
Komise 
pro občanské 

záležitosti
Milí bohuničtí spoluobčané, jako 
předsedkyně Komise pro občanské 
záležitosti bych se ráda s  vámi 
podělila o výsledky práce, kterou 
naše komise odvedla za uplynulý 
rok. Kromě problémů týkajících se 
bezpečnosti či různých přestupků, 
o kterých nás průběžně informo-
vala Městská policie i Policie ČR, 
jsme řešili opravy chodníků, využi-
tí betonových ploch např. na ulici 
Švermova nebo také přesun parko-
vacích míst pro invalidy, která ne 
tak úplně splňují svoji funkci. Dále 
nám není lhostejná situace s ne-
přizpůsobivými občany posedáva-
jícími na náměstíčku před radnicí. 
Věřte však, že se vše průběžně řeší 
s Městskou policií. A jaké máme 
vyhlídky pro tento rok? Určitě nás 
nemine oslava 780. výročí první 
zmínky o  Bohunicích nebo také 
zlepšení vánoční výzdoby, která 
nás již delší dobu trápí.
Samozřejmě je tu komise hlavně 
pro vás, a proto bych vás chtěla 
tímto požádat, pokud byste měli 
jakýkoli problém, námět nebo při-
pomínku, které bychom mohli na 
komisi vyřešit, či aspoň v diskuzi 
zaujmout doporučující stanovisko, 
můžete mne kontaktovat prostřed-
nictvím emailové adresy harnica-
rova@email.cz. Jednotlivé návrhy 
jsou pak předávány Radě MČ nebo 
příslušnému odboru, který se jimi 
zabývá. Doufám, že společnými si-
lami přispějeme k lepšímu životu 
zde, v tak krásných Bohunicích…

 Veronika Harničárová,
zastupitelka
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Úvodník

Uzávěrka č. 3/2017
pátek 17. února 2017
ve 14 hodin

Letošní rok však je (byl) 
pro provoz přírodních 
kluzišť zcela výjimeč-
ný. Ledovat se začalo 
v pátek 6.  ledna 2017. 
Skupinka dobrovolníků 
během tří dnů a hlavně 
nocí ve velkých mrazech 
nastříkala potřebnou 
vrstvu, a pak už se jen 
bruslilo. Ovšem práce 
dobrovolníků pokračovala dále. Kaž-
dou noc trávila tato malá skupinka 
mladých mužů na kluzišti desítky ho-
din jeho údržbou a stříkáním dalších 
vrstev, abychom my ostatní, včetně 
dětí z našich škol a školek, mohli ráno 
a celý den spokojeně bruslit.
Chtěl bych touto cestou našim „leda-
řům“ moc poděkovat za jejich neúnav-
nou a obětavou práci. Vím, že mnoho 
z vás jim už poděkovalo také osobně 
nebo prostřednictvím facebookové 
skupiny Naše Bohunice, přes kterou 
se informace o provozu kluziště spon-
tánně šířily.
Možná se letos ledovalo naposledy. TJ 
Tatran Bohunice se totiž rozhodl, že 
zde na svém pozemku umožní postavit 
krytou ledovou plochu. Myslím, že je 
to dobře. Do budoucna tak nebudeme 
závislí na rozmarech počasí. Těžko lze 

očekávat, že se tak mra-
zivé zimy budou často 
opakovat.
A co stávající „červené“ 
hřiště? Budoucí investor 
výstavby nové ledové 
plochy slíbil, že je na své 
náklady přesune. Úkolem 
vedení obce je vytipovat 
kam. Na tom pracujeme.

INFORMAČNÍ 
SYSTÉM 
BLOKOVÝCH 
ČIŠTĚNÍ
Do dubna je sice ještě 
čas, ale znovu doporučuji co nejdříve si 
stáhnout aplikaci o plánovaných i pro-
bíhajících blokových čištěních pro počí-
tače i chytré mobily (viz obrázek ikony). 
Blokových čištění bude totiž více než 
v minulém roce. Tak budete včas infor-
mováni, až se bude čistit právě u vás.

INVESTIČNÍ AKCE
Zima je vždy obdobím přípravy nových 
investičních akcí. Ani letos tomu není 
jinak.
Chystáme několik větších projektů 
v našich školách: Na ZŠ Arménské při-
pravujeme opravu bazénu, který začal 
prosakovat, a do vybraných učeben se 

Bruslení jaké jsme dlouho nezažili
Jistě si vzpomenete, že několik minulých zim jsme se snažili vytvořit 
na Tatranu přírodní kluziště. Nedařilo se. Byly mírné zimy a pracně 
vytvořený led vydržel vždy jen několik málo dní nebo se jej nepodařilo 
vytvořit vůbec.

budou instalovat vnější žaluzie. Na ZŠ 
Vedlejší dokončujeme rekonstrukci 
učeben v pavilonu „D“ a připravujeme 
rekonstrukci záchodů. Pár menších 
oprav chystáme i v mateřských školách.
Dále budeme opravovat chodníky 
a schodiště. Vyřešit bychom chtěli také 
složitou dopravní situaci s jednosměr-
kou na příjezdové komunikaci do ul. 
Uzbecká (krátký úsek ul. Pod Nemoc-
nicí). V plánu je její rozšíření a vrácení 
obousměrného provozu. Chtěli bychom 
také vložit finance do dokončení vý-
stavby vlastního rezervoáru na vodu. 
Vrt už je hotov. Pracujeme i na pilotním 
projektu kamerového systému, který 
by posílil bezpečnost v naší městské 
části. Necháme také proměřit další 
dva přechody z pohledu možnosti je-
jich nasvícení. Pokud splní požadované 
parametry, patrně bychom alespoň ten 
u SVČ Lány nasvětlili. V průběhu roku 
oplotíme pískoviště za domem Okrouh-
lá 16 a přidáme jeden větší herní prvek.
Našim největším plánovaným inves-
tičním projektem v roce 2017 je rekon-
strukce prostranství na ul. Švermova 
„u Kavkazu“. Věříme, že se nám na 
něj podaří sehnat dostatek finanč-
ních prostředků. V této souvislosti je 
možné očekávat také jedno velmi milé 
překvapení. Ale o tom až příště.

 Antonín Crha, starosta

Veřejná beseda nad projektem
Rekonstrukce prostranství při ul. Švermova – Kavkaz

pondělí 20. února 2017 v 18 hod.
jednací sál radnice, ul. Dlouhá 3 (areál Kalinka).

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

stánky – seznámení veřejnosti s novým záměrem

XIV. zasedání 
Zastupitelstva
Oznamujeme, že ve středu 
15. 2. 2017 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunic-
ké radnice Dlouhá 3 konat XIV. 
zasedání Zastupitelstva MČ 
Brno-Bohunice. Program zastu-
pitelstva bude nejpozději sedm 
dnů před zasedáním zveřejněn na 
úřední desce ÚMČ a na interneto-
vé stránce www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné. Přenos jednání můžete 
sledovat na adrese:
http://www.brno-bohunice.cz/cs/
informace-aktuality/

Pozvánka



Minulý rok jsem vás, bohunickou ve-
řejnost, informoval o možnosti využi-
tí objektu bývalé školky na ulici Pod 
Nemocnicí, kterou v současné době 
provozuje vysoká škola STING. Rok se 
s rokem sešel a před námi, vedením 
radnice, je povinnost s budovou smy-
sluplně naložit. I přesto, že současný 
nájemce projevil zájem budovu od-
koupit, Rada MČ na svém 60. zasedání 
rozhodla nedoporučit zastupitelstvu 
prodej tohoto objektu. Abych byl přes-
ný, neprodat tento objekt nikomu. Je 
samozřejmě nasnadě rozhodnout, jak 
s objektem naložit. Vzhledem k tomu, 
že nájemní smlouva se Stingem kon-
čí letos v červnu, musíme stanovit 
alespoň oblast využití této budovy. 
Vedení radnice se touto otázkou zabý-
vá již více jak rok a má i připravenou 

koncepci pro využití daného objektu. 
Vzhledem k tomu, že koncepce využi-
tí musí býti dlouhodobá, nechceme 
rozhodnout bez toho, aby se nenašla 
většinová shoda nejen v politickém 
spektru obce, ale i v rámci veřejnosti. 
Již několikrát jsem konstatoval, že pro 
mne je důležitý názor našich občanů. 
Mohu mít svou koncepci, ale chci ji 
prokonzultovat právě s bohunickou 
veřejností. Dovoluji si vás, vážení 
spoluobčané, požádat o spolupráci 
při důležitém rozhodnutí. Přijďte pro-
sím, sdělit svoje názory na využití výše 
uvedené stavby na veřejnou debatu, 
která se bude konat 8. 3. 2017 v zase-
dací místnosti MČ Brno -Bohunice od 
18.00 hod. Těším se na vaše dotazy 
a návrhy.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Rozhodněte s námi
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O panu Konicerovi se nedočtete ve 
Wikipedii, dokonce ani Google o něm 
neví. Není to osobnost ve smyslu 
dnešních VIP osob z řad kulturních, 
sportovních, politických či spole-
čenských celebrit. Přesto ho RMČ na 
návrh z řad veřejnosti vybrala jako člo-
věka, který má hodně co říct i dnešní 
době.
Narodil se 18. října 1895 v Bohunicích 
a zemřel 14. 1. 1979 rovněž v Bohuni-
cích. Mezitím si však nedobrovolně 
„prohlédl“ pěkný kus světa. Neměl jed-
noduchý život. Již jako dvacetiletý muž 
bojoval v 1. světové válce, byl zajat 
ruskou armádou a několik let vězněn 
na dálné Sibiři. Ze zajetí se vrátil až 
dva roky po válce – po dobrodružné 
cestě a plavbě dlouhé 26.000 km!
Zažil osvobozování Bohunic Rudou 
armádou za 2. světové války i následné 
řádění ruských kozáků armády maršála 
Malinovského, kteří zde bohužel také 
páchali násilí.
Asi nejbolestněji do jeho života za-
sáhlo rozhodnutí totalitního režimu 
z  konce 60. let minulého století 
o likvidaci historické části Bohunic. 
Následovalo jeho nucené vystěhová-
ní z rodného domu a poté demolice 
domu, kde žili jeho předci.
Pan Konicer byl obyčejný bohunický 
občan. Nicméně občan velmi vážený 
pro svoje postoje a hodnoty, které 
uznával a zastával – byl svobodný, 
čestný člověk a vlastenec. Ctil tyto 

zásady a stal se zakládajícím členem 
Sokola v Bohunicích. Další hodnotou, 
kterou žil, byla velká láska a úcta k ro-
dině, rodičům, ženě, dětem, vnouča-
tům, domovu…
To všechno jsou hodnoty, které se 
z naší společnosti v dnešní době vy-
trácí. Rádi bychom je prostřednictvím 
osoby pana Konicera znovu připomně-
li.

 Antonín Crha, starosta

Bohunice mají svoji tramvaj

Klub důchodců zve všechny občany na přednášku

ISLÁMSKÝ STÁT
Ve středu  22. 2. 2017 v 18.00 hod. 

v zasedací místnosti radnice MČ Brno-Bohunice

Přednáší:  mjr. PhDr. Stanislav Balík
Akademický pracovník Univerzity obrany v Brně

Jsou v Bohunicích volné 
nějaké zahrádky k prona-
jmutí? V době, kdy píši ten-
to článek, jsou k dispozici 
tři pozemky vhodné k pro-
nájmu jako zahrádky. Po-
kud máte zájem o pronájem 
těchto parcel, je důležité si 
podat žádost o pronájem na 
odboru majetku a kontroly. Vaši žá-
dost projedná Rada MČ a po vyvěšení 
záměru o pronájmu na úřední desku 
a uplynutí 15 dní můžete zahrádku 
začít užívat. 
V našich Bohunicích někdy uvádí-
te, že Rada souhlasila s pronájmem 
bezbariérového bytu zvláštního ur-
čení. O jaké byty se jedná? Vždy 
jste hovořil, že Bohunice nemají 
žádný bytový fond. Bezbariéro-
vé byty zvláštního určení jsou byty 
v sousedství domu s pečovatelskou 
službou na ulici Arménská 4. Jsou to 
byty uzpůsobené pro potřeby tělesně 
postižených. Jedná se převážně o byty 
jednopokojové s příslušenstvím.
Kdo provádí v  Bohunicích zimní 
údržbu. Nejsem schopna zjistit, kte-
rá firma uklízí na ulici Lány. Dříve 
musely být na vozech a technice 

napsáni majitelé firmy, 
dnes jsou neidentifiko-
vatelní. V  naší městské 
části provádí úklid dvě 
firmy. Je to firma Roman 
Šustr, která provádí zimní 
údržbu chodníků, a firma 
FCC, která provádí zimní 
údržbu vozovek mimo vo-

zovek „zákosu“. V současné době je 
vyhlášeno výběrové řízení na novou 
firmu, která bude provádět bloková 
čištění dle nových podmínek. Pokud 
máte stížnost či připomínku k zimní 
údržbě či čištění komunikací, obraťte 
se na náš odbor technických služeb 
nebo kontaktujte přímo mne. 
Plánuje se v Bohunicích výstavba 
bytových domů? Nevím o tom, že 
by některý investor žádal o výstavbu 
bytového domu v Bohunicích. Jediný 
bytový dům, který by měl být posta-
ven v Bohunicích, je dům při ulici Za 
Kovárnou, zde již bylo vydáno územ-
ní rozhodnutí, ovšem jak je vidět, do 
dnešního dne se ještě ani nekoplo. 
Ze strany obce se výstavba obytných 
domů neplánuje.

 Milan Hrdlička
váš místostarosta

Nad dotazy občanů
Jak již bylo zmíněno v minulém čísle tohoto zpravodaje, 22. 12. 2016 
proběhla na Náměstí Svobody v Brně malá slavnost. 19 městských částí 
„dostalo“ svoji tramvaj, která byla pojmenována po vybrané osobnosti 
se vztahem k jejich městské části. Rada naší městské části vybrala 
osobu Bohumila Konicera.

Pozvánka
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1. 2.–28. 2. Výstava Z CEST
KJM, Lány 3

2., 9., 16., 
23. 2.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; 10.00–12.00 hod.

2. 2.
čtvrtek

Jazykový kurz RUŠTINY – 1. lekce; SVČ Lužánky – pracoviště 
LABYRINT, Švermova 19; od 17.00 hod.

2. 2.
čtvrtek

JAK NA TO – Základy první pomoci; SVČ Lužánky – pracoviště 
LABYRINT, Švermova 19; od 18.30 do 20.00 hod.

3. 2.
pátek

HŮRÁ ZA KEŠKAMI – geocaching na prázdniny; SVČ Lužánky 
– pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 do 16.00 hod.

3. 2.
pátek

DEN V ROLI OBLÍBENÝCH POSTAV; SVČ Lužánky – pracoviště 
LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 do 16.00 hod.

4. 2.
sobota

POLESKAVSKÝ PLES 
Areál SŠSŘ Bosonohy, Pražská 38b; od 19.00 hod.

7. 2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Zajíček si moc rád čte
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

9. 2.
čtvrtek

RUSKÝ KULTURNÍ VEČÍREK; SVČ Lužánky – pracoviště 
LABYRINT, Švermova 19; od 18.00 hod.

13. 2.
pondělí

RUKODĚLNÁ DÍLNA – Masopustní masky
KJM, Lány 3; od 14.00 do 17.00 hod.

14. 2.
úterý

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Brněnské motivy
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

18. 2.
sobota

HASIČSKÝ PLES
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

20. 2.
pondělí

VEŘEJNÁ BESEDA na téma – Rekonstrukce prostranství 
při ul. Švermova; Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 
18.00 hod.

20. 2.
pondělí

Beseda HISTORKY Z BRNĚNSKÉ HISTORIE – 1. díl 
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

22. 2.
středa

DIVADLO NA LÁNECH – Bába chřipka
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

22. 2.
středa

Přednáška ISLÁMSKÝ STÁT 
Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 18.00 hod.

25. 2.
sobota

BOHUNICKÝ MASOPUST – fašanková pochůzka dědinou 
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  odchod v 10.00 hod. 
od orlovny

25. 2.
sobota

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

II.Kalendárium

V  loňském roce bylo na místním 
poplatku vybráno 239,3 mil Kč, což 
odpovídá předpokládanému příjmu 
a což rovněž svědčí o dobré platební 
morálce zpoplatněných osob.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispě-
li zlepšení práce úřadu svými podněty, 
a v neposlední řadě všem, kteří jste 
řádně a včas splnili své poplatkové 
a ohlašovací povinnosti.
Letošní rok pro poplatníky v  Brně 
nepředstavuje oproti loňskému roku 
žádné změny. V platnosti beze změn 
zůstává i  obecně závazná vyhláška 
č. č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč 
a 500 Kč pro děti do 3 let věku a se-
niory od 70 let věku).
Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017, při 
bezhotovostní platbě se i nadále uvá-
dí jako variabilní symbol rodné číslo 
poplatníka, číslo účtu správce daně je:
111 22 00 22/0800.
Doporučujeme provést bezhotovost-
ní úhradu, dokladem je pro Vás výpis 
z účtu a nemusíte svůj čas věnovat 
osobní návštěvě pracoviště a čekání 
na pokladně.
Na www.brno.cz/odpady najdete for-
muláře k plnění ohlašovací povinnosti, 

Místní poplatek za provoz 
systému nakládání  
s komunálním odpadem 

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXXVII.
Pro naše osmdesáté sedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii ulice Podsedky. Dobová fotografie patrně z 60. let 20. stol. zachy-
cuje ulici v její původní podobě včetně rodinného domku Podsedky 2 (vpravo, 
v přední části snímku), který byl pár let poté zbořen. Ulice získala své nynější 
pojmenování Podsedky 1. 1. 1992 podle starého názvu místní polní tratě.
Další názvy v historickém sledu:
5.12.1924 Na podsedkách
13.3.1939 Auf dem Viertellahn - Na podsedkách
20.2.1942 Morbesser Strasse - Moravanská
9.5.1942 Im Langfeld - Na dlouhých
10.5.1945 Na dlouhých
25.9.1946 Podsedky + Samota

 Antonín Crha

jakož i další údaje a užitečné odkazy.
Správcem daně pro celé město Brno je 
Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Brna, Oddělení správy poplat-
ku za komunální odpad, pracoviště 
Šumavská 33.
Nezapomeňte, že od 1. 1. 2016 platí:
V případě, že je poplatník ke dni splat-
nosti poplatku nezletilý a nenabyl plné 
svéprávnosti nebo který je ke dni splat-
nosti omezen ve svéprávnosti a byl mu 
jmenován opatrovník spravující jeho 
jmění, přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného zá-
stupce nebo tohoto opatrovníka! Je -li 
zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.
S  poplatkovou povinností souvisí 
i městem nově zavedený motivační 
nástroj, kterým je příspěvek na základní 
roční nepřenosnou elektronickou „ša-
linkartu“ pro zóny 100+101 zakoupenou 
od 1. 1. 2017 (resp. od spuštění e -shopu 
Dopravního podniku města Brna, a. s., 
který najdete na stránkách www.brno-
pas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat 
dotaci, podívejte se na podrobné údaje 
na stránkách www.brno.cz/salinkarta.

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 
85, 90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčast-
nit setkání organizovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání písemné přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, 
kteří máte zájem o slavnostní přivítání svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá 
kulturní program a drobný dárek, budete následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v  přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.



Opoziční názory

Amerika po našemBudou videozáznamy  
z jednání zastupitelstva?

Při vstupu na ledové 
kluziště mezi halami Ta-
tranu jsem byla vyzvána 
k  zaplacení vstupného 
20 Kč. To se vybíralo do 
krabičky při vstupu. Prý 
to dovolil starosta. V pro-
vozním řádu s jeho pod-
pisem však nic takového 
uvedeno nebylo.
Vedení radnice s TJ Tatran uzavřelo 
úplatnou příkazní smlouvu na ledo-
vání a zajištění správcovství nad klu-
zištěm. Nakonec TJ svým závazkům 
nedostála. O led se tedy postarali dob-
rovolníci. Výběr vstupného „do kra-
bice“ je však velmi diskutabilní. A to 
jak z mnoha zákonných hledisek, tak 
i třeba pro rozpor právě s provozním 
řádem. Ledaři si však ocenění skutečně 
zaslouží. Ale aby si ho vybírali sami? 
To je velmi nevhodné řešení. Rozdě-
lil bych mezi ně alespoň ty peníze, 

které byly původně určeny 
pro Tatran. A to formou fi-
nančních darů. Administra-
tivně je to pro radnici jed-
noduché a v uvažovaných 
„sumách“ i  bez zdanění. 
Bruslení by tak zůstalo pro 
veřejnost zdarma.
Sledoval jsem přenos jed-

nání ZMČ na internetu. Jak vlastně 
dopadlo hlasování o nových pravi-
dlech přidělování bytů.
Nově schvalovaná pravidla připrave-
ná vedením města Brna považuji za 
škodlivý sociální experiment. A ne-
přeji si, aby ho byli nuceni občané 
Brna podstupovat. Vždyť co může být 
přínosné na tom, že se v každém měst-
ském bytovém domě vyčlení několik 
bytů pro „potřebné z potřebných“? 
K těm se pak má přistupovat tak, aby 
o bydlení opět nepřišli… A neobsto-
jí u mne ani argument, že nám něco 

podobného v Bohunicích, díky úplné 
privatizaci bytového fondu, nehrozí. 
Jak to tedy dopadlo? Můj protinávrh 
na nesouhlas nebyl přijat. Nebyl pak 
přijat ani původní návrh souhlasný. 
Zastupitelstvo Bohunic tedy nepřijalo 
žádné usnesení. Jak hlasovali jednot-
liví zastupitelé lze dohledat na webu 
MČ v zápise z jednání XIII. zasedání.
Nejste zastánce výstavby hokejové 
tréninkové haly. Proč?
Na to téma jsem se již vyjadřoval, tedy 
se jen zopakuji. Předně je si třeba uvě-
domit, že hala se staví minimálně na 
dobu 40 let, tedy není vhodné k uve-
denému přistupovat „hurá systémem“, 
tak jak Rada MČ před více než rokem 
předvedla. Zadruhé: výstavbou haly 
zanikne „červené“ hřiště, které je tím 
nejlepším počinem v nejvhodnější loka-
litě pro vyžití tzv. neorganizované mlá-
deže a sportovce. Zřídila ho před pár 
lety MČ nákladem cca 2,5 milionu. Za 

pozemek, pod tímto hojně využívaným 
hřištěm, pak platí MČ roční nájemné 
60 000 Kč, a to Tatranu, který je vlast-
níkem pozemku. Za třetí mám za to, že 
dopravní obslužnost sportoviště tohoto 
typu přinese další zhoršení stavu na 
již dnes zcela provozně nevyhovujících 
příjezdových komunikacích (Na Pískové 
cestě, Havelková a navazující). Osobně 
bych se snažil, pokud má TJ od investo-
ra haly přislíben nějaký vyšší motivační 
nájem za pozemek, jej dorovnat. A je -li 
nakonec mezi bohunickými takový zá-
jem o bruslení, volil bych místo haly, 
ve které snad i zbydou nějaké hodiny 
pro veřejnost, pronájem a  instalaci 
mobilního kluziště. A třeba i s lehkou 
šapitó střechou. Přes léto by pak hřiště 
sloužilo současnému účelu.
Děkuji za dotazy a další očekávám na 
svém kontaktu zveřejněném na webu 
MČ.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel MČ

Dotazovna aneb Jak to vidím

OBRAZ PRVNÍ
Hollywoodský velkofilm. Do hrobu 
se spouští rakev s ostatky mladé 
ženy. Pastor předčítá verše z Bible 
a tiší smutek pozůstalých. Po obřa-
du se hosté rozcházejí do nedaleko 
zaparkovaných automobilů a poslé-
ze kolona limuzín opouští hřbitov. 
Střih!

OBRAZ DRUHÝ
Ústřední hřbitov v Brně, Štědrý den. 
Proud lidí stoupá od hlavní brány 
u tramvajové zastávky nahoru alejí 
k hrobům svých zesnulých nebo smě-
rem k rozptylové loučce. Najednou 
musí všichni chodci uhnout na kraj 
cesty, protože právě projíždí auto-
mobil. Vůz projel a zanechal po sobě 
zápach výfukových plynů. Po chvíli 
přijíždí další vůz. Chodci ustupují 

na stranu až do nahrnuté sněhové 
závěje. Jsme už asi uprostřed hřbi-
tova, tam pod tou vysokou zdí. Po-
zůstalí přijeli velkým automobilem 
uctít památku svých zesnulých. Mají 
problém s parkováním. Na hřbitově 
nejsou parkovací stání. Automobil 
odstavili na kraji cesty. Ale nikoliv 
u své rodinné hrobky! Zaparkovali 
kousek níže u nějakého cizího hrobu. 
A aby se dalo projet, zaparkovali co 
nejvíce na kraji, jen pár centimetrů 
od žulového obrubníku, který je sou-
částí pietního místa.

RESUMÉ
USA není Česko a Los Angeles není 
Brno. Určitě jsme tenkrát nebyli 
sami, komu automobilový provoz 
na hřbitově pokazil vánoční pohodu.

 Vlastimil Halfar

Na posledním jednání za-
stupitelstva v prosinci loň-
ského roku jsem na popud 
svých kolegů podal návrh 
na projednání možnosti 
zřízení obrazového a zvu-
kového záznamu z jednání 
zastupitelstva s následnou 
možností dálkového pří-
stupu pro veřejnost. Podotýkám, že se 
nejedná o žádnou převratnou novinku, 
ale o běžný standard, který zavádí stále 
více radnic a magistrátů z důvodu vět-
ší transparentnosti a informovanosti 
občanů o projednávané problematice 
a postojích jednotlivých zastupitelů 
a zastupitelských klubů k řešeným pro-
blémům. K čemu to může být dobré? 
Především k  větší dohledatelnosti 
postojů a argumentů jednotlivých za-
stupitelů nebo funkcionářů, odpadá 
takové to „já jsem to tak neříkal“ nebo 
dokonce „to jsem neříkal“. Pochopitel-
ně to přináší problémy lidem, jejichž 
názory nejsou příliš konzistentní. Za 
druhé, a to vidím jako významnější 
přínos, je zde šance větší občanské an-
gažovanosti, většího zájmu veřejnosti 
o dění v obci. Proč? Na zastupitelstvu 
se kromě věcí nevýznamných, leč nut-
ných, projednávají i věci, které mohou 
významným způsobem změnit kvalitu 
života každého z nás, a to jak kladně, 
tak i záporně. Jedná se o územní plány, 
investiční akce, změny infrastruktury, 
dotace apod. Řada z  těchto věcí se 

dotýká konkrétních lokalit 
nebo skupin obyvatel. Bylo 
by v jejich zájmu věnovat 
pár minut volného času 
a na jednání zastupitelstva, 
týkající se jeho ulice, spolku 
nebo školy, se podívat. A já 
bych se přimlouval – lidé, 
podívejte se! Překonejte 

odpor k politice a zjistěte, že je to jen 
řešení reálných problémů. A třeba nám 
i pomozte ty problémy řešit nebo nám 
vynadejte, že jsme je vyřešili špatně. 
Ale hlavně nemlčte a nenadávejte ně-
kde v ústraní, dnes může každý vyslovit 
svůj názor nahlas a veřejně. Platíte nás 
ze svých daní, tak se zajímejte o naši 
práci a hodnoťte ji. Zpětná vazba je 
základním pilířem každého systému, 
a je -li slabá, systém může být nevý-
konný nebo nestabilní.
A kdy to bude? Nevím, reakce vedení 
radnice na můj návrh byla taková, že 
jsem si hned vzpomněl na manažerské 
heslo „Kdo chce, hledá možnosti, kdo 
nechce, hledá důvody“. Je pravdou, že 
výklady odpovědných institucí připo-
mínají příběh o chytré horákyni a byť 
obsahují mnoho stran textu, nejsou jed-
noznačné a nedávají přesný návod, co lze 
a co nelze. Ale můj názor je ten, že když 
to jde jinde, jde to i u nás a já doufám, že 
videozáznamy z jednání zastupitelstva 
budou v dohledné době k dispozici.

 Ing. Antonín Brzobohatý
zastupitel

4 

 

OREL  jednota  Brno-Bohunice srdečně zve příznivce lidových tradic na 
 

BOHUNICKÝ  
MASOPUST 

v sobotu 25. února od 10.00 hodin 
fašanková pochůzka dědinou od orlovny – Hraničky 5 

vystoupení fašankářů na náměstí před radnicí 
 

účast veřejnosti v maskách je vítána 
večer od 19 hodin country bál v bohunické orlovně 
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

www.orelbohunice.cz 



 5

Zimní čas v knihovně
Vážení a milí, zimní čas je ten pravý pro šálek dob-
rého čaje a knížku. Jaká je to slast sednout si do 
křesla se svou oblíbenou knížkou a nenechat se ru-
šit. A nebo se teple obléci a vypravit se k nám do 
knihovny na nějakou zajímavou akci.
Únorová výstava je komornějšího rázu, obrázků není 
mnoho, ale o to více jsou zajímavé. Výstava má název 
Z cest a autorem je pan Vítězslav Horálek. Můžete 
si prohlédnout obrázky krajin od nás i ze zahraničí 
tvořených tuší nebo uhlem. Výstava potrvá od 1. 2. 
do 28. 2. 2017.
Stálé Knižní čtvrtky, kdy Vás dopoledne seznamuje-
me s novinkami knižní produkce, v únoru vycházejí 
takto: 2. 2. , 9. 2. , 16. 2. a 23. 2. 2017.
V úterý 7. 2. 2017 v 16.30 hodin se těšíme na Vás 
a vaše děti nebo vnoučata. Pro děti od 2 do 5 let 

v doprovodu dospělé osoby je připraveno Čtení pro 
nejmenší. Děti se pobaví krásným pohádkovým pří-
během Zajíček si moc rád čte, vymalují si obrázek 
a nakonec dostanou malou sladkou odměnu.
Další akce je určena také dětem. V  pondělí 
13. 2. 2017 v době od 14 do 17 hodin se bude dětem 
věnovat knihovnice Lucka, pomůže jim, aby si samy 
vyrobily masopustní masku. Dílna je zdarma a veš-
kerý materiál potřebný k výrobě bude k dispozici.
Únorová Občasná Literární kavárna se ponese 
v duchu našeho města Brna. Opět přivítáme br-
něnské básníky Zdeňku Pospíšilovou a Vítězslava 
Horálka a zaposloucháme se do veršů, které našemu 
krásnému městu věnovali. Kavárna začíná v úterý 
14. 2. 2017 v 17 hodin. Přijďte za námi za poezií, 
dobrou kávou nebo čajem.

Počínaje únorem zahajujeme cyklus přednášek Mar-
cela Jurczyka Historky z brněnské historie. První 
díl má název Joža Barvič a jiní a koná se v pondělí 
20. 2. 2017 v 18 hodin. Pan Jurczyk je vynikající 
vypravěč a samy jsme zvědavé, s jakými zajímavými 
historkami dokumentujícími osudy různých historic-
kých postav spjatých s Brnem, nás seznámí.
Toto je naše únorová nabídka a již nyní si Vás do-
voluji upozornit na březen – Březen, měsíc čtená-
řů. Můžete se těšit jak na stálé akce, například na 
6. ročník křížovkářské soutěže Měsíc plný křížovek, 
tak na několik novinek. Těšíme se na Vaši návštěvu 
a přejeme krásné dny.

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

Náš krásný český jazyk bývá u dětí ško-
lou povinných neoblíbeným předmě-
tem. Aby ne, je opravdu velmi těžký, 
naučit se např. správný pravopis vyža-
duje kolikrát spoustu nudných hodin 
cvičení věnovaných doplňování I, Y, 
navíc s nejistým výsledkem.
Přesto tento předmět vyučuji ráda. 
Proč? Například proto, že se dá pod 
český jazyk zahrnout dramatická vý-
chova, což je výchova, v níž se pracuje 
s prostředky a postupy divadelního 
umění. Máme to štěstí, že se „Armen-
da“ nachází nedaleko Labyrintu, stře-
diska volného času, a zároveň centra 
dramatické výchovy. Díky dlouholeté 
spolupráci s lektorem SVČ Labyrint 
Tomášem Doležalem vím, že jakýkoli 
program, kterého se naše děti zúčast-
ní, je sázkou na jistotu.
Toto pololetí sem nejdříve zavítali 
naši deváťáci. Téma Milada Horáková 
a 50. léta v Československu je velmi 
zaujalo. Samozřejmě, že některé infor-
mace měly děti již z rodiny a ze školy, 
ale teprve tady si společně uvědomily, 
jaké tato doba oceňovala „hodnoty“; 
některé profese nemohli lidé vykoná-
vat s úspěchem bez toho, aniž by se 

tzv. „zaprodali režimu“. Velmi emo-
tivní byl samotný zinscenovaný proces 
v závěru programu. Troufám si tvrdit, 
že tento pojem už budou děti znát po 
zbytek života.
V  prosinci se do Labyrintu vydali 
žáci sedmého ročníku, tentokrát na 
program Hledání identity. Námětem 
ke všem aktivitám byla kniha Fran-
ka Tashlina Medvěd, který nebyl, 
což je příběh o medvědovi, kterému 
během zimního spánku postaví lidé 
nad brlohem továrnu. Medvěd se po 
probuzení snaží všechny přesvědčit, 
že je medvěd. Nikdo mu však nevěří, 
přesvědčují ho, že se mýlí, až tomu 
sám uvěří a málem umrzne. Děti díky 
různým divadelním aktivitám samy 
došly k poznání, že každý má v první 
řadě zůstat sám sebou, vážit si sebe 
sama.
Jak vidíte, předmět český jazyk není 
jen o pravopisných cvičeních, ale také 
o tvůrčích hodinách slohu, literatury 
a dramatické výchovy. A především 
o přemýšlení, kterého není nikdy dost.

 Mgr Miroslav Šmerdová,
učitelka ZŠ Arménská

Letošní mrazivé lednové počasí koneč-
ně po několika letech umožnilo naplno 
rozjet zimní školní aktivity. Vzdělávací 
program Základní školy Brno, Vedlejší 
10 totiž obsahuje v rámci povinného 
předmětu tělesná výchova také brus-
lařský výcvik pro děti ze šestých tříd. 
Během ledna šesťáci každoročně ab-
solvují pod vedením svých učitelů TV 
tři hodinové lekce. Bruslení probíhá 
na kluzišti za Lužánkami a všechny tři 
hodiny stojí přibližně 30 Kč na žáka. 
Kdo již bruslit umí, má příležitost své 
dovednosti na ledě zdokonalit a začá-
tečníci, kteří na bruslích stojí poprvé, 
mají příležitost si tuto aktivitu po-
stupně osvojit.
Letošní bruslení proběhlo snad vůbec 
poprvé na pevném a tvrdém ledě a při 
teplotách téměř arktických, jak by to 
mělo být. Popularitu bruslení na ZŠ 
Vedlejší pak učitelé ještě zvyšovali 
díky kluzišti na Tatranu nedaleko 
školy, kam s žáky často chodili trávit 
hodiny tělocviku.
Nezůstalo však jenom u ledu. Vydatná 
nadílka vlhkého a tvárného sněhu dne 

12. ledna podnítila vychovatelky ve 
školní družině uspořádat pro děti sou-
těž o nejlepšího „Sněhového sochaře“. 
Děti tak dostali příležitost ukázat ne-
jen svoji fantazii, ale i fyzickou sílu při 
stavbě různých sněhuláků, příšerek, 
tvorů a ledových království. Akce se 
konala v atriu školy a přinesla všem 
radost a dobrou náladu.

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Žáci z Arménské umějí 
přemýšlet

Ledové a sněhové  
radovánky na Vedlejší
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Nemohu si nepovšimnout některých bo-
hunických politiků, kteří využívají běž-
né věci ke své prezentaci či zviditelnění. 
V minulém měsíci mne zaujal článek 
pana zastupitele Brzobohatého. Přestože 
byl začátek článku srozumitelný a věcný, 
v následujících větách se běžný čtenář 
nevyznal. Pan Brzobohatý prohlašuje, 
že není proti výstavbě ledové haly, ale na 
druhou stranu poukazuje, co negativní-
ho hala přinese. Pravděpodobně si pan 
Brzobohatý již osvojil běžnou politickou 
praxi, a to je dle mého názoru to, že je 
nejlepší být s tím i s tím a být proti tomu 
i tomu. Věta, kterou uvedl pan Brzobo-
hatý ve svém článku, cituji „nic méně si 
myslím, že umístění haly není optimální 
a do budoucna se tyto problémy projeví“. 
A to je ten případ, pan Brzobohatý si 
nechce rozzlobit ani odpůrce, ani příz-
nivce, což je u mne obyčejný politický 
alibizmus. Pan Brzobohatý v  článku 
uvádí čtyři body rizik, které s výstavbou 
haly souvisí. Ať již se jedná o přemís-
tění většího množství zeminy, zvýšení 
dopravního zatížení, problémy s pako-
váním zvýšeného počtu osobních aut 
a autobusů v areálu a jeho okolí, a v ne-
konečné řadě přemístění současného 
hřiště. Překvapuje mne i angažovanost 
pana Brzobohatého v této věci už jen 

proto, že byl sám svolavatelem odpůrců 
výstavby haly. Nejen že pan Brzobohatý 
nedokázal tyto zájemce o debatu pozvat 
na správnou hodinu (museli jsme čekat 
na zahájení debaty více jak hodinu), ale 
za celou dobu trvání debaty neměl je-
dinou připomínku nebo dotaz a pouze 
mlčel. Ve stavebnictví pracuji bez mála 
čtyřicet let a mohu jen souhlasit s panem 
místostarostou, že dnešní zákony, normy 
a předpisy ve stavebnictví jsou natolik 
přísné, že neumožňují poškodit nejen 
účastníky stavebního řízení, ale i ty, kteří 
jsou touto stavbou nepřímo dotčeny, a to 
byly především ti občané, kteří se debaty 
zúčastnili. Ještě bych v závěru rád připo-
mněl volební program hnutí ANO. Zde se 
pan Brzobohatý zasazuje o to, aby stará 
házenkářská hala Tatranu byla zrekon-
struovaná s možností kombinovaného 
využití jak pro sport, tak pro kulturu, 
a to až pro 200 lidí. Zde se nabízí otázka, 
rekonstrukce této haly by nezatěžovala 
okolí, nenavýšil by se provoz v blízkosti 
haly a nebyly by problémy s parkováním? 
Rozumný a objektivní člověk si jistě do-
káže odpovědět, že určitě ano. Na konci 
článku se tedy musím přenést na začátek 
a pouze jen zopakovat nadpis, nejedná se 
o opozici za každou cenu?

  František Trkal ml. 

Opozice za každou cenu

 
 
 
 

sobota 25. 2. 2017 
od 19.00 hodin v bohunické orlovně,  

Hraničky 5, Brno 
 

Tanec, soutěže, zábava… 
 

 
Předprodej vstupenek od 13. 2. v prodejně tabáku 

pana Jurase naproti vchodu do Albertu na ul. Dlouhá 
 

               Srdečně zve Orel jednota Brno – Bohunice 
za finanční podpory MČ Brno – Bohunice 

 

www.orelbohunice.cz 
 
 
 
 
 
 

k tanci a poslechu hraje skupina „PŘESČAS“ 
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Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické 
a stylistické úpravy textů.
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www.pohrby.cz

 Hledám ke koupi byt v Bohunicích 
3+1, z lodžií a komorou ve vyšším pa-
tře. Preferuji ulice: Moldavská, Bělo-
ruská, Ukrajinská, Uzbecká. Za nabídky 
předem děkuji. RK nevolat. Tel: 603 
768 608

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

 Pronájem pro oslavy. 
www.oslavto.cz

 Protože hledáme větší bydlení 
koupíme byt 4+1 v Bohunicích, Sta-
rém a Novém Lískovci. Platba hotově. 
Tel. 733 514 600.

 RD/CHALUPU HLEDÁM. Opra-
vy nevadí. Brno, nebo Brno venkov.  
T: 607 127 906

 Hledám pěkný pronájem v Bo-
hunicích. T.: 739 854 956.

 Příjmeme pracovníky na HPP 
s invalidním důchodem na zkrácený 
úvazek. Pozice strážný, recepční, pso-
vod a dozor. Nástup dle dohody. PPH 
spol. s.r.o., Wurmova 3, Brno. 
Tel: 602 595 682

 Hledám byt v Brně, nebo max. 
20 km za. T: 739 826 409.

 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.cz

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

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice v sobotu

25. 3. 2017 od 9 hodin

Železný odpad můžete ponechat od rána před Vaším domem.
 Ne v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz.

Mimo železného odpadu můžete přinést:
autobaterie, sporáky, elektromotory, pračky, bojlery, vysloužilé kom-
pletní elektrospotřebiče – televizory, fény, varné konvice, vrtačky, 
kávovary, tiskárny, PC, telefony, elektrická topidla a jiné.

Po telefonické domluvě na čísle 603 306 450 Vám rádi pomůžeme 
i s odvozem objemnějších kusů.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.

 Vaši dobrovolní hasiči 

EKOTEX s.r.o.  Oblá 36, Brno-Kamenný vrch 

Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře : 

• Zpracování a vedení účetnictví  
a daňové evidence 

• Vyhotovení daňových přiznání 
všech typů

• Vedení mzdové agendy
• Zastupování na úřadech
• Daňové poradenství a audity

Tel.: 547 222 991 e-mail: ekotex@ekotexbrno.cz
mobil: 602 504 448  www.ekotexbrno.cz
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
6. 2.–19. 2.  Sýrové speciality
10. 2.  Myslivecký ples od 19:00 hodin. Konzumační lístek 390 Kč
14. 2.  Valentýnské menu
Březen   Řízkové speciality
8. 3.   Mezinárodní den žen
Duben  Velikonoční menu
30. 4.   Pálení čarodějnic od 16:00, vstup zdarma.

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

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 50,- 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

1. Soubor 9 klimatizovaných kanceláří, tvořící uzavřený celek, 
s vlastní recepcí, s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením, 
o výměře 277,7 m2; nájemné 2.600,- Kč/m2/rok + služby; 
kanceláře jsou zařízené nábytkem (v případě přání klienta 
nábytek odvezeme).

2. Soubor 5 klimatizovaných kanceláří, tvořící uzavřený celek, 
kuchyňkou a sociálním zařízením o výměře 111,7 m2; nájemné 
2.600,- Kč/m2/rok + služby.

Kanceláře se nachází v kancelářském komplexu Skanska 
na ul. Bohunická 50/133, s parkovištěm, 24hodinovou 
ostrahou a možností stravování přímo v budově.

Volné kanceláře

730 540 783 www.realspektrum.cz

Trh s nemovitostmi se výrazně změnil

Víme, jak na to!

Získejte více 
peněz

Dokonale známe místní 
realitní trh a dokážeme 

stanovit správnou prodejní cenu.

V naší databázi je 1 650 poptávajících 
klientů, kteří hledají byt nebo dům v 

Brně a okolí.

Odborné konzultace při prodeji 
i nákupu poskytujeme klientům

 bezplatně již od roku 1991.

Prodejte rychle
a bezpečně

Využijte bezplatné 
konzultace

a Vy dnes můžete za svůj byt či dům získat více peněz. 

Vy chcete prodat.
My víme komu

800 800 099

NOVÁ ŠKOLKA PRO VAŠE DĚTI
PROVOZ I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY
URČENO I PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET

 více informací o nás naleznete 
WWW.NEJKRASNEJSISVET.CZ

sledovat nás můžete  
www.facebook.com/nejkrasnejsisvet

v případě zájmu pište 
nejkrasnejsisvet2@seznam.cz

nebo volejte 739 426 007

Nejkrásnější svět, 
Bohuňova 10, Brno-Bohunice 625 00


