabát, aby ladil 
k oblečení, tvaru postavy a taky 
vystihoval osobnost nositelky je 
skoro nadlidský úkol. Ani naše re-
dakční práce nebyla jednoduchá.
Co se tedy již podařilo? První reno-
vace NB proběhla ve změně gramá-
že a kvality novinového papíru, na 
který je tisknuto. Další novinkou 
byla grafická podoba úpravy člán-
ků a označování odstavců. A na 
co můžete těšit do třetice? Příští 
(listopadové) číslo Našich Bohunic 
vyjde barevně – ano, vyslyšeli jsme 
volání mnohých občanů, kterým se 
jednobarevný tisk nelíbil. Pro vás, 
naše čtenáře, to přinese nutnost 
zvýšené obezřetnosti na začátku 
měsíce. V záplavě barevných re-
klamních letáků se mohou „nové“ 
Naše Bohunice lehce ztratit. Z ce-
lého srdce však doufám, že se tak 
nestane a vy budete mít možnost 
zhodnotit naše počínání. Na webo-
vých stránkách i na podatelně ÚMČ 
budete mít poté možnost se k nové 
podobě bohunického periodika vy-
jádřit – pokud se líbit nebude, mají 
občané možnost využít jako při 
koupi zboží dobu na vrácení nevy-
hovujícího tovaru. Zkrátka bychom 
se vrátili k původní podobě novin. 
V tuto chvíli se nezbývá než těšit 
na další číslo Našich Bohunic, které 
vás svým novým hávem doufám 
příjemně překvapí.

 Lucie Stará, předsedkyně 
redakční komise NB

Protože není nic hor-
šího než volně se šířící 
nepřesné informace, 
svolali jsme s  panem 
místostarostou na středu 
14. září 2016 veřejné pro-
jednávání a připomínko-
vání zmíněného projektu. 
Na bohunickou radnici se 
dostavila přibližně pa-
desátka občanů. Téměř 
všichni vyjadřovali názor, že by chtěli 
některé stánky zachovat. Současně 
byla na radnici doručena žádost s asi 
dvoustovkou podpisů, která říká totéž.
V bouřlivé, ale poměrně kultivovaně 
vedené diskuzi, jsme ujistili přítomné, 
že naším cílem není zabránit existen-
ci stánků. Prostranství bezpochyby 
rekonstrukci potřebuje, na tom jsme 
se shodli. Postavení nových stánků, 
přivedení elektřiny, vody a odpadní-
ho potrubí, úprava projektu a získání 
stavebního povolení na stánky, si však 
vyžádá vícenáklady ve velmi hrubém 
odhadu kolem 2.000.000 Kč. Již byl 
dán pokyn k  dopracování projektu 
a navržení vhodného typu stánků. Pe-
níze, které zatím nemáme, se budeme 
snažit na tento účel získat. Věřím, že 
celou věc se podaří vyřešit ke spokoje-

nosti lidí v okolí daného 
místa. V každém případě 
se snažíme dodržovat slo-
vo, které jsme vám dali 
– tzn. důležité věci vždy 
rozhodovat po konzultaci 
s těmi, kterých se týkají…

BOHUNICKÝ 
ZPRAVODAJ
Poměrně hodně čtenářů 

tohoto zpravodaje mi děkovalo za sna-
hu zklidnit napjatou atmosféru mezi 
koalicí a opozicí, která se v poslední 
době dost nevhodně projevovala na 
stránkách zpravodaje Naše Bohunice. 
Mnoho z vás vyjádřilo souhlas s vy-
tvořením samostatného oddílu, kde 
je nikým nekomentovaný prostor pro 
opoziční názory. Zaznělo i to, že se 
lépe orientujete a nedochází k nejas-
nostech v tom, který názor je koaliční 
a který opoziční, protože neznáte jed-
notlivé zastupitele a jejich politickou 
příslušnost. Díky tomuto řešení bude 
snad vše jasnější a přehlednější.

ANKETA SPORTOVEC 
BOHUNIC 2016
Městská část Brno-Bohunice vyhla-
šuje anketu Sportovec Bohunic roku 

Zůstanou stánky u zastávky Švermova?
Již vícekrát jsem psal na těchto stránkách o plánované rekonstrukci 
prostranství mezi obchodním centrem Kavkaz a tramvajovou zastávkou 
Švermova. Velké emoce a diskuze minulý měsíc způsobila informace, že 
projekt, který byl vytvořen v roce 2014, nepočítá s existencí tamních 
dřevěných prodejních stánků.

2016. Jak je již z názvu patrné, jedná se 
o seznámení veřejnosti s více či méně 
známými sportovci bydlícími v naší 
městské části a vyhodnocení, které-
ho z nich považujeme za „NEJ“. Svoje 
nominace můžete posílat prostřed-
nictvím webové stránky www.sporto-
vecbohunic.cz. K anketě najdete více 
informací v samostatné upoutávce na 
druhé straně zpravodaje.

NASVĚTLENÍ PŘECHODU 
HRANIČKY-ŠVERMOVA
Někdy zjara letošního roku jsem četl 
v denním tisku informaci, že firma 
ČEZ poskytuje dotační příspěvek 
120.000 Kč na osvětlení přechodů. 
Na firmu ČEZ jsem poslal žádost o do-
taci na osvětlení přechodu Hraničky 
– Švermova, který je jedním z nejrizi-
kovějších. K mé radosti, jsme byli vy-
bráni. V tuto chvíli probíhají projekční 
a přípravné fáze. Je pravděpodobné, že 
přechod bude nasvětlen ještě letos.

VOLBY
Jistě nelze přehlédnout, že 7. a 8. říj-
na letošního roku proběhnou volby. 
Tentokrát budeme volit nové Zastu-
pitelstvo Jihomoravského kraje. Spo-
lu s krajskými volbami u nás v Bo-
hunicích proběhnou i senátní volby. 
Současným senátorem za náš volební 
obvod 58 je Ing. Stanislav Juránek. 
Příprava voleb ze strany radnice je 
v  plném proudu. Volit budeme na 
stejných místech jako před dvěma lety. 
Hlasovací lístky vám včas doručíme do 
vašich schránek.

PROČ NESVÍTÍ NOVÁ SVĚTLA 
NA PARKOVIŠTI A CHODNÍKU
Často se na mě obracíte s dotazem, 
proč nesvítí nově postavené pouliční 
lampy na novém parkovišti při ulici 
Spodní nebo podél chodníku z ulice 
Švermova na ul. Osovou. Za vše může 
byrokracie. 
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Bude nějakým způsobem omezen 
provoz vozidel na ulici Podsedky?
Ano, provoz bude omezen dopravními 
značkami „zákaz vjezdu“ s dodatko-
vou tabulkou „mimo povolení OÚ 
Mo ravany nebo ÚMČ Brno-Bohunice“.

Některé zastávky nemají zastře-
šenou čekárnu, budou se ještě 
zastřešovat? 
Ano, i nadále běží projekt zastřešování 
zastávek MHD v katastru Bohunice. 
O harmonogramu se dočtete na webo-
vých stránkách MČ Brno-Bohunice.

Na náměstí před OD Albert se 
v poslední době vyskytuje větší 
počet bezdomovců, hodláte s tím-
to jevem něco dělat?
 O této problematice víme, pokud tito 
lidé pouze sedí na lavičce a nedopouš-
tějí se žádného protiprávního jednání, 
nemůžeme s tím nic dělat. Nicméně 
prostory před radnicí pečlivě monito-
rujeme, a pakliže zjistíme, že se děje 
něco, co se neslučuje s dobrými mra-
vy, řešíme to pomocí MP nebo přímo 
osobně, a to výtkou že se nám jejich 
chování nelíbí a žádáme je, aby odešli 
z tohoto prostoru.

V září jsem byla na třídní schůz-
ce syna v ZŠ Arménská, ve třídě 
bylo snad 50 °C, v tomto teple 
se nedá učit. Bude s tím radnice 
něco dělat? 
O tomto nežádoucím jevu víme, jed-
ná se především o třídy orientované 
na jihozápad. Proto jsme zařadili do 
investičního plánu na rok 2017 pro-
vedení montáže venkovních žaluzií za 

cca. 2 mil. korun. Věřím, 
že toto opatření zásad-
ním způsobem sníží onu 
nepříjemnou teplotu ve 
třídách.

Co se zase kope na 
ulici Ukrajinská? 
Jedná se o  komplet-
ní výměnu veřejného 
osvětlení.

Na zastávkách MHD U Kauflandu 
není ani jedna lavička, můžete 
zařídit jejich instalaci, ocení to 
především důchodci. 
Možnost instalace laviček již prověřuje 
náš odbor technických služeb. Věřím, 
že pokud nenastane nějaký majetko-
vý či pozemkový problém, lavičky zde 
osadíme co nejdříve.

Jak proběhla veřejná debata 
ohledně rekonstrukce prostoru 
Švermova? 
Dle mého názoru velmi dobře, debaty 
se zúčastnilo přibližně šedesát lidí. 
Obě strany se navzájem vyslechly 
a z mého pohledu je problém se stán-
ky vyřešen.

Budou se i nadále používat při 
blokovém čištění fukary, které 
velmi práší? 
Zda se budou, či nebudou používat 
fukary, záleží na principu blokového 
čištění. Pakliže i nadále budeme pou-
žívat princip čištění bez odtahů vozi-
del, budou se muset fukary používat, 
pokud zavedeme princip s odtahy vozi-
del, budeme moci fukary takřka vylou-

čit. K tomu, zda fukary 
používat či ne, potažmo 
odtahovat vozidla či ne, 
se budete moci vyjádřit 
na veřejné debatě, kte-
rá se bude konat 19. 10. 
opět v sále MČ Brno-Bo-
hunice a témata budou 
blokové čištění a ekolo-
gie v MČ.

Proč nefunguje veřej-
né osvětlení na ulici Spodní u no-
vého parkoviště a taktéž u nové-
ho chodníku mezi ulicí Švermova 
a Osová? 
Bohužel zde se jedná o tradiční byro-
kracii, vše je zapojené a funkční, jsou 
hotové revize a podobně, jenže máme 
tu zde mnou již několikrát kritizova-
ného byrokratického šimla. Ten jasně 
a hlasitě řehtá: „dokud tady budu já, 
bude se čekat“. Věřím, že nyní, když 
čtete tento článek, budou světla již 
svítit.

 Milan Hrdlička
váš místostostarosta

Nad dotazy občanůZůstanou stánky...
 1
Poté, co jsme stavbu dokončili a zko-
laudovali, předali jsme lampy městské 
firmě Technické sítě Brno, a.s., která 
je jejich správcem a provozovatelem. 
Oni nyní musí světla zapojit do sou-
stavy sítě osvětlení. Nicméně provoz 
světel také něco stojí, a tak k jejich 
provozování musí TsB dostat pokyn 
z Magistrátu města Brna. Získat tako-
vý dokument někdy trvá dost dlouho. 
Proto to zpoždění.

INVESTIČNÍ AKCE
Většina investičních akcí, o kterých 
jsem psal v  minulých článcích, již 
skončila nebo skončí v  nejbližších 
dnech. Jen připomenu: hotové nebo 
těsně před dokončením jsou záchodky 
v ZŠ Vedlejší, v CVČ Labyrint a v ha-
sičce, kuchyň na MŠ Švermova, oplo-
cení a nově upravený vstupní prostor 
v MŠ Amerlingova, oprava tělocvičny 
a osvětlení v ZŠ Arménská a rozsáhlá 
dílčí i plošná oprava mnohých chod-
níků. Rovněž je pomalu dokončována 
rekonstrukce prostranství u pošty 30 
na Běloruské ulici.
Letos nás ještě čeká přebudování bý-
valého školnického bytu v MŠ Bělo-
ruská na keramickou dílnu.
V současné době už se rozbíhají pro-
jekční a přípravné práce na následující 
rok. O tom jaké plánujeme investiční 
akce v roce 2017 vás budu informovat 
v dalších číslech našeho zpravodaje.
Milí přátelé, přeji Vám příjemný měsíc 
říjen a šťastnou ruku při volbách.

 Antonín Crha
starosta

Provozní doba  
tenisových kurtů při  

ZŠ Arménská
Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.
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MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

1. 10. 
a 29. 10.

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí před bohunickou 
radnicí; vždy v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.

2. 10. 
neděle

Tatran Bohunice : V. Meziříčí – házená, II. liga mužů
hala Neužilova, 15.00 hod.

4. 10. 
úterý

Vernisáž výstavy ALPSKÁ ZASTAVENÍ – fotografie 
Jaroslava Musila; KJM, Lány 3; od 18.00 hod

4. 10.–
27. 10.

Výstava ALPSKÁ ZASTAVENÍ – fotografie Jaroslava Musila
KJM, Lány 3

5. 10.
středa

Mmcité Brno : Svitavy – národní basketbalová liga (Kooperativa 
NBL); Univerzitní kampus v Bohunicích, od 19.00 hod.

6. 10.
čtvrtek

DRAKIÁDA – rukodělná dílna
KJM, Lány 3; od 14.00 hod. do 17.00 hod.

6., 13., 20., 
27. 10.

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

8. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Vojkovice – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 15.00 hod.

8. 10.
sobota

Tatran Bohunice : HK Hodonín  – házená, ČP žen 
hala Neužilova, 15.00 hod.

8. 10.
sobota

Tatran Bohunice : Sokol Juliánov – házená, II. liga mužů
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 17.00 hod.

11. 10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Hup a Hop
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

12. 10.
středa

Mmcité Brno : Kolín – národní basketbalová liga (Kooperati-
va NBL); Univerzitní kampus v Bohunicích, od 19.00 hod.

13. 10.
čtvrtek

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Jižní Morava čte
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

18. 10.
úterý

BESEDA S PROMÍTÁNÍM – Svatojakubská pouť do Santiaga 
de Compostela; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

19. 10.
středa

Divadlo na Lánech – NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA – hraje „divad-
lo Úsměv“; SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

22. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Novosedly – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 14.30 hod.

22. 10.
sobota

Tatran Bohunice : HK Ivančice – házená, II. liga žen 
hala Neužilova, 15.00 hod.

22. 10.
sobota

Mmcité Brno : Ústí nad Labem – národní basketbalová liga (Ko-
operativa NBL); Univerzitní kampus v Bohunicích, od 19.00 hod.

23. 10.
neděle

Tatran Bohunice : TJ Fatra Napajedla – házená, II. liga mužů
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 15.00 hod.

24. 10.–
27. 10.

Výstava knih – JÉ, TA JE TLUSTÁ!
KJM, Lány 3

25. 10.
úterý

BESEDA S PROMÍTÁNÍM – Bohunice a železnice 1856–2016; 
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

30. 10.
neděle

Tatran Bohunice : Prior Olomouc  – házená, II. liga žen 
hala Neužilova, 17.00 hod.

6. 11.
neděle

9. bohunický LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD s ohňostrojem; 
SVČ Lány, Lány 3; 17.30 hod. pohádka v SVČ, průvod od 18 hod.

Rada MČ na svém 46. (mimořád-
ném) zasedání dne 29. 6. 2016:
– schválila jednoho zájemce, v souladu 

s ustanovením výjimky z čl. IV. odst. 
1 písm. c) z Pravidel pro zadávání 
dodavatelů veřejných zakázek finan-
covaných MČ Brno-Bohunice, dále 
nabídku uchazeče veřejné zakázky 
na akci „Úprava přístupových ploch 
a zeleně v areálu skateparku v MČ 
Brno-Bohunice“ od společnosti ZE-
MAKO, s.r.o.

– schválila vrácení pojistného plně ní 
v částce 153.052 Kč zpět na účet 
ČSOB pojišťovny a. s., se sídlem 
Pardubice, Masarykovo nám. 1458, 
PSČ 532 18, IČ 45534306, sta-
novisko č. j. BBOH/03773/16/Pr 

k  platbě 153.052 Kč se žádostí 
o sdělení důvodu poskytnutí po-
jistného plnění ve prospěch sta-
tutárního města Brna, MČ Brno-
-Bohunice, ČSOB pojišťovně a.s., 
se sídlem Pardubice

– schválila dodatek č. 3 ke smlou-
vě o dílo č. 08-074/12/TS na akci 
„Rekonstrukce stávajícího dětského 
hřiště za bytovými domy Uzbecká 
č. 10–20 v  MČ Brno-Bohunice, 
Rekonstrukce stávajícího dětského 
hřiště u bytového domu Uzbecká 
č. 28 v MČ Brno-Bohunice a Rekon-
strukce stávajícího dětského hřiš-
tě za bytovými domy Moldavská  
č. 13–15 v MČ Brno-Bohunice“ s fir-
mou SWIETELSKY stavební s.r.o

Zprávy z rady X.Kalendárium

Pozvánka

Historické okénko

Veřejná beseda na téma
 BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ A EKOLOGIE
středa 19. října 2016 v 18 hod.

jednací sál radnice, ul. Dlouhá 3 (areál Kalinka).
Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Z historie Bohunic LXXXIII.
Pro naše osmdesáté třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii ulice Na Pískové cestě. Fotografie zachycuje horní část ulice s pohledem 
na věznici. Ulice v minulosti tvořila jeden celek s dnešní ulicí Sobolovou. V 70. le-
tech minulého století byla rozdělena výstavbou ulice Dlouhé a tramvajového 
tělesa. V místě tramvajové trati stávala také bohunická sokolovna. Fotografie 
je ze 70. let 20. století.
Ulice získala své poslední pojmenování 29. 8. 1991 podle starého názvu lokality 
v písčitém terénu. Její první název z 5. 12. 1924 zněl stejně jako dnes Na pískové 
cestě. V době protektorátu bylo náměstí přejmenováno na Am Sandweg – Na 
pískové cestě (17. 3. 1939). Po osvobození byl název 10. 5. 1945 vrácen. Ale již 
za rok (25. 6. 1946) byl znovu změněn na ulici Sobolova.

 Antonín Crha

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7
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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 Bohuni-
cích. O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součás-
tí bývá kulturní program a drobný dárek, budete následně písemně informo-
váni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 832). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na 
Vás těšíme.

Setkání jubilantů,  
vítání občánků

Opoziční názory

Původní souhlasné stanovisko bylo 
revokováno, a to i mj. z důvodu ar-
gumentace opozice (vyjma mé osoby 
se k věci vyjadřovali pánové Vrážel 
a Kotzian). Na řadu přišel nový návrh 
na směnu, podle kterého se již město 
nebude zbavovat chodníků. Nicméně 
stále nebyla reflektována skutečnost, 
že zatímco TJ Tatran bude hej, když 
nově bude vlastnit pozemek pod sta-
rou halou, městu bude hůře, když získá 
pozemek částečně ve svahu, o který se 
bude muset starat a který vlastně ani 
nepotřebuje. Taková směna se mi zdá 
nevyvážená. Proto jsem navrhl zřízení 
časově neomezeného bezplatného re-
álného břemene letní a zimní údržby 
pozemku, kdy by panujícím pozemkem 
byl právě pozemek částečně ve svahu 
nabývaný městem a služebným po-
zemkem byl pozemek, na kterém je 
situováno fotbalové hřiště, nyní ve 
vlastnictví TJ Tatran. Na základě to-
hoto opatření by TJ Tatran i nadále 
prováděl údržbu dotčeného pozemku 
obklopujícího hřiště. Údržbu pozemku 
provádí TJ Tatran již nyní a tato čin-
nost spolek patrně finančně neruinuje. 

Ostatně údržba tohoto pozemku je 
zejména v zájmu TJ Tatran. Bohužel 
můj doplňující návrh zastupitelstvem 
neprošel a zastupitelstvo se směnou 
pozemků v původní podobě (tj. vyjma 
směny chodníků)souhlasilo. Za toho-
to stavu jsem musel být proti, neboť 
dle mého svědomí není směna pro 
Bohunice zcela výhodná. Pro úplnost 
uvádím, že u popsaného hlasování se 
zdrželi hlasování i někteří další za-
stupitelé.

 Michal Kincl
zastupitel ZMČ Brno-Bohunice

V  posledních týdnech 
jsem se několikrát 
účastnil kontaktní 
kampaně před krajský-
mi volbami. Stojím na 
zastávce MHD, s úsmě-
vem zdravím procháze-
jící spoluobčany a ptám 
se: „Dobré ráno, mohu 
Vám nabídnout něco 
na svačinku?“ Nabízím 
sáček s koblihou a leták 
s kandidáty a programem. Někdo si 
vezme, někdo ne. To je celé. Možná ješ-
tě dodám: „Pěkný den!“ To je celé. Ob-
čan vidí logo na tričku a na stánku – ví, 
co dostává a proč. Chce-li, materiály si 
pročte. Chce-li, přijde v říjnu k volbám. 
Nepotřebuje, aby někdo myslel za něj, 
aby mu říkal, co má nebo nemá dělat.
Proč o tom píšu tady a teď? Mám do-
jem, že někteří představitelé Bohunic 
(známí pod pseudonymem „vedení 

MČ“) mají nutkavou 
potřebu myslet za své 
občany. Doplňují texty 
v tomto zpravodaji roz-
sáhlým vysvětlením – 
ale kde berou svou sebe-
jistotu, že jejich pravda 
je skutečně něco víc než 
pravda prezentovaná ji-
nými autory? Nově jsou 
některé texty umístěny 
do patřičných mezí – na 

stránku, kterou rovnou nemáme číst? 
Se zdůvodněním, že obsahují nepravdy, 
nepřesnosti. Kladu stejnou otázku – 
kde se bere jistota, že to jsou jediné 
nepravdy / nepřesnosti ve zpravodaji? 
Opravdu se to pozná podle toho, kdo 
je a kdo není „vedení MČ“?
Nevím, jak ostatní čtenáře – mě osob-
ně uráží, když mi někdo brání dělat si 
na věci vlastní názor.

  Jan Novotný, zastupitel

Nevýhodná směna  
pozemků? II

Občan nepotřebuje,  
aby za něj politik myslel

Snad si laskavý čtenář vzpomene na můj článek z minulého čísla zpravo-
daje ohledně směny obecních pozemků s pozemky ve vlastnictví spolku 
TJ Tatran. Věc naznala na zářijovém zastupitelstvu dalšího vývoje. 
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Nevěra za 172 korun

Podzim v knihovně

Chci vyjádřit pochvalu pracovnímu 
kolektivu pošty BRNO 30 v Brně-Bo-
hunicích. Téměř denně posílám z této 
pošty různé zásilky a vždy se zde setká-
vám s milým a vstřícným přístupem, 
který jsem donedávna považoval za 
samozřejmý. Pracovnice pošty BRNO 
30 se vždy zeptají, jakou službu chci 
použít, a když si nevím rady, samy do-
poručí takovou službu, která je pro 
mne jako zákazníka nejlepší.
Jednou o prázdninách jsem zcela výji-
mečně vyřizoval svoji poštu na jiném 
úřadě. Podal jsem tři zásilky: Doporu-
čený dopis do ČR, doporučený dopis 
na Slovensko a zabalenou krabici od 
bot s hmotností 1,192 kg na Sloven-
sko. Zaplatil jsem celkem 669 Kč. Při 
kontrole jsem doma zjistil, že poslání 
té krabice mě stálo 382 Kč! Ta cena 
mi připadala dosti vysoká, a tak jsem 
si na internetovém kalkulátoru zásilek 
vyhledal informace. Zjistil jsem, že 
poštovní úřednice zvolila pro zaslání 

krabice službu „Doporučená zásilka - 
prioritní“ za 382 Kč. Mohla mi však 
nabídnout službu „Standardní balík 
- prioritní“ za 210 Kč. Nevím, kolik 
si vydělala Česká pošta, ale já jsem 
na této transakci tratil 172 korun. To 
zjištění mě v první chvíli dopálilo! Ale 
pak jsem se uklidnil a uvědomil si, že 
na „naší poště“, tedy na bohunické 
třicítce, by se mi to nestalo. Proč? 
Protože paní za okýnkem se mě vždy 
s úsměvem zeptá, jakou službu chci 
využít. Řekla by mi, že tu krabici mohu 
poslat buď jako dopis nebo jako balík, 
a vysvětlila by mi, jaké jsou výhody 
jednotlivých služeb. A já bych si vybral 
ten balík a byl bych spokojený, že jsem 
ušetřil 172 korun díky ochotě a profe-
sionalitě úřednic z pošty BRNO 30.
Uvědomil jsem si, že takový přístup 
není samozřejmostí. Poučil jsem se 
a zůstávám věrným zákazníkem bo-
hunické pobočky.

 Vlastimil Halfar

Měsíc zahájíme vernisáží výstavy fo-
tografií pana Jaroslava Musila Alp-
ská zastavení. Jak již název napovídá, 
půjde o fotografie z různých koutů 
Alp – Rakouska, Švýcarska, Slovinska 
a Francie. Hory jsou velmi vděčným 
tématem a na vernisáž, která se koná 
v úterý 4. 10. 2016 v 18 hodin, si au-
tor výstavy pro Vás připravil několik 
překvapení.
Ve čtvrtek 6. 10. 2016 odpoledne, od 
14 do 17 hodin, se můžete zastavit 
s Vašimi dětmi, je pro ně připravena 
rukodělná dílna Drakiáda, každé dítě si 
může vyrobit svého papírového dráčka. 
Bude to zábavné odpoledne pro malé 
i velké.
V úterý 11. 10. 2016 v 16.30 hodin bu-
deme číst našim nejmenším čtenářům. 
V rámci cyklu Čtení pro nejmenší se 
setkají s pohádkovými opičáky Hupem 
a Hopem a zažijí s nimi nevšední a leg-
rační příhody. Akce je vhodná pro děti 
od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby.
Na začátku září vyhlásila břeclavská 
Městská knihovna literární soutěž pro 
děti a mládež Jižní Morava čte – Le-
gendy a mýty mého kraje. Naše po-
bočka se do této soutěže přihlásila 
a ve čtvrtek 13. 10. 2016 v 17 hodin se 
můžete setkat se soutěžící Pavlínou 
Odehnalovou, studentkou gymnázia, 
s paní Radkou Müllerovou, která bude 
vyprávět o svém oblíbeném regionu 
a s panem Marcelem Jurczykem, který 

si připravil povídání o zajímavé histo-
rii a pravdivých mýtech Jižní Moravy.
V  říjnu též pořádáme dvě besedy 
s promítáním. Tou první je cyklobe-
seda s panem Jiřím Čefelinem Svato-
jakubská pouť do Santiaga de Com-
postela na kole v úterý 18. 10. 2016 
v 18 hodin. Tou druhou je Bohunice 
a železnice 1856 – 2016 Ing. Alana 
Butschka.Tato beseda se koná v úterý 
25. 10. 2016 také v 18 hodin a je věno-
vána 160. výročí trati Brno – Zastávka 
u Brna. Na obě jistě velmi zajímavé 
akce Vás srdečně zveme.
A abychom se vrátily k našim oblíbe-
ným knihám… V týdnu od 24. 10. do 
27. 10. 2016 můžete shlédnout naši 
výstavku knih s názvem „Jé, ta je tlus-
tá!“ Název není ani trochu zavádějící, 
čtenáři mají obecně „hrůzu“ z moc 
obsáhlých a objemných knih, a proto 
Vám některé vybereme a nabídneme, 
určitě stojí za to.
Stálé Knižní čtvrtky dopoledne, kdy 
Vás seznamujeme s novinkami knižní 
produkce, v říjnu vycházejí na 6. 10. , 
13. 10. , 20. 10. a 27. 10. 2016, od 10 do 
12 hodin.
Byly bychom rády, kdybyste si z naší 
nabídky vybrali právě to, co Vás baví 
a zajímá. Těšíme se na Vaši návštěvu 
a přejeme krásné dny.

 Jitka Fukalová
Lucie Tribulová

KJM pobočka Lány

Vážení a milí, letos se léto protáhlo až hluboko do září, venku to bylo 
spíš na koupání než na to schovat se doma s knížkou. Říjen již snad 
bude připomínat podzim a Vy budete mít čas a chuť navštívit některou 
z akcí, které jsme pro Vás na pobočce připravily.
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VOLBY DO 
SENÁTU

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ  
PRO NAŠE DĚTI

Jiří 
Dušek

ředitel Hvězdárny a planetária Brno,
nezávislý kandidát do Senátu

s podporou hnutí ANO

Ing. Stanislav Juránek

Dýchám pro kraj
a pro Brno zvlášť 

Jako hejtman Jihomoravského kraje jsem se zasadil  
o to, aby naše město mělo mezinárodní letiště.
Díky tomu jsme mohli do Brna přilákat zejména japonské  
investory, kteří vytvořili na Černovické terase  
i jinde v našem kraji asi 18 tisíc pracovních míst. 

Jenom vaše hlasy mi umožní pomáhat dál. 
Děkuji za ně.
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ZŠ Arménská dostala dvě skvělá ocenění

Národní basketbalová 
liga nově v Bohunicích

Základní škola Arménská dostala v měsíci září dvě 
pozvánky k slavnostním aktům, které se uskutečnily 
na brněnské radnici.
22. září se pan ředitel a vybraní žáci školy setka-
li s panem hejtmanem Haškem, který jim předal 
vítězný pohár a finanční odměnu za první místo 
v Jihomoravském kraji v soutěži Hejtmanův pohár. 
4. října pak naše zástupce čekalo setkání s panem 
Mgr. Jaroslavem Suchým, radním města Brna pro 
oblast školství, mládeže a tělovýchovy, z jehož rukou 
jsme obdrželi ocenění pro školu, která se umístila 
na prvním místě v hodnocení brněnských škol ve 
sportovních soutěžích.

Na průběh Hejtmanova poháru se můžete podí-
vat očima našich žáků, kteří vše podrobně popsali 
i nakreslili.

Dobrý den, jmenuji se Nikola a dnes vám budu vy-
právět, jak probíhal Hejtmanův pohár. Taky jsem 
se účastnila a mohu říci, že to byla velmi napínavá 
soutěž. Talentovaných žáků bylo mnoho, ale první 
místo bylo jen jedno.
Byl čtvrtek, den, kdy mělo všechno vypuknout. Vět-
šina účastníků byla nervózní. Já jsem se osobně taky 
trochu bála. S kamarádkami jsme se šly převléknout 
do sportovního oblečení a za chvíli vše začínalo. 

Vysvětlila se dráha, rozdělilo pořadí a mohlo se začít 
soutěžit. Nejprve běžely šesťačky, po nich i starší 
dívky. Když se blížila řada na mě, moc se mi rozbušilo 
srdce. Sedla jsem si, dala ruce za a čekala, až pan 
učitel odstartuje běh.
Tři… dva… jedna… start!!! Utíkala jsem, co jsem 
mohla. Slalom, hod na koš, trefit se florbalovým 
míčkem do brány, cílová rovinka…
Boj byl opravdu velmi napínavý a holky běžely jak 
o závod. Odměny byly bohaté, ale nejlepší byl pocit, 
že se naši žáci dostali do městského kola a že máme 
ve třídě takové skvělé sportovce.

 Mgr. František Juráš, učitel ZŠ Arménská

Mmcité Brno, jediný brněnský prvoligový basketbalový tým mužů (oproti hned 
třem ženským), mění své působiště v rámci basketbalové mapy Brna. Z haly 
Morenda na Vídeňské ulici se klub přestěhoval do moderního sportovního areálu 

v prostorách Univerzitního kampusu 
v Bohunicích. Nová hala disponuje 
větší diváckou kapacitou a především 
zázemí Fakulty sportovních studií hrá-
čům nabízí na jednom místě kromě 
nové zápasové haly i tréninkovou tělo-
cvičnu, posilovnu, regeneraci i stravo-
vání. Mladý tým by pod vedením tre-
néra Zorana Helbicha rád navázal na 
úspěšný závěr loňské sezóny, zabojoval 
o příčky zajišťující play-off a nalákal 
tak fanoušky na novou adresu. V říjnu 
přivítá mmcité Brno na své bohunické 
palubovce následující soupeře: 5. 10. 
Svitavy, 12. 10. Kolín a 22. 10. Ústí nad 
Labem. Začátek utkání je naplánován 
vždy na 19 hodin. Věříme, že se týmu 
bude v Bohunicích dařit a že si fanouš-
ci z řad obyvatel Bohunic najdou do 
nové haly cestu.
Mimochodem, víte, že mezi hráči je 
i „kovaný Bohuničák“? Tak o tom zase 
příště…

 MMCITÉ Brno

Roman Zachrla (21) během posledního 
domácího přípravného utkání, ve kte-
rém Brno porazilo rakouského soupeře 
BC Vienna 99:84

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, který se koná 

5. a 12. října 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 pondělí 26. září 2016 
na radnici Brno-Bohunice 14.00–15.00 hod.

Možnost připojištění při předprodeji do 70 r. 12 Kč/den; 70 r. a více 18 Kč. 

Rezervace: pí. Součková, Tel: 530 316 434, mobil: 723 823 990
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Fotbalové soustředění 
mladších žáků

Fotbalisté TJ Tatranu 
Bohunice na začátku 
nového ročníku KP

V poslední dny měsíce srpna absol-
vovali mladší žáci Tatranu Bohunice 
soustředění v Ujčově, kde byli ubyto-
váni v penzionu Zubr.
Za pomoci a vstřícnosti pana starosty 
Vladislava Mitáše využívali fotbalové 
hřiště Sokola Ujčov, kde se zdokona-
lovali v technice s míčem, nacvičo-
vali střelbu a ve spojení vedení míče 
i fyzickou přípravu. Hráči plnili různé 
disciplíny, kde se ukázalo, jak jsou na 
tom hráči po pohybové stránce.
Jelikož máme v mužstvu hráče ročníku 
2004 - 2007 nemůžeme srovnávat 
výkonnost jednotlivců i když někdy ti 
mladší předčili své starší spoluhráče. 
Sehráli jsme i přátelské utkání s druž-
stvem z Nedvědice.
Na konci soustředění nás navštívil 
předseda oddílu Lubomír Němec v do-
provodu legendárního hráče Zbrojov-
ky Brno pana Petra Švancary, který 
pobesedoval s  hráči i  občany obce 
Ujčov a předal hráčům své fotografie 
s podpisem.
Velice hezké prostředí, bazén, trampo-
lína a výborná kuchyně s příjemným 

a vstřícným personálem pod vedením 
vedoucí paní Dvořáčkové vytvořili ve-
lice dobré prostředí pro soudržnost 
kolektivu.
Na konci soustředění přijeli i rodiče, 
kteří byli seznámeni s průběhem sou-
středění a při společné večeři se sezná-
mili s výsledky disciplín a nejlepším 
hráčům byli předány ceny a diplomy. 
Děkujeme manželům Bočkovým za zla-
té čokoládové medaile, na kterých si 
všichni hráči pochutnali. Jsme rádi, že 
celé soustředění proběhlo bez zranění 
a zdravotních problémů.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
i  trenérům panu Tomáši Řičánkovi 
a Patricku Štočkovi za vzornou práci 
s dětmi.
Věřím, že se toto soustředění všem 
hráčům líbilo a nebylo poslední.
Závěrem bych poděkoval oddílu 
kopané za finanční pomoc v částce 
5 000,– Kč a také našemu sponzorovi 
společnosti MoraviaChem za finanční 
pomoc.

 Josef Ševčík, trenér mladších 
žáků Tatran Bohunice 

V  minulém ročníku Krajského 
přeboru obsadili fotbalisté 
Tatranu Bohunice dru-
hou příčku s tříbodovou 
ztrátou na postupující 
Bzenec. V úvodních zá-
pasech podzimní poloviny 
sezóny, se nové mužstvo po 
odchodu takřka poloviny loň-
ského základního kádru, postupně 
sehrává a střídá dobré zápasy s těmi 
horšími. Hráči Tatranu zaznamenali již 
4 vítězství, jednu remízu i dvě prohry 
a v průběžné tabulce jsou Bohunice po 
sedmi zápasech na 6. místě se 13 body.
Podíl na doposud dvanácti vstřele-
ných brankách mají hráči Ullmann (3), 
Hlavoň, Král a Mach (po 2) a Burčík, 
Bachdasaryan a Šabršula (oba po 1 
brance).
V Krajském poháru FAČR se Tatran 
probojoval již do čtvrtfinále, když 
v 1. kole porazil kontumačně 3:0 Ša-
ratice a ve 2. kole porazil na domácí 
půdě Bystrc také 3:0. Závěrečné boje – 
čtvrtfinále, semifinále a finále budou 
sehrány v jarní části soutěže.
Jelikož je podzimní část Krajského 

přeboru teprve v polovině, ode-
hrají hráči Tatranu ještě osm 

zápasů a  z  toho budou 
pouze tři na domácím 
trávníku. Bohunice ode-
hrají i dvě brněnské derby 
a to v Bosonohách 28. září 

a v Bystrci 2. října. Věřme, 
že se mužstvo postupem času 

sehraje a díky kvalitním výkonům 
bude postupovat tabulkou Krajského 
přeboru pouze vzhůru k metám nej-
vyšším.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům za dosavadní návštěvu 
a těší se na jejich podporu i v násle-
dujících zápasech. Průběžné tabulky, 
informace o dnech a časech začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno, naleznete 
na webových stránkách oddílu: www.
tatran-bohunice.cz, dále ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí
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Prodej kompostérůPříprava chat k zazimování
Od února roku 2014 mohou obča-
né města Brna kupovat dotované 
kompostéry. Úspěšný projekt do-
tovaných kompostérů pro brněn-
ské domácnosti pokračuje.

Rada města Brna schválila v úterý 
13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů 
typu K400 objemu 400 litrů a 290 ks 
kompostérů typu K950 objemu 950 
litrů. Cena jednoho kompostéru K400 
je 1150,– Kč a kompostéru K950 je 
2480,– Kč, ale vzhledem k tomu, že 
město tento způsob snižování orga-
nického odpadu podporuje, bude 
prodejní cena pro občany poloviční, 
tedy 570,– Kč u kompostéru K400 
a 1240,– Kč u kompostéru K950. 
Žadatel o kompostér musí mít trvalé 
bydliště v Brně, musí to být fyzická 
osoba starší osmnácti let, kompostér 
musí být umístěn v Brně a žadatel 
musí absolvovat školení o kompos-
tování. Školení o  kompostování 
a  prodej kompostérů se konají ve 

stanovených termínech, a to vždy od 
18.00 hodin v ENVIcentru brněnské 
spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej 
kompostérů je realizován následně po 
školení. Před spalovnou je možnost 
parkování osobních vozidel. Žádat lze 
prostřednictvím webového formuláře 
(www.miniwaste.cz), nebo telefonic-
ky prostřednictvím Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Brna na 
čísle 542 174 552. Prodej kompostérů 
bude zahájen ve druhé polovině měsí-
ce října roku 2016.
Kompostování přispívá k  ochraně 
životního prostředí. Snižuje se totiž 
množství sváženého komunálního 
odpadu a současně vzniká organické 
hnojivo. To se může využít na zahradě 
nebo i do květináčů. V konečném dů-
sledku napomáhá kompostování i ke 
snižování emisí skleníkových plynů, 
protože při procesu dochází k ukládání 
vázaného uhlíku do půdy.

 Odbor životního prostředí MMB

Podzim je v plném proudu a začínají 
postupné přípravy na zimu. Návštěv-
nost rekreačních objektů slábne. Než 
přijde opět sezóna, vše se zazimovává. 
A zde začíná větší manévrovací prostor 
pro pachatele krádeží vloupáním.
 Vybírají si především odlehlé neza-
bezpečené objekty s dobrou přístu-
povou cestou pro vozidlo. Pachatelé 
nejčastěji využívají objekty k obývání 
a případnému odcizení jim potřeb-
ných věcí. Dále existují pachatelé, kte-
ří objekty ničí, zcizují hodnotné věci 
a zanechávají za sebou spoušť. Může 
také docházet k tzv. krádežím na ob-
jednávku u předem vytipovaných ob-
jektů, kde se nachází cenné věci. Mezi 
nejrizikovější patří zimní období, kdy 
bývají objekty bez dohledu a mnohdy 
nejsou dostatečně zabezpečené.
Jak tedy uchránit svůj majetek?
Zde naleznete následující rady a opat-
ření, jak je možné riziko snížit:
1. Zabezpečit objekt mechanickými 

zábrannými prostředky:
 - bezpečnostní zámky
 - upravení dveří proti vypáčení 

páčidlem mezi kováním a hranou 
zárubně, dále proti jednoduchému 
vykopnutí dveří v zámkové části

 - ochranné okenní folie, ochranné 
mříže a uzamykatelné okenice.

2. Pro vyšší možnost ochrany jsou 
elektronické zabezpečovací signa-

lizace.
3. Možnost objekt nechat pojistit 

proti krádeži, ale i proti požáru.
4. Pro případ vloupání pořídit foto-

dokumentaci cenných věcí. Pozna-
menejte si výrobní čísla elektric-
kých přístrojů.

5. Cennější věci rozhodně nenechávej-
te přes zimu v rekreačním objektu.

6. Při pobytu si všímejte neznámých 
osob a aut.

7. Navštěvujte rekreační objekt ne-
pravidelně i v zimě. Uklizený sníh 
budí zdání neustálé kontroly.

8. Pokud máte v blízkosti objektu 
sousedy, kteří se zdržují i v zimním 
období na chatě. Požádejte je, aby 
Vám kontrolovali vizuálně objekt 
či odmetli příjezdovou cestu. Dob-
ré sousedské vztahy se vyplatí.

9. Zpřehledněte prostor před chatou 
kvůli viditelnosti.

10. Můžete využít různých elektro-
nických zařízení s  načasováním 
zapnutí světla.

11. Vyplatí se i úklid u objektu. Nene-
chávejte volně ležet žebříky a jiné 
věci, které by mohly zlodějům po-
moci při vloupání.

12. Při podezření z vykradení zásadně 
nevstupujte do objektu, neuklízej-
te po zlodějích a věc neprodleně 
oznamte Policii České republiky.

 Policie ČR

 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.

 Hledáme na koupi byt, děkuji za 
nabídku. Volat nebo SMS: 
728 945 527

 Ke koupi sháníme dům v Bo-
hunicích a okolí. RK nevolat.
TEL 605 514 210

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER s prodlouženou zárukou, 20 let pra-
xe. koupelnyjelínek.cz. Tel. 608 877 322.

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení stromků 
atd., vše levně! M: 776 339 166.

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

 Pronajmu zahradu – poze-
mek s ovocnými stromky a chatkou 
ve STŘELICÍCH – HANEKY. TEL:  
722 910 500.
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 Levný pronájem pro Vaše oslavy 
narozenin, večírků a jiných akcí.
www.oslavto.cz, tel: 736 603 123.

 PRODÁM MED, začínající včelař 
prodá med. Cena od 130Kč/kg.
Tomáš Kořínek, tel: 607 966 705.

 Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka, šuplíky pod lin-
ku, skříňky, skříně na míru a výměna 
pracovní desky. Vrba 603 438 707.

 Koupím byt za Brnem. Děkuji.  
T: 606 158 288.

 Chata/chalupa – nabídněte. Brno 
max. 35 km. T: 737 309 875.

 Spolek řemesel provádí malé i vel ké 
zakázky, servis. Tel. 731 232 586.

 Koupím menší panelový byt 
1+kk–2+kk hotovost ihned k dispozici. 
T.:733 514 600.

MotorTechna Brno 15. 10. 2016 (8.00–13.00)
Burza a výstava historických vozidel – prezentace prací 
restaurátorských dílen... 
...automobily a motocykly – součástky, náhradní díly, dokumentace 
a literatura, starožitnosti, militárie a sběratelské předměty. 
Vhodné i pro rodiny s dětmi, do 15 let zdarma.
Místo: Brněnské výstaviště
Vstup: Brána čís. 9, zde možno i parkování.
Pořadatel: Veteran AutoMoto Club Brno
www.MotorTechna.cz

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 služebTepelná čerpadla na vaší střeše 

vám ušetří cca 60 % nákladů 
za vytápění a ohřev vody !

Referenční panelový dům je Rolnická 3, Bohunice.
Více na http://www.capinda.cz/rolnicka
Za tým capinda s.r.o. :
RNDr. F. Krejčí, CSc. 774 589 252, Ing. M. Szabo 776 175 484   
motto: výsledky výzkumu v praxi, 
nikoliv jen na papíře, přesvědčte se sami

STLOUKAL Interiér

- výroba a montáž kuchyňských 
linek, vestavěných skříní, 
atypického a kancelářského 
nábytku

- odborná konzultace
- dodání elektrospotřebičů
- PC návrh. 
-  do konce listopadu sleva na 

montáž 20 %

Karel Stloukal, tel: 606 877 993
stloukal.interier@seznam.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru

Zahájení: říjen 2016

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
5. 9.–2. 10.  Dýňové speciality
3. 10.–30. 10. Nabídka z hub
29. 10.  Halloween párty – Od 14.00 hodin v hotelu. Program DJ Chabičovského.  
 Děti, přijďte v masce a obdržíte odměnu.
31. 10.–13. 11. Zvěřinové hody
8. 11.–13. 11.  Svatomartinská husa
16. 11.–4. 12.  Rybí speciality
24. 12.  Štědrovečerní večeře – rezervace možná již nyní.
31. 12.  Silvestr 2016 – Více o programu na stránkách hotelu.  
 Konzumační lístek 990 Kč. Prodej od 1. 10. 2016.
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz


