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Bezpečí
Každý z nás jistě zažil nějakou 
situaci, kdy se necítil tak úplně 
v bezpečí, anebo možná byl přímo 
na svém bezpečí ohrožen. Z osob-
ní zkušenosti vím, že se nejedná 
o příjemný pocit a osoby, které ne-
jsou zvyklé těmto pocitům čelit, se 
běžně dostávají do stavu bezmoci. 
Mnohokrát slyšené rady, jak se 
chovat v těchto situacích, se jako-
by naschvál ne a ne vybavit, a v tu 
chvíli přichází spontánní reakce. 
Mnoho lidí křičí o pomoc, někteří 
jen řvou nesrozumitelné výkřiky, 
ale někteří jen mlčí a celí ztuh-
nou a nemohou se ani pohnout. 
Poslední varianta je tou nejhorší 
a také nejmíň pravděpodobná. My 
lidé jsme naprogramovaní hlavně 
na hlasový projev jak v případě 
radosti, tak i v případě strachu 
a obavy. No u dospělých se větši-
nou dostaví tížený okamžik, a to 
okamžik osvobození či obyčejný 
útěk a z hrozného zážitku zůstává 
v tom lepším případě jen špatná 
vzpomínka. Ale pak jsou tu děti, 
človíčkové, kteří i když jim to říká-
me stále a neustále, že nemohou 
všem cizím lidem věřit, oni ve své 
čistotě a nevědomosti pak mohou 
naletět, a dále nechci ani domýš-
let. Každý rodič jistě zažil situaci, 
kdy jeho dítě mělo již býti doma 
a ono nikde. Nervozita a nepří-
jemné chvění v žaludku při po-
myšlení, že se tomu našemu dítěti 
mohlo stát něco nepříjemného, 
u nás převažuje nad tím, že se dítě 
mohlo třeba jen zapovídat s ka-
marádkou či kamarádem. Vždy 
nám naskočí ta horší představa 
před tou běžnou nedochvilností. 
Proč o tomto píši? Protože sám 
jsem rodič a také jsem tyto si-
tuace prožíval a musím přiznat, 
že i nyní i když už je syn téměř 
dospělý, stále je prožívám. 
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Listopadový čas je i do-
bou, kdy dochází ke zklid-
nění vnějších stavebních 
aktivit. Utichne ruch sbí-
ječek a kompresorů. Ale 
začne zápas o odstraně-
ní hromad listí, které ze 
stromů bohužel nepadají 
najednou, ale postupně. 
Znamená to, že pracov-
níci firmy, která se nám 
o  úklid stará, musí celé Bohunice 
shrabat dvakrát až třikrát. I tak ještě 
neuklidí veškeré listí.
Snažíme se připravit na zimu. Nevíme, 
jaká bude. Tři předcházející roky, byla 
zima mírná a sněhu poměrně málo. 
Úklid sněhu a ošetření vozovek probí-
halo průběžně a v dobré kvalitě. Věřím, 
že tomu tak bude i letos.

KRYTÁ LEDOVÁ PLOCHA 
V BOHUNICÍCH?
TJ Tatran Bohunice se rozhodl, že 
umožní soukromému investorovi na 
svém pozemku výstavbu kryté ledové 
plochy. Místem výstavby má být pro-
stor bývalého házenkářského hřiště 
tzv. červeného hřiště, na kterém jsme 
se snažili neúspěšně po předchozí tři 

zimy vybudovat přírod-
ní ledovou plochu. Toto 
hřiště má od TJ Tatran 
v  nájmu naše městská 
část a slouží veřejnosti. 
Nájemní smlouva skon-
čí v roce 2018 a už asi 
nebude ze strany TJ Tat-
ran obnovena. Hledáme 
proto nějakou vhodnou 
plochu, kam by se dalo 

hřiště přemístit, protože investor 
přislíbil jeho přesun zafinancovat. 
Zatím prověřujeme 3 lokality. Krytá 
ledové plocha jistě zásadním způso-
bem rozšíří nabídku volnočasových 
možností, a to zejména v podzimních, 
zimních a jarních měsících. Z ohlasů 
vás, kteří jste již tento záměr zazna-
menali, vnímám, že se na bruslení 
těšíte. S celou problematikou bude 
veřejnost seznámena na veřejné be-
sedě 30. listopadu 2016 od 18 hod 
na bohunické radnici.

REKONSTRUKCE 
PROSTRANSTVÍ ŠVERMOVA
Jak jsme slíbili a jak jsme také deklaro-
vali v odpovědi signatářům petice „Za 
zachování stánků na ulici Švermova“, 

Podzim chybí
Nevím jak vy, ale já mám pocit, že se nám zase nedostavil podzim. Zdá 
se mi, že jsme přešli z teplého léta přímo do nepříjemného zimního 
chladu. Vůbec se mi to nelíbí. Ale to je koloběh života. Máme naději, 
že po zimě zase přijde jaro (tedy pokud „neskočíme“ zase rovnou do 
léta jako letos).

byl dán pokyn projektantovi na úpravu 
projektu. V zadání bylo formulováno: 
„Dopracovat napojení odpadní kana-
lizace, pitné vody a elektřiny, jakož 
i navržení vhodného modulového typu 
stánků“. Stánky tedy budou.

ANKETA SPORTOVEC 
BOHUNIC 2016
V  minulém čísle vyhlášená anke-
ta Sportovec Bohunic roku 2016 je 
v plném proudu. První nominace již 
přišly. Slouží k nim webové stránky 
www.sportovecbohunic.cz.

BOHUNICKÁ KAPLIČKA – 
CÍL SPREJERA
V noci z 10 na 11. října 2016 se stala 
bohunická kaplička středem zájmu 
místního sprejera. Jednatřicetiletý 
muž byl zadržen policií. Z vašich ohla-
sů vím, že jeho hnusné dílo mnohé 
z vás zasáhlo a značně otřáslo každým, 
kdo šel kolem a ten vandalský výtvor 
viděl. Pachatel slíbil škodu nahradit.

INVESTIČNÍ AKCE
Jak jsem psal výše, investiční aktivity 
pro letošní rok skončily. Můžeme se 
těšit z mnoha nových věcí. Více jak 
7.600.000Kč jsme letos investova-
li do našich škol a školek. Jistě těší 
několik kilometrů nově opravených 
chodníků a zejména dokončená rekon-
strukce prostranství u Pošty 30 na 
Běloruské ulici. V současné době ještě 
probíhá akce přebudování bývalého 
školnického bytu v MŠ Běloruská na 
keramickou dílnu.
Milí přátelé, přeji Vám vše dobré.

  Antonín Crha, starosta

Dne 29. 9. 2016 byl nalezen 
na ul. Švermova papoušek  
s kroužkem. 
Volejte tel.: 731 110 949



V jakém stádiu je pro-
dej pozemku pro vy-
budování modlitebny 
Svědků Jehovových na 
Jihlavské ulici? Stav je 
stále stejný, jako předsta-
vitelé radnice jsme jejich 
žádost zamítli a k tomu-
to zamítnutí se přiklonilo 
i zastupitelstvo. Nemáme 
informace, že by zástupci 
Svědků Jehovových nadá-
le usilovali o tento pozemek. 
Budete něco dělat s křižovatkou 
na ulici Bohunická u Drutěvy, ve 
špičce je zde neúnosná dopravní 
zácpa? O této situaci vím, sám tudy 
jezdím, vzhledem k tomu, že křižovat-
ka neleží na našem území, nemůžeme 
s touto situací oprávněně nic dělat. 
Nic méně se obrátím s žádostí tuto 
situaci řešit na kolegu z MČ Brno-Jih. 
Zdá se nám, že v Bohunicích ubylo 
laviček a ty nové jsou umístěny 
dosti nevhodně. Venkovní lavičky 
prochází pravidelnou výměnou. Je 
pravdou, že některé nebyly instalová-
ny na původní místo, ale zde se jed-
nalo především o technický problém. 
Přesto však hodláme v příštím roce 
vyhlásit anketu o umístění těchto la-
viček tak, jak si přejete vy, naši občané. 
Bude se v Bohunicích budovat 
nějaká cyklostezka nebo cyklo-
pruhy? S budováním nových cyklos-
tezek ze strany radnice jako investora 
zatím nepočítáme. Tato věc je v gesci 
statutárního města Brna. 
Zahrada u školy Sting na ulici Pod 
Nemocnicí není vůbec využívaná 
a je velice zchátralá, nemůže se 
otevřít veřejnosti? V současné době 
má budovu i přilehlou zahradu v pro-
nájmu uvedená vysoká škola Sting 
a smlouva, která byla uzavřena před 
necelými patnácti lety, nám prona-
jímatelům neumožňuje tuto zahradu 
využívat. Já osobně věřím, že po skon-
čení pronájmu, najdeme důstojné vyu-
žití této budovy i s přilehlou zahradou. 
Bude se stavět ještě nějaký oplo-
cený psí výběh? V příštím roce ne, 
ale počítáme s  výstavbou dalšího 
psího výběhu, a to v roce 2018 v již-
ní části Bohunic. Poté budeme mít 
strategicky pokryté celé Bohunice. 
To však neznamená, že nebudeme ve 
výstavbách pokračovat i v budoucnu. 
Inzeruje někde radnice volné 
pozemky a budovy k pronájmu? 
MČ má většinu pozemků vhodných 
k podnikání či zahrady pronajaty, po-
kud se některá z těchto nemovitostí 
nebo zahrad uvolní, rada MČ schválí 
nabídku k pronájmu a tato nabídka se 
vyvěsí na úřední desku. To znamená, 
že jestliže máte zájem o pronájem ať 
nemovitosti či pozemku, je nutné sle-
dovat úřední desku. 
Bude radnice někde instalovat ve-
řejnou síť WIFI? Ano, připravujeme 

ve spolupráci se statutár-
ním městem Brno insta-
laci WIFI, a to především 
na těchto místech: „Ná-
městí“ u radnice, prostor 
před poštou, tramvajo-
vá zastávka Běloruská 
a prostor včetně zastávky 
při ulici Švermova.
Vlastním garáž na 
ulici Ukrajinská, již 
několikrát jsme žáda-

li o odkup pozemků, jež jsou ve 
vlastnictví města Brna, vždy nám 
to bylo z pozice radnice zamítnuto. 
Budete se tím zaobírat? Ano pokud 
nám je doručena žádost o odprodej 
těchto pozemků, určitě se touto žádostí 
budeme zaobírat, to vyplývá z podstaty 
zákona. Nic méně musím přiznat, že ne-
máme tendenci tyto pozemky prodávat, 
a to především z toho důvodu, že pro 
MČ je to nevýhodné. Praxe je taková, že 
když souhlasíme s prodejem pozemku či 
nemovitosti v našem katastru, MČ obdr-
ží z prodeje maximálně dvacet procent 
prodejní ceny. Pro MČ je výhodnější 
pozemky dlouhodobě pronajímat. Zde 
víme, že každý rok do rozpočtu MČ ply-
nou jisté prostředky. 
Bude se v zimě opět dělat na Ta-
tranu ledová plocha? Pokud nám 
to počasí dovolí a bude dostatek dnů, 
kdy bude mrznout, určitě necháme 
opět hřiště postavit a nastříkat led. 
Musím však bohužel konstatovat, že 
v posledních třech letech nám paní 
zima nedovolila smysluplně ledovou 
plochu využít. Letos se třeba na Tatra-
nu bruslilo v průměru tři dny. 
Připravujete na příští měsíc opět 
nějakou veřejnou debatu? Ano, 
i na příští měsíc připravujeme veřej-
nou debatu s občany. Tentokrát se 
bude debatovat o přemístění venkov-
ního hřiště z areálu Tatran Bohunice. 
Přeji krásné dny. 

 Milan Hrdlička, 
váš místostarosta 

Nad dotazy občanů

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem
v pátek 2. 12. 2016
v 17.00 hod. vystoupení 
žáků bohunických škol
v 18.00 hod.  rozsvěcení 
stromečku s ohňostrojem
Po té přijdou čerti, andělé  
a Mikuláš

Pro děti bude připravený čaj zdarma. 
Pro dospělé medovina.

Srdečně zvou bohuničtí hasiči  
ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice

Upozorňujeme občany, že ještě v mě-
síci listopadu mohou využít přistavo-
vané kontejnery na rostlinný odpad na 
obvyklých stanovištích:
Souhrady 1. sobota v měsíci; Neuži-
lova (parkoviště) 2. sobota v měsíci; 
Čeňka Růžičky 3. sobota v měsíci; 
Lány (u č. 56) 4. sobota v měsíci.
Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 

17.00 hod. nebo do naplnění kontej-
neru. Do kontejneru nebude možno 
umístit žádný jiný odpad mimo uve-
dený ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, 
listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrněj-
ších, v domácnosti nepotřebných věcí 
je trvale určen sběrný Ekodvůr na ad-
rese Ukrajinská 2a.

Dne 15. 11. 2015 bude společnost Brněnské komunikace a. s. provádět podzimní čiš-
tění vozovek základního komunikačního systému, tj. komunikace s provozem MHD.
Čištění komunikací: Dlouhá, Hraničky úsek s provozem MHD a Ukra-
jinská úsek s provozem MHD bude s odtahy vozidel v případě nedodržení 
dopravního značení.
Případné změny budou s ohledem na vydání tohoto periodika uveřejněny na 
webových stránkách: http://www.brno-bohunice.cz/ v sekci Informace, aktuality.

 Odbor technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice

Kontejnery na rostlinný odpad

Čištění vozovek s odtahy vozidel

Takto poničil naši kapličku v noci z 10. na 11. října jedenatřicetiletý vandal. 
Naštěstí byl policií dopaden a škodu nahradí.

1 
Proto mne velice potěšila apli-
kace s názvem V Bezpečí, kterou 
zveřejnil Jihomoravský kraj a je 
zdarma ke stažení na portálu 
www.vbezpeciapp.cz. Nebudu Vás 
zatěžovat s podrobnostmi o apli-
kaci, ale věřím, že ten, kdo má 
zájem posílit svou bezpečnost, 
ale především bezpečnost svých 
dětí a blízkých, si rád tuto aplika-
ci stáhne. Nicméně však doufám 
a všem přeji, aby tuto aplikaci 
nikdy nepotřeboval.
Krásný a bezpečný podzim Vám 
přeje váš místostarosta 

 Milan Hrdlička

Bezpečí
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1. 11.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Ilustrované pohádky o zvířatech
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

1. 11.
úterý

PŘÍBĚHY STARÉHO BRNA – Učitelé píší pro děti
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

1. 11.–
30. 11.

Výstava PORTRÉTY
KJM, Lány 3

3. 11.
čtvrtek

INFERNO – ohnivá show a LAND ART – dílna pro děti i rodiče
SVČ Lužánky pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 17.30 hod.

3., 10., 
a 24. 11.

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

6. 11.
neděle

10. bohunický LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD s ohňovou show 
a ohňostrojem; SVČ Lány, Lány 3; od 17.30 hod. pohádka 
v SVČ, průvod od 18 hod.

8. 11.
úterý

Z HISTORIE BOHUNIC – četba z knihy
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

9. 11.–
14. 11.

Výstava AUDIOKNIH
KJM, Lány 3

12. 11.
sobota

PODZIMNÍ BURZA v Labyrintu; SVČ Lužánky – pracoviště 
LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 do 13.00 hod.

15. 11.
úterý.

Čištění vozovek s odtahy vozidel – 
ulice Dlouhá, Hraničky a Ukrajinská

15. 11.
úterý.

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Den poezie na Lánech
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

19. 11.
sobota

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA – střelecké závody pro děti  
i dospělé; Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

21. 11.
pondělí

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Láska ve všech jejich 
podobách; KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

26. 11.
sobota

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA – pořádá Klub důchodců
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 16.00 do 22.00 hod.

30. 11.
středa

BESEDA s občany – Výstavba kryté ledové plochy a přesun 
hřiště; Sál radnice MČ Brno-Bohunice, od 18.00 hod.

2. 12.
pátek

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA; prostor před radnicí MČ Bohunice, od 17.00 hod.

4. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ na Lánech
SVČ Lužánky-pracoviště Lány, Lány 3; od 15.00 do 18.00 hod.

XI.Kalendárium

Pozvánka

Veřejná beseda nad projektem
Výstavba kryté ledové plochy na hřišti TJ Tatranu 

a přesun stávajícího hřiště

středa 30. listopadu 2016 v 18 hod.
jednací sál radnice, ul. Dlouhá 3 (areál Kalinka).

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři, právě 
si prohlížíte nejnovější číslo Našich 
Bohunic, které (pravděpodobně) po-
prvé vyšlo barevně. Jedná se o rozhod-
nutí redakční rady, která se snažila 
vyslyšet volání části bohunických ob-
čanů, kterým připadala černobílá verze 
zpravodaje již zastaralá. Po pečlivém 
uvážení jsme zvolili umírněné pozadí 
vycházející z barev bohunického znaku, 
uveřejněné obrázky a fotografie jsou 
plně barevné.
Jelikož se snažíme, abychom vašim 
přáním vyhověli, rádi bychom znali 
váš názor, zda se vám nová podoba 
Našich Bohunic líbí nebo byste se ra-

ději vrátili k jejich původní podobě. 
Na webových stránkách (http://www.
survio.com/survey/d/N9N9F9M2Y4O-
1K8I7T) i  na podatelně ÚMČ máte 
možnost během listopadu se k nové 
podobě bohunického periodika vyjá-
dřit – pokud se noviny líbit nebudou, 
mají občané možnost využít jako při 
koupi zboží dobu na vrácení nevyho-
vujícího tovaru. Zkrátka bychom se od 
nového roku vrátili k původní podobě 
novin.
Předem děkujeme, že vám na Našich 
Bohunicích záleží

Lucie Stará, předsedkyně 
redakční komise Našich Bohunica

Před několika dny byla bo-
hunická radnice (stejně jako 
i ostatní MČ) požádána, zda 
by nechtěla pojmenovat jednu 
z nových tramvají brněnského 
dopravního podniku po význač-
né osobě spjaté s naší měst-
skou částí. Nápad je to úžas-
ný, ale vybrat významnou osobu, jejíž 
jméno by důstojně reprezentovalo Bo-
hunice, není vůbec jednoduché. Proto 
se radní městské části obracejí na vás, 
obyvatele naší městské části, o pomoc, 
zda byste nemohli do poloviny listopa-
du navrhnout některého z bohunických 
rodáků či významných osobností, kte-

ré svůj život nebo svou práci 
spjali s Bohunicemi. Rada MČ 
přišla například s  návrhem 
pojmenování nové tramvaje 
„Všetička“ po Bohuslavu Di-
mitriji Všetičkovi, divizním ge-
nerálovi, který v Bohunicích žil 
a jenž byl Němci popraven za 

druhé světové války.
Vaše návrhy pojmenování bohunické 
„šaliny“ prosím posílejte s krátkým 
odůvodněním, příp. i s fotografií do-
tyčné významné osobnosti, na poda-
telnu ÚMČ: podatelna.bohunice@
brno.cz do 15. 11. 2016.

Lucie Stará, radní MČ

Naše Bohunice  
v novém hávu 2.

Bohunická „šalina“

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXXIV.
Pro naše osmdesáté čtvrté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii ulice Neužilova. Tato ulice byla kdysi cestou na tzv. véhon – tedy 
prostor, kde se vyháněl dobytek na pastvu. Její severní konec byl i místem, 
kde byl poprvé odhalen pomník obětem 1. světové války (1919), který dnes 
stojí na horním konci ulice Havelkova. V místě, kde je v současnosti most, 
stávalo kdysi hřiště bohunické sokolovny.
Fotografie je patrně z konce 60. let 20. stol.
Ulice získala své nynější pojmenování 25. 9. 1946 po Jaroslavu Neužilovi 
(1898–1945), bohunickém řezníkovi, popraveném nacisty za podporu rodin 
uvězněných odbojových pracovníků.
Její první název z 5. 12. 1924 zněl V sadě Svobody. V době protektorátu 
byla přejmenována na Im Freiheitspark – V sadě Svobody (17. 3. 1939). 
Dne 30. 9. 1940 získala ulice název Auf den Heiden – Na pastvisku, který 
však nebyl uveden v platnost. Po osvobození (10. 5. 1945) byl název V sadě 
Svobody vrácen.

 Antonín Crha
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Opoziční názory

Tento článek vychází po volbách. A to 
je dobře, protože nebude vnímán 
jako snaha ovlivnit senátní volby. 
Po několika letech se v Bohunicích 
znovu objevila černá reklama. Jako-
by nestačil černý výlep, který zůstal 
po zelených z kampaně k referendu 
o nádraží (i v Bohunicích). V noci z 12. 
na 13. října byla po městské části roz-
místěna nelegální reklama, která vy-
zývala k podpoře Stanislava Juránka 
(KDU-ČSL) ve druhém kole senátních 
voleb (viz obrázek). Byla připevněná 
stahovacími pásky na stromech, tedy 
na veřejném majetku. Stahovacími 

pásky, které nebudou-li odstraněny, 
začnou zarůstat do kmene a strom 
zraňovat.
Pokud lze vůbec věřit, že starosta An-
tonín Crha (také KDU-ČSL) o instalaci 
této černé reklamy nevěděl, je jisté, že 
se o ní dozvěděl nejpozději 13. října 
ráno. Je na místě otázka, co pan sta-
rosta udělal, aby tato černá reklama 
byla okamžitě odstraněna? Jak ho 
znám, asi to nevydrží a opět využije 
(či zneužije) svoje postavení v redakční 
radě a doplní k tomuto článku svou 
reakci. Dozvíme se, že volebním ma-
nažerům KDU-ČSL hned volal a oni 
slíbili odstranění? No a než to „stih-
li“, volby proběhly a černá reklama 
splnila svůj účel… Nebo pan starosta 
Crha použije oblíbenou výmluvu, že 
nevěděl, neuvědomil si a podobně? 
Lze mu to vůbec věřit, když je černá 
reklama u  KDU-ČSL opakovanou 
praxí? Dobře si vzpomínám na jejich 
načerno instalovaná „áčka“ u sloupů 
veřejného osvětlení před komunálními 
volbami…

 Robert Kotzian, zastupitel

Rada MČ v nedávné době navrhla na 
Cenu města Brna v oblasti zásluhy 
o svobodu a demokracii pana prof. 
JUDr. Pavla Holländera, DrSc. Pojď-
me si tohoto významného obyvatele 
Bohunic představit.
Pan profesor Holländer vykonával 
v  letech 1993–2013 funkci soudce 
Ústavního soudu, v letech 2003–2013 
byl i  jeho místopředsedou. Ústavní 
soud je soudním orgánem pověřeným 
ochranou ústavnosti České republiky, 
sídlí v Brně, ve kterém pan profesor 
Holländer dlouhodobě žije a pracuje, 
a to po celou dobu působení u ÚS.
Původně se Pavel Holländer úspěš-
ně věnoval akademické kariéře v ob-
lastech právní filosofie, teorie práva 
a státovědy. Této aktivitě se později 
dokázal věnovat i při výkonu funkce 
ústavního soudce. V odborných kru-
zích je všeobecně známá jeho kniha 
Filosofie práva. Památné a oblíbené, 
byť samotnou podstatou obsahu pro 
studenty stěží pochopitelné, byly jeho 
přednášky na brněnských právech.
Životní těžiště díla Pavla Holländera 
však nepochybně tkví v jeho činnosti 
u Ústavního soudu. Na něm strávil 
celkem dvacet let, tedy dvě funkční 
období, v nichž znatelně ovlivnil podo-

bu ústavněprávní judikatury a stal se 
autorem řady zcela klíčových nálezů. 
Soudce „prvního“ Ústavního soudu 
JUDr. Antonín Procházka popsal roli 
Pavla Holländera na soudu již v tomto 
období následujícím způsobem: „Byl 
chodící encyklopedií ústavního práva 
s  mimořádnými znalostmi ústavní 
komparastiky. Byl podle mého názoru 
braintrustem našeho kolektivu, proti 
jeho analýzám se dalo těžko bránit.“ 
Předseda „druhého“ Ústavního sou-
du JUDr. Pavel Rychetský zase Pavla 
Holländera označil za osobu, která se 
na Ústavním soudě nejvíce podepsala 
na strukturování diskuze a judikatury. 
Pro Pavla Holländera není podle jeho 
bývalého asistenta JUDr. Libora Hanu-
še, Ph.D. problém v diskusi uznat, že se 
zmýlil. Ostatně je pro něj i v osobním 
životě typický civilní neelitářský pří-
stup. Dodnes kupříkladu žije v panelo-
vém domě v Bohunicích, lidmi v okolí 
je pro svůj přístup oblíben.
Pavel Holländer se významně zasloužil 
o to, čím Ústavní soud dnes je. O udě-
lení ceny bude rozhodovat Zastupitel-
stvo města Brna na svém prosincovém 
zasedání.

 Michal Kincl
zastupitel MČ Brno-Bohunice

Vážení spoluobčané, bohužel v inter-
netových diskusích zjišťuji, že v okru-
hu příznivců pana starosty a nakonec 
i u  samotného pana starosty stále 
dochází k  zásadnímu nepochopení 
obecných principů zastupitelské de-
mokracie, přestože jsem vše již jednou 
vysvětlil ve svém článku v NB 4/2016. 
Dovolím si proto využít dobrodiní jed-
né z 5/4 naší „strany vyvrhelů“ a zku-
sím to vysvětlit ještě jednou.
Vyjma řídkých výjimek, jako je Sever-
ní Korea nebo Bělorusko, je ve všech 
demokratických zemích systém koa-
lice-opozice. Koalice má moc, vládne 
a opozice na ní hledá hnidy, prostě 
tak to je. Každý politik, který se nechá 
zvolit do funkce, musí počítat s tím, že 
jej opozice bude kontrolovat, hlídat 
každou jeho chybičku a hlasitě na ni 
upozorňovat. Toto je zcela přirozený 
a normální fenomén ve všech demo-
kraciích. Pokud politik není schopen 
tento tlak unést nebo mu vadí, nemá 
ve funkci co dělat. Pochopitelně, lépe 
se s opozicí vypořádává politik, který 
je morální a odbornou autoritou a pro 
své zásluhy a schopnosti požívá přiro-
zené úcty i u opozičních představitelů. 
Pokud tomu tak není a chování opozi-
ce je nepříjemné, neměl by se politik 
uchylovat k různým demagogickým 
výrokům, naříkat, dělat ublíženého 
a vyzývat své příznivce, ať ho od těch 

škaredých opozičních představitelů 
ochrání. Měl by především věcně 
zkoumat, co mu opozice vyčítá, hle-
dat pravdu. Pokud je kritika opozice 
lživá, může toho využít ve svůj pro-
spěch a opozici si takříkajíc „namazat 
na chleba„. Pokud je ale oprávněná, 
neměl by mlžit a schovávat se za frá-
zemi jako „neustálé útoky“, „napadání 
ze strany opozice“ a „už nemám sílu“, 
ale měl by se poučit a snažit se chyby 
napravit, případně nedělat. Rovněž 
doporučuji si s opozicí o problémech 
otevřeně povídat a snažit se ji věcný-
mi argumenty získat pro své projekty 
a cíle, pochopitelně jsou-li jaké. Pokud 
by někoho zajímalo, kolikrát u nás na 
radnici pozval pan starosta opoziční 
zastupitele nebo alespoň předsedy 
opozičních zastupitelských klubů jed-
notlivých stran, aby si s nimi popoví-
dal o dalších plánech a cílech, případ-
ně zjistil jejich názory a připomínky, 
mám to spočítané náhodou naprosto 
přesně – nulakrát. A přitom prostá 
lidská komunikace, povídání si, shoda 
v názorech, to je základním kamenem 
jakékoli spolupráce a posunování věcí 
dopředu. Rozhodně poslouží lépe, než-
li „vyhoštění“ nepříjemné opozice na 
čtvrtou stranu zpravodaje.

 Ing. Antonín Brzobohatý,
zastupitel

Černá reklama opět  
v Bohunicích

Náš soused Pavel Holländer

Klid na práci - díl druhý

Podzimní burza 
v Labyrintu

 12. LISTOPADU 2016

LABYRINT, ŠVERMOVA 19, BRNO – BOHUNICE

   Příjem zboží:          pátek 11. 11. 2016, 18:00 – 19:00 hodin

   Prodej zboží:          sobota 12. 11. 2016, 09:00 – 13:00 hodin

   Výplata a výdej:     neděle 13. 11. 2016, 17:00 – 18:00 hodin

K prodeji přijímáme:               

Podzimní/zimní oblečení a obuv pro děti i dospělé, dětské
sportovní vybavení, kočárky, příslušenství pro miminka.

Máte zájem o prodej zboží? 

Napište si prosím o formulář s přiděleným osobním číslem,
který je k prodeji nezbytný. 

!!! Registrace prodávajících do 7. 11. 2016 !!!

e-mail: burza-labyrint@seznam.cz
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Výběrové řízení je zveřejněno na úřed-
ních deskách města a městských částí 
a na internetové adrese www.brno.cz 
(Správa města > Magistrát města Brna 
> Úsek školství a prorodinné politiky 
> Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována 
v roce 2017, mohou vlastníci nemovi-
tostí požádat v termínech od 1. 9. 2016 
do 15. 10. 2016 a od 1. 12. 2016 do 
15.  1. 2017. Žádosti na předepsa-
ném formuláři jsou přijímány na 
Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 
žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované ne-
movitosti ve prospěch města po dobu 
splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku 
provádí Komise bydlení Rady města 
Brna. O výsledku výběrového řízení 
jsou všichni žadatelé písemně vyro-

zuměni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemo-
vitosti zřídili zástavní právo nebo jiný 
obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí 
žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce 
vyhotoví Bytový odbor také zdarma 
a poplatky za vedení účtu hradí měs-
to. Finanční prostředky čerpá žadatel 
dle konkrétních účelů na základě faktur 
nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců 
až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 
6 měsíců od otevření účtu zahájí splá-
cení formou měsíčních splátek.
Po úplném splacení zápůjčky připraví 
město podklady k provedení výmazu 
zástavního práva v katastru nemovi-
tostí. Zápůjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu 
rozvoje bydlení mohou občané získat 
na Bytovém odboru MMB na Malinov-
ského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo 
na telefonních číslech 542 173 245 
a 542 173 287.

 Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Město Brno poskytuje zápůjčky 
z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za 
tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu 
města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.

účel zápůjčky lhůta
splatnosti

horní hranice
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně  
klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním 
nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové 
samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického 
topení ve stávajícím bytě

5 let 100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 
nebo pavlače

5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie  
a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu  
nebo obnova byt. jádra 

5 let 100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půd-
ní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

5 let 500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, 
rozvody)

5 let 100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky  
nebo vybudování nového výtahu

5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě 
nebo přístavbě

8 let 500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna  
podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby 
tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení (včetně 
vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč / dům

Rada MČ na svém 47. zasedání 
dne 13. 7. 2016:
– schválila pořadí nabídek uchazečů 

veřejné zakázky na akci „Oprava 
sociálních zařízení v objektu SVČ 
Švermova 19 takto: 1 PROFIPLAST, 
spol. s r.o. náklady ve výši 1.647.188 
Kč bez DPH, 2. Doubravský mont 
s.r.o., náklady ve výši 1.664.984 Kč 
bez DPH

– schválila pořadí nabídek uchazečů 
veřejné zakázky na akci „Rekon-
strukce sociálních zařízení v objek-
tu hasičské zbrojnice Ukrajinská 2b 
takto: 1. PROFIPLAST, spol. s r.o ná-
klady ve výši 1.179.256 Kč bez DPH, 
2. Doubravský mont s.r.o., náklady 
ve výši 1.232.950 Kč bez DPH

– schválila pořadí nabídek uchazečů 
veřejné zakázky na akci „Oprava 
oplocení MŠ Amerlingova 4 takto: 
1.  ARVELA, s.r.o. náklady ve výši 
479.835,04 Kč bez DPH, 2 PROFI-
PLAST, spol. s r.o náklady ve výši 
489.325,00 Kč bez DPH

– schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Obnova zeleně 
v zahradě MŠ Amerlingova 4 v Brně-
-Bohunicích“ od firmy KAVYL, spol. 
s r.o. s cenou ve výši 170.627 Kč bez 
DPH a cenou za údržbu výsadeb po 
dobu záruky ve výši 24.000 Kč bez 
DPH

– schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na akci „Dodávka konvekto-
matu pro MŠ Uzbecká 30 od firmy 
Petr Hrůza – CHEVRON GASTRO s ce-
nou ve výši 136.541,60 Kč bez DPH

– vzala na vědomí skutečnost, že žádná 
firma nepředložila na akci „Oprava 
osvětlení v tělocvičně ZŠ Arménská 21 
v MČ Brno-Bohunice“ nabídku ve sta-
noveném termínu, schvaluje seznam 
zájemců, kteří budou vyzváni k podání 
nabídky na plnění zakázky „Oprava 
osvětlení v tělocvičně ZŠ Arménská 
21: 1 AZW, a.s., 2 Elektro Houzar, s.r.o., 
3 Milan Havel, Veveří 254/71

– vzala na vědomí skutečnost, že žádná 
firma nepředložila na akci „Oprava 
podlahy tělocvičny ZŠ Arménská“ 
nabídku ve stanoveném termínu, 
schvaluje, v souladu s ustanovením 
výjimky z čl. IV. odst. 1 písm. c) z Pra-
videl pro zadávání a výběr dodavate-
lů veřejných zakázek financovaných 
MČ Brno-Bohunice, oslovení jedné 
firmy, a to firmy Schenk – sportovní 
povrchy, spol. s r.o.

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Vybudování chodníku 
mezi ulicemi Švermova a Osová v MČ 
Brno-Bohunice“ s firmou I. Vyškov-
ská stavební společnost, s.r.o.

– schválila smlouvu o  sdružených 
službách dodávky plynu se společ-
ností RWE Energie, s.r.o

– schválila dohodu  o ukončení smlou-
vy o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod, se společností Br-
něnské vodárny a kanalizace, a.s.

– schválila smlouvu o poskytnutí na-
dačního příspěvku Nadací ČEZ

– schválila rozpočtové opatření č. 7/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
pro rok 2016 dle předloženého ná-
vrhu

– schválila pachtovní smlouvu č. na 
pacht části pozemku p. č. 1033 v k. ú. 
Bohunice v lokalitě U dálnice

– schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. uza-
vřenou se společností EKOLSAN.CZ. 
s.r.o

– schválila zveřejnění záměru prona-
jmout část zídky na pozemku p. č. 
1929/2 v k. ú. Bohunice při ulici 
Dlouhá o rozměru 2,0 × 0,7 m2 za 
nájemné ve výši 1.680 Kč /m2/rok,

– schválila s okamžitou platností 
„Pravidla na pronájem zahrady ZUŠ, 
Amerlingova 2 v MČ Brno-Bohunice“ 
dle předloženého návrhu,

– vzala na vědomí vstup na pozemky 
p. č. 382/1, p. č. 2803/1, p. č. 2791, 
p. č. 2779 a p. č. 2782, vše v k. ú. 
Bohunice ve vlastnictví statutární-
ho města Brna, souhlasí s vydáním 
územního souhlasu pro realizaci 
akce „Osvětlení přechodu Brno – ul. 
Hraničky a Švermova

– schválila vstup na pozemky vše v k. ú. 
Bohunice ve vlastnictví statutárního 
města Brna, za účelem realizace sta-
vební akce „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení Brno, ul. Jihlavská

– nemněla námitek ke stavbě „Univer-
zitní kampus Masarykovy univerzity 
Brno – Komplexní simulační cent-
rum MU“, jehož sousední pozemek 
p. č. 1329/16 v k. ú. Bohunice je ve 
vlastnictví statutárního města Brna 
ve správě MČ Brno-Bohunice

– schválila s vybudováním stánkové 
prodejny pod stávajícím přístřeškem 
MHD Běloruská za podmínky sou-
hlasu společnosti Dopravní podnik 
města Brna, a.s., schvaluje záměr 
pronajmout část pozemku p. č. 
2102/1 v k. ú. Bohunice při zastávce 
MHD Běloruská

– schválila s převzetím dodatečně ob-
jeveného majetku nepatrné hodnoty 
zůstavitele pana Vlastimila Šedého, 
narozeného 28. 9. 1955, trvale by-
tem Příční 405, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem

– povolila, v souladu se zněním § 23 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), výjimku v počtu žáků ve třídách

– schválila s pořádáním Longboardo-
vého příměstského tábora, který se 
bude konat vesportovním areálu při 
ulici Osová 

– vzala na vědomí vstup na v k. ú. Bo-
hunice ve vlastnictví statutárního 
města Brna za účelem realizace in-
vestiční akce „R 110 kV Moravany-za-
ústění VN II. etapa“ dle předložené 
situace společnosti Puttner s.r.o.

Zprávy z rady



Zurab Kereselidze, basketbalista, jež hájí v le-
tošní sezoně dres brněnského prvoligového 
klubu mmcité, je jedním z těch lidí, které 
možná pravidelně potkáváte v Bohunicích na 
chodníku. Jak se stalo, že se gruzínský mladík 
ocitnul právě v Brně?

Z: To bylo po válce s Ruskem, bylo mi 12 a rodiče se 
rozhodli odejít z Gruzie, a protože tatínek už dříve 
v Brně pobýval a znal ho, rozhodli se právě pro Brno.

Jaké bylo první setkání s Českem?
Z: Nastoupil jsem tady do školy a musím říct, že 
s dětmi jsem nikdy problém neměl, všichni byli 
přátelští. Česky jsem ale neuměl nic. Když navíc 
učitelka napsala něco na tabuli psacím písmem, 
které jsem neznal, nedokázal jsem si ani přečíst, co 
tam píše. To bylo těžké, ale po roce už jsem uměl 
česky docela dobře.

Basketbal jsi hrál už v Gruzii, proč padla volba 
právě na něj?

Z: Když mi bylo šest, taťka usoudil, že je čas, abych 
začal sportovat. Ve hře bylo plavání a basketbal, 
nakonec vyhrál basketbal, ten hrál právě i taťka. 
První měsíc jsem jen pobíhal po hřišti a vlastně 
jsem nevěděl, co mám dělat, ale pak přišel jiný trenér 
a ten mě naučil ten sport milovat. Od té doby je pro 
mě basket jako droga.

Vnímáš nějaký zásadní rozdíl mezi gruzínským 
a českým pojetím basketbalu?
Z: Ten český se mi zdá víc týmový, i trenéři už od těch 
dětských kategorií nás učili hrát kolektivně, když 
tady střílíš trojku z těžké pozice a nevyjde to, tak 
se to skoro bere jako sólo. V Gruzii je to běžné, tam 
je basket více technický, není tak týmový. I tréninky 
jsou víc zaměřené na individuální dovednosti.
Na letošní sezónu jste se přestěhovali do nové 
haly, jak tu změnu vnímáš ty?
Z: Určitě pozitivně, hala je součástí univerzity, celý 
den to tam žije, pořád se něco děje, potkáváme různé 
lidi, máme blízko posilovnu, stravování, nemusíme 
nikam dojíždět. A na zápasy zatím přišlo hodně mla-
dých lidí, určitě i z univerzity, za to jsme moc rádi.
Odbočme od basketbalu. Čím jsi chtěl být jako 
malý? A neříkej, že basketbalistou…
Z: Ne, vůbec. Jako malý jsem chtěl být šachistou. 
Dědeček byl výborný šachista, dokonce jsem ho viděl, 
jak hraje se zavázanýma očima. Dneska už šachy moc 
nehraju, ale to, co mě dědeček naučil, si pamatuju.

Šachistou ses nestal, je z tebe basketbalista. 
Jaké jsou tvoje profesní cíle do budoucna?
Z: Studuju ekonomku, takže až jednou skončím s bas-
ketem, chtěl bych pracovat v bance.

Přece jen, když máš volný čas, jak ho trávíš?
Z: Strašně rád chodím do kina. Poslední film, který 
jsem viděl, byl Sedm statečných. Můj nejoblíbenější 
film je asi Počátek. A nemám rád horory, ne že bych 
se bál, ale přijdou mi hloupé.

Máš jako profesionální sportovec vůbec čas 
na jiné sporty?
Z: Čas moc nemám, ale baví mě tenis a volejbal. Kdy-
bych nehrál basket, věnoval bych se těmto sportům.
Co zimní sporty?
Z: Lyžovat a bruslit neumím. Baví mě sledovat hokej. 
Když jsem přišel do Česka, vůbec jsem nerozuměl 

tomu, jak po tom ledě pobíhají, nedávalo mi to 
smysl a nebavilo mě to, ale pochopil jsem to a teď 
mě to baví. Obecně mě ale baví spíš ty letní sporty.

Umíš si představit, že zůstaneš v Brně na-
pořád?
Z: Určitě. Teď jsem někde četl, že Brno je láska na 
celý život. A asi je to pravda. Z Gruzie jsem byl zvyklý 
na velkoměsto, ale vlastně mi moc nechybí. Brno mi 
vyhovuje a je to hezké město.

Pošli basketbalovým fanouškům nějaký vzkaz…
Z: Tak určitě budeme rádi, když nám budou i dál 
chodit fandit. A my jim slíbíme, že se budeme snažit 
vyhrávat.

A vzkaz pro spoluobyvatele z Bohunic?
Z: Že až se zase někdy potkáme na tom bohunic-
kém chodníku, tak se můžeme gruzínsky pozdravit 
გამარჟობა – gamaržoba.
Delší verzi rozhovoru najdete na www.basketbrno.cz

 mmcité Brno

Brno je láska na celý život, říká mladý  
basketbalista z Bohunic

V  sobotu 15.  října se uskutečnil 
3. ročník turistického pochodu pro 
rodiče a děti, který spoluorganizo-
vala ZŠ Brno, Vedlejší 10. Tentokrát 
byla trasa poněkud náročnější než 
v minulých ročnících; vedla z Bílovic 
nad Svitavou k  Resslově hájovně, 
pak dolů Těsnohlídkovým údolím do 
údolí Svitavy a odtud přes Obřanský 
hrad na Hády. Více než sto dětí po-
mohly na start dopravit dva speciálně 
upravené autobusy z Bohunic. Kromě 
vlastního pochodování čekalo na děti 
v průběhu trasy celkem 10 stanovišť 

Turistický pochod krajem lišky Bystroušky
s  různými zábavnými i  vážnějšími 
úkoly k řešení. Děti si mohly napří-
klad zahrát stolní hokej, zazpívat, 
luštit mapové značky i přenášet krev 
na transfúzní stanici. Počasí přálo 
a nikdo nezabloudil natolik, že by 
nedošel do cíle. Slavnostní zakončení 
proběhlo v lomu na Hádech, kde se 
představili tanečníci Klubu Martiny 
Bartuschkové a psovodi Městské po-
licie Brno svým zásahem proti fingo-
vanému výtržníkovi.

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší
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Volby do zastupitelstev krajů  
a do Senátu Parlamentu České republiky
Ve dnech 04. a 05. října 2016 proběhly volby do zastupitelstev krajů a volby do 
Senátu Parlamentu ČR. Do volebních místností v Brně-Bohunicích přišlo 41 % 
voličů. O týden později pak proběhlo druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu 
ČR, kterého se zúčastnilo již jenom 15% voličů.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v MČ Brno-Bohuni-
ce a pro srovnání i celkové výsledky v Jihomoravském kraji jsou uvedeny 
v následující tabulce:

Volby do Senátu Parlamentu ČR probíhaly ve dvou kolech. Do druhého kola ve 
volebním obvodu 58, jehož součástí je městská část Brno-Bohunice, postoupili 
dva kandidáti – Ing. Stanislav Juránek a Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. V naší městské 
části obdržel Ing. Stanislav Juránek 43,6 % hlasů a Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 56,4 % 
hlasů. V celém volebním obvodu 58 pak hlasovalo 51,94 % voličů pro kandidáta 
Mgr. Jiřího Duška, Ph.D. který se tak stal senátorem za volební obvod 58.
Podrobné výsledky voleb v Brně-Bohunicích za jednotlivé okrsky si můžete 
prohlédnout na internetových stránkách www.volby.cz.

strana Platné hlasy 
v Bohunicích

Platné hlasy 
v JmK

č. název celkem % celkem %

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 6 0,13 375 0,10

2 Občanská demokratická strana 356 8,02 27 796 8,07

12 Česká str. sociálně demokrat. 585 13,18 53 352 15,49

19 Svoboda a síla 15 0,33 904 0,26

21 Zelení a Piráti 302 6,80 17 624 5,11

23 Starostové pro Jižní Moravu 175 3,94 21 386 6,21

24 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 643 14,49 54 914 15,94

26 Koruna Česká (monarch. strana) 8 0,18 575 0,16

30 ANO 2011 1 099 24,77 71 797 20,84

37 Komunistická str. Čech a Moravy 340 7,66 33 393 9,69

strana Platné hlasy 
v Bohunicích

Platné hlasy 
v JmK

41 Národní demokracie 2 0,04 369 0,10

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 45 1,01 2 034 0,59

45 Moravané 59 1,33 5 286 1,53

52 Svobodní a Soukromníci 115 2,59 7 421 2,15

67 NE ILEG. IMIGRACI – PEN. PRO LIDI 6 0,13 1 004 0,29

69 Konzervativní strana 5 0,11 304 0,08

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 13 0,29 1 521 0,44

75 DSSS – Imigranty, islám nechceme! 23 0,51 1 660 0,48

78 Koalice SPD a SPO 284 6,40 19 525 5,66

81 SPR – REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ. 4 0,09 137 0,03

87 Koalice TOP 09 a „Žít Brno“ 351 7,91 22 997 6,67

MÁTE DOMA DĚTI, CO SE PŘI MUZICE VRTÍ?
Hledáme děti (dívky i chlapce) ve věku 4–6 let a 8–10 let 

na doplnění folklórního kroužku 

CHASIČKA
Zábavnou a hravou formou se učíme písničky a tanečky, 
které pak předvádíme na vystoupení Bohunické chasy. 

Nácviky každé úterý 17–18 hodin (resp. pro starší 16.30–17.30, 
pokud jsou děti rozděleny do skupin).

Fotky z akcí najdete na fcb stránce 
https://www.facebook.com/Chasi%C4%8Dka-823747154382925/.                                    

Těší se na vás Naty a Tom
Kontakt a informace: nat.h@centrum.cz, tel.: 724 358 242

www.orelbohunice.cz
Provoz orlovny a činnost oddílů je finančně podporována MŠMT, 

statutárním městem Brnem a MČ Bohunice.



V naší bohunické ZŠ Arménská měl 
projekt „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
svoji premiéru. Hlavní organizátorkou 
se (s podporou ředitele školy Vladana 
Urbánka) stala paní učitelka Irena Lid-
milová, dlouholetá koordinátorka Re-
cyklohraní a všeho, co souvisí s ochra-
nou přírody v naší škole, se svojí třídou 

5. A. Druhý stupeň zastupovaly děti 
ze třídy 7. B s paní učitelkou Mirkou 
Šmerdovou.
Sraz byl již v 8.00 hod, a pokud měl 
ještě někdo ráno doma při vstávání po-
chyby, zda vůbec jít uklízet nepořádek 
po spoluobčanech, musely jej tyto my-
šlenky při pohledu na natěšené dob-

Žáci z Arménské uklízejí svět

Mladší přípravka  
TJ Tatran Bohunice

Fotbalisté TJ Tatranu 
Bohunice tři kola před 
koncem podzimní části KP

Chtělo by se napsat – sobota jako každá jiná: snídaně, úklid, oběd, 
výlet s rodinou… Jenže tentokrát se ve více než sto zemích světa 
dopolední úklid přesunul z domovů do ulic měst a vesnic. Milióny 
dobrovolníků se vydaly do okolí svého bydliště čistit černé skládky 
a sbírat pohozené odpadky.

Tři kola před koncem pod-
zimní poloviny sezóny 
jsou fotbalisté TJ Tatra-
nu Bohunice na šestém 
místě průběžné tabulky 
Jihomoravského Krajské-
ho přeboru s 19 nasbíra-
nými body. Hráči Bohunic 
zaznamenali v dosud dvanácti 
odehraných zápasech šest vítězství, 
jednu remízu a pět proher. Bohužel se 
hráčům nepovedlo ani jedno brněnské 
derby, v Bosonohách i v Bystrci pokaž-
dé prohráli, ani souboj se třetími Mu-
těnicemi nedopadl pro Tatran dobře. 
Alespoň jim budou mít Bohunice na 
jaře na domácím trávníku co vracet.
Na 22 doposud vstřelených brankách 
se podílelo jedenáct hráčů, nejvíce 
vstřelených branek mají na svých kon-
tech Ullmann (6), Burčík (4) a Hlavoň, 
Král a Mach po 2 zásazích. Do konce 
podzimní část Krajského přeboru zbý-
vají již jen 3 zápasy, pouze duel s No-
vosedly, 22. října, sehrají Bohunice 
na domácím trávníku, dvě zbývající 
utkání hrají na hřištích soupeřů v Lan-
žhotě a v Bučovicích.

Mužstvo Tatranu střídá dobré 
výsledky s horšími, ale ta-

kový už je fotbal. Mladé 
mužstvo se musí poučit 
i  z  chyb, kvůli kterým 
při chází o body a někdy 

i o  celý zápas pár minut 
před koncem. Postupem času 

je již vidět daleko lepší sehranost 
hráčů a věříme, že díky zvyšující se 
kvalitě výkonů se budou Bohunice po-
hybovat na horních příčkách tabulky 
Krajského přeboru.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu 
TJ TATRAN Bohunice děkují všem fa-
nouškům za dosavadní návštěvy a těší 
se na podporu i v posledním letošním 
domácím zápase. 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

Fotbalisté mladší přípravky TJ Tatran Bohunice se zúčastnili dne 29. 9. 2016 
mezinárodního turnaje v Šumperku, kde se umístili na krásném druhém místě. 
Nejlepší střelec turnaje byl vyhlášen hráč TJ Tatran Bohunice Roman Krátký.
Turnaje se zúčastnilo sedm družstev (Tatran Bohunice, Sigma Olomouc, Jakar-
tovice, Libina, Šumperk, Sudkov, Nysa). Naši hráči hráli kombinační hru s velkým 
nasazením, za což byli odměněny uznáním od soupeřů. Mužstvo TJ Tatran 
Bohunice odehrálo šest zápasů, kde si připsali čtyřkrát vítězství, jednu remízu 
a jednu prohru se Sigmou Olomouc. Blahopřejeme k dosaženému úspěchu.

 Pešek Radek, TJ Tatran Bohunice

rovolníky akce okamžitě přejít. Přišly 
nejen rozesmáté děti, ale v mnoha 
případech i  jejich milí rodiče. Paní 
učitelka Lidmilová rozdala ochranné 
pomůcky, pytle, nářadí a především 
instrukce. Třída 7. B uklízela prostor 
kolem ramp na ulici Švermova, třída 
5. A si vzala na starost zelené plochy 
v okolí hřiště Moldavská. Úklid trval 
zhruba dvě hodiny, celkem se posbíra-
lo asi deset pytlů odpadu, jejich svoz 
zabezpečil MÚ Brno-Bohunice. Plasty 
a sklo jsme vytřídili a umístili do kon-
tejnerů k tomu určených.

A jak zhodnotit netradiční sobotní do-
poledne? Kromě příjemného pocitu 
z dobře odvedené práce mám přede-
vším radost z našich (vašich) dětí, které 
k úklidu přistupovaly nadšeně, aktivně 
a s radostí.
Závěrem děkuji všem, kteří se akce 
zúčastnili, a tím nás podpořili v jejím 
pokračování. Další „Ukliďme svět“ 
proběhne ke Dni Země v dubnu 2017. 
Budeme věřit, že se k úklidu přidají 
i mnozí další, protože – kdo odpadky 
uklízí, ten je nevyhazuje.

 Mgr. Miroslava Šmerdová
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Vážení a milí, na měsíc listopad 
jsme pro vás připravily spoustu 
zajímavého a krásného čtení.
V úterý 1. 11. 2016 v 16.30 hodin bu-
deme číst našim nejmenším z knížky 
Ilustrované pohádky o zvířatech. Děti 
se setkají se zvířátky – maňásky a také 
dostanou malou sladkou odměnu. 
Akce je vhodná pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby.
Ještě ten den, tedy 1. 11. 2016, ovšem 
od 18 hodin, vás zveme na besedu a vy-
právění Příběhy starého Brna – Učitelé 
píší pro děti. Beseda s učiteli základní 
školy Lenkou Vašíčkovou a Romanem 
Juránkem, kteří ve svých knížkách 
nechávají čtenáře vstoupit přímo 
do minulosti našeho města. Akce se 
koná v rámci literární soutěže Legendy 
a mýty mého kraje – Jižní Morava čte.
K programu této literární soutěže při-
spějeme i o  týden později – v úterý 
8. 11. 2016 od 18 hodin. O počátcích 
městské části Bohunice budeme číst 
z knihy Z historie Bohunic. Besedy se 
zúčastní autor knihy Ing. Antonín Crha, 
starosta Bohunic. Přijďte si poslechnout 
zajímavosti z dávných dob a prohléd-
nout výstavku knih k danému tématu.
Na listopad jsme připravily i dvě Ob-
časné Literární kavárny. Jedna bude 
básnická a druhá hudebně-básnická. 

Již několik let je pravidelně v listo-
padu pořádán celostátní festival Den 
poezie. Naším příspěvkem k této akci 
je v úterý 15. 11. 2016 v 17 hodin Den 
poezie na Lánech. O tom, jak je inspi-
ruje K. H. Mácha, přijdou číst a vy-
právět básnířka Zdeňka Pospíšilová 
a básník Vítězslav Horálek.
Hudebně-básnickou bude druhá 
Občasná Literární kavárna v pondělí 
21. 11. 2016 v 17 hodin. Má název Láska 
ve všech jejích podobách, na kytaru 
bude hrát Vladimír Dzurja a své básně 
přečte Věra Hrdinová.
Všechny akce doplní krásné obrazy, 
po celý měsíc u nás bude vystavovat 
již po několikáté Eva Koenigová, její 
současná výstava má název Portréty.
Ke stálicím v našem repertoáru patří 
oblíbené Knižní čtvrtky, kdy Vás ve 
čtvrtek 3. 11.  , 10. 11. a 24. 11. 2016 
v době od 10 do 12 hodin seznamuje-
me s novinkami knižní produkce.
Kratší tematickou výstavu můžete 
zhlédnout od 9. 11. do 14. 11. 2016, je 
to výstava audioknih z našeho fondu 
spojená s ukázkami.
Co nejsrdečněji vás zveme na všechny 
akce, které pořádáme, těší nás vaše po-
zornost. Přejeme krásné podzimní dny.

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

Za krásným slovem  
do knihovny

Parta sedmi dětí a dvou vedoucích se v sobotu 15. 10. vydala sbírat 
odpadky po trase naučné stezky v Brně Bohunicích. Místní pionýrský 
oddíl se tak jako spousta dalších oddílů i jiných mládežnických skupin 
v celé České republice zapojil do dobrovolnického projektu 72 hodin, 
který si klade za cíl především zapojovat mladé lidi do aktivit, které 
jsou prospěšné pro okolí a společnost.

Děti ze Severky uklízely 
Bohunice

„Během několika hodin jsme v okolí 
sídliště i u břehu řeky Leskavy nasbí-
rali dva plné pytle materiálu, který 
do přírody rozhodně nepatří. Našli 
jsme části oblečení, železné tyče nebo 
třeba i  roli linolea.“ Uvedla spolu-
organizátorka ze Severky Michaela 
Ruizlová.
Nad plnými pytli odpadků pak děti 
uvažovaly o problému znečišťování 
přírody i sídliště. „ Uvědomila jsem 
si, že každý odpadek, který někde od-
hodím, se po nějaké době může stát 
součástí velké skládky. Ode dneška 
se budu snažit nic nevyhodit mimo 
odpadkový koš, protože pak to dopadá 
tak, že keře jsou plné igelitů, které 
kvůli náročnému přístupu hned tak 
někdo neuklidí.“ Vyjádřila se jedna 

z účastnic a dlouholetá členka pio-
nýrského oddílu Severka.
To, že taková akce má velký význam 
i z hlediska pedagogického, potvrzuje 
také iniciátorka celého bohunického 
úklidu Tereza Navrátilová: „Děti si po 
sobotní akci mnohem více váží svého 
okolí. Je jim jasné, že pokud nechtějí 
žít víceméně zahlceny odpadky, musí 
se k problému postavit čelem a udr-
žovat v čistotě prostor, ve kterém žijí. 
Navíc je takový aktivní a herní vzdě-
lávací postup přínosnější než pouhé 
debatování o problému.“
První účast v projektu 72 hodin splnila 
očekávání a tak se bohuničtí pionýři, 
pokud budou mít příležitost, do dal-
šího ročníku opět rádi zapojí.

Tereza Navrátilová

Klub důchodců v Brně Bohunicích pořádá za finanční spoluúčasti  
radnice MČ Bohunice 

 
v sobotu 26. 11. 2016 v Hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b 
 

KATEŘINSKOU  ZÁBAVU 
 
 
Začátek v 16 hodin  Konec ve 22 hodin 
 
Hudba: oblíbené duo – Maškovi 
 
Vstupné: 50,- Kč    

 
Srdečně Vás zve KD v Bohunicích 

 
Rezervace a informace: Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121 

Poděkování: Děkuji za příkladnou péči, ochotu a lidský přístup prak-
tické lékařce MUDr. Ryšavé v těžkých posledních dnech života našeho tatínka 
p. Vlastimila Růžičky .

Za celou rodinu dcera Naďa Bednářová

Oznamujeme občanům, že posypový materiál k zimnímu posypu chodníků bude 
dovezen dne 7. 11. 2016 na tato stanoviště: Na Pískové cestě 19, Neužilova 23, 
Dlouhá x Hraničky (naproti domu Hraničky 15a), Amerlingova 3 (u ZŠ Arménská), 
Havelkova 29, Žlíbek 3, Lískovecká vedle č. 9, Vyhlídalova (naproti Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání posypového materiálu v termínu od 7. 11. 2016 
do 14. 11. 2016. Poté bude zbytek materiálu odklizen.

 Odbor technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice

Posypový materiál
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Léčebné masáže & rehabilitace  
Celostní
Fyzioterapie

NENECHTE SI UJÍT!   
Jen 550,- Kč za hodinovou masáž 
dle vašeho výběru od fyzioterapeuta 
s prvky měkkých technik a mobilizací. 
Vhodné i jako dárek.

Petr Buček
fyzioterapeut

Zdravotní středisko, Běloruská 575/2, na konci ochozu
Volejte  733 712 177

 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.

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

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

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

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

 Prodám hrob na ÚH v Brně blízko 
krematoria. Nájem předplacen do r. 
2021. Prodej včetně náhrobku z černé 
leštěné žuly. Cena dohodou. Tel. 607 
659 872.

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

 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.

 MYTÍ OKEN, ŽALUZIÍ, ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ.
Tel.: 733 201 361.

 Hledám pronájem. Klidná část 
sídliště výhodou. Tel: 739 854 956.

 Sháníme byt ke koupi, Bohunice, 
případně okolí. Hotovost. RK nevolat. 
Děkuji. 721 195 819

 Hledáme na koupi dům s mož-
ností parkování. Cena do 6 mil. Kč.
Prosím nabídněte. T: 722 659 544.

 Hledám pěkný domek za Brnem. 
T:  607 127 906.

 Malý byt ke koupi – hledáme, 
klidná obec. T: 739 826 409

Orel jednota Brno-Bohunice pořádá 
 

střelecké závody pro děti i dospělé 
 

BOHUNICKÁ  VZDUCHOVKA 
    

sobota 19. 11. 2016 od 9.00 hodin 
v bohunické orlovně, Hraničky 5 
 
Přijďte porovnat svoji mušku s ostatními. 
Střílí se v leže ze vzduchových pušek na terč. 
Kategorie: mladší děti, starší děti, muži, ženy.   
Startovné: ZDARMA, poháry pro vítěze, sladkosti pro děti. 
Případné dotazy: zavadil@orelbohunice.cz 

 

www.orelbohunice.cz 
 
Na provoz orlovny přispívá Statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

Pøijmìte srdeèné pozvání
na

ZVÌØINOVÉ HODY
konané ve dnech

23.- 26.11. 2016
(Støeda - Sobota)

v

„HOSPÙDCE NA HØIŠTI”
Mù�ete se tìšit na lahùdky a vybrané pokrmy

z tìchto druhù zvìøe:

- Jelen

- Srnec

- Danìk

- Kanec

- Ba�ant

Hospùdka na høišti
Neu�ilova 35, Brno
(areál TJ Tatran Bohunice)

Rezervace èi pøípadné dotazy:

tel.: 547 217 251
e-mail: hospudkanahristi35@seznam.cz
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MÍSTNÍ SDRUŽENÍ
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

DĚKUJE VOLIČŮM
ZA PODPORU VE VOLBÁCH

Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s. 
Arménská 21, 625 00 Brno-Bohunice

Notebook a tablet jako výuková pomůcka
WI-FI v budově školy

    E-learningový systém AES nahrazující učebnice
Nižší počet studentů ve třídě oproti standardu
Mladý, aktivní a profesionální tým učitelů
                                Výběr ze čtyř světových jazyků
Používání výukových aplikací společnosti Google

Informační technologie
Ekonomické lyceum

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
31. 10.–13. 11.	 Zvěřinové	hody
10. 11.–17. 11.		Svatomartinská	husa
16. 11.–4. 12.	 Rybí	speciality
5. 12.–23. 12.	 Adventní	menu
24. 12.		 Štědrovečerní	večeře	
31. 12.		 Silvestr 2016	–	Více	o	programu	na	stránkách	hotelu.	
	 Konzumační	lístek	990	Kč.	
Leden		 Zabijačkové	speciality,	Speciality	z	domácí	udírny
27. 1. 2017		 13.	Maškarní	ples	od	19.00.	Cena	konzumačního	lístku:	350	Kč.
10. 2. 2017		 Myslivecký	ples	od	19.00.	Cena	konzumačního	lístku:	390	Kč.
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

NABÍDKA VOLNÝCH  
PRACOVNÍCH POZIC 
NA WWW.XXXLUTZ.CZ/JOBS 

» Vedoucí restaurace
» Vedoucí skladu
» Administrativní 
    pracovníci s NJ
» Trainee 
    pro oddělení nábytku  
    (kuchyně, ložnice, obývací pokoje, 
     jídelny, předsíně, koupelny, malý 
     nábytek, kanceláře  a další)
» Trainee pro oddělení 
    bytových doplňků 
    (podlahy, koberce, bytový  textil, 
    závěsy, baby, boutique  a další)
» Odborné poradce do oddělení 
    nábytku a bytových doplňků
» Skladníky
» Montážníky
» Kuchaře
» Číšníky

V ROCE 2017 OTEVÍRÁME NOVÝ DŮM NÁBYTKU V BRNĚ. 

XXXL
AKADEMIE

NASTARTUJTE NOVOU KARIÉRU!

Staňte se součástí kariérního  
programu nadnárodní 

společnosti  
XXXLutz!

XXXL
KARIÉRNÍ

DNY
2.11. a 30.11.

2016

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE  
DO OBLASTI PRODEJE, 
GASTRONOMIE, LOGISTIKY 
A ADMINISTRATIVY.

Pod značkou XXXLutz Vám v České 
republice od roku 2010 nabízíme klasický 
i designový nábytek a moderní bytové 
doplňky. Jsme rakouská rodinná firma 
s tradicí od roku 1945. Naší filozofií je 
kvalita a styl s důrazem na individuální 
přání zákazníka. Celá řada exkluzivních 
a renomovaných značek se u nás cítí jako 
doma. Na rok 2017 pro Vás připravujeme 
otevřít nový obchodní dům  
v Brně. Právě hledáme skvělé kolegy, 
kteří s námi budou chtít sdílet náš úspěch. 
Otevřeli jsme již 230 domů s nábytkem po 
celé Evropě. Věříme, že součástí úspěchu 
chcete být i Vy. Proto od nás přijměte 
nabídku dlouhodobého zaměstnání  
s možností kariérního růstu. 

KONTAKT:
V případě zájmu o více informací 
pošlete svůj životopis  
na e-mailovou adresu  
personal.pr@xxxlutz.cz

V případě dotazů volejte  
na tel. 230 200 227  
(Po-Pá 09:00-16:00 hod.).

XXXL kariérní dny v Brně:  
2. 11. a 30. 11. 2016.   

OČEKÁVÁME: 

»  profesní zkušenosti  
»  radost z práce a z kontaktu  
     se zákazníky  
»  týmového ducha a časovou  
     flexibilitu (práce také o víkendu) 
»  znalost německého jazyka velkou  
     výhodou 
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 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

www.classfin.cz                Příkop 2a, 602 00 Brno
info@classfin.cz                                                tel.: 545 241 524

Vedeme 
účetnictví již 20 letúčetnictví, daně, mzdy

ClassFin v.o.s.

vedení účetnictví a mezd
pomoc při zavádění EET, kontrolní hlášení 

on-line přístup, elektronický archiv dokladů 

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 120,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

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

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

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

servis domácích spotřebičů 
značek: Mora, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

KULINÁŘSKÉ
SPECIALITY

NÁKUP DÁRKŮ
OD VÍCE NEŽ 400 PRODEJCŮ 

ŘEMESLNICKÝ
JARMARK

www.bvv.cz/vanocnitrhy

★    Otevřeno denně 9.00 – 18.00, poslední den do 16.00
★    Vstup ze zastávky Výstaviště – vstup G2 nebo hlavní branou
★    Parkování ZDARMA v areálu, vjezd branou č. 8 a 9
★    Vstupné 30,- Kč 
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