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Zmrzlina
Město je místem, které se dynamic-
ky vyvíjí s potřebami svých občanů. 
Brno nevyjímaje a o Bohunicích to 
platí také. Přesto se s některými 
změnami těžce smiřujeme. Jednou 
takovou bolístkou je i zavření „zmrz-
liny“ na Lánech. V minulých letech 
jsme se zde během horkých letních 
dnů mohli osvěžit nešizenou zmrz-
linou, ovocnými tříštěmi či ledovou 
kávou. Přiznám se, že my s dětmi 
jsme vždy zahajovali „léto“ velkým 
Jumbo pohárem – okamžik, na který 
se celou zimu těšíte a říkáte si, že 
až otevře zmrzlina na Lánech, tak 
to bude ten správný čas na sluneč-
ní brýle, šortky a krátké sukýnky! 
A o prázdninách, kdy se na blízkém 
SVČ netrhnou dveře s příměstskými 
tábory, tak to teprve bylo zmrzlin 
a dobrot, na které děti stály dlou-
hou frontu…
Takové bylo loňské léto a s letošním 
studeným jarem jsme se všichni tě-
šili na ten den, kdy sluníčko bude 
dostatečně hřát, aby nám pan zmrz-
linář otevřel svou cukrárnu. A ono 
NIC – cukrárna zůstala zavřená prv-
ní teplý den i další týden. Na vývěs-
ní cedulce se pouze objevil smutný 
nápis, že je prodej zrušen. Můžeme 
se jen dohadovat, zda to bylo kvůli 
nízkým tržbám či z důvodu zavedení 
EET. Pravdou však zůstává, že nám 
zmrzlina na Lánech moc chybí! My-
slím si, že budu mluvit za mnohé 
z vás, kteří jste v letních dnech přišli 
na chvilku posedět a ochladit se 
něčím dobrým. Neodmyslitelně to 
patřilo ke koloritu Bohunic a teď 
to není. Změna je život – byť někdy 
tato proměnlivost života hodně 
mrzí.

 Lucie Stará, radní MČ
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Jsem rovněž přesvědčen, že 
spolu s  rekonstrukcí pro-
stranství proběhne i  pře-
stavba nákupního centra 
Kavkaz. Ale o tom až příště.

NEREZOVÝ BAZÉN  
NA ZŠ ARMÉNSKÁ
Zmíněné Zastupitelstvo města Brna 
nám schválilo ještě jednu význam-
nou dotaci. K  finančním prostřed-
kům, které máme na našem účtu ve 
výši 1.700.000 Kč, jsme získali další 
4.000.000 Kč. Peníze jsou určeny 
na generální rekonstrukci bazénu ZŠ 
Arménská, který není v dobrém tech-
nickém stavu. Stávající bazén s kera-
mickým obkladem bude nově osazen 
nerezovou vanou. Projekčně se jedná 
o velmi složitý problém, kterým se 
musíme postupně „prokousat“. Naše 
škola byla vybrána jako pilotní pro 
tento druh projektu. Prošlapeme tedy 
cestičku jiným školám, které už budou 
na základě našich zkušeností vědět, 
jak při rekonstrukci svého bazénu po-
stupovat.
V této souvislosti bych chtěl ubezpe-
čit rodiče dětí, které chodí do školy 
plavat, že se snažíme tuto náročnou 

stavbu situovat do měsíců, 
kdy výuka plavání nepro-
bíhá. Předběžný termín je 
červen–srpen 2018.

ZAHRADA ZUŠ  
JE OTEVŘENA  
VEŘEJNOSTI

Tak jako minulý rok i letos je otevřena 
zahrada ZUŠ pro veřejnost. V celém 
prostoru zahrady platí přísný zákaz 
vstupu se zvířaty. Byli bychom rádi, 
aby tráva v zahradě byla hygienicky co 
nejčistší, aby bylo možné si bez obav 
sednout do trávy nebo zde na deku 
položit malé dítě.
V letošním roce přibyl v zahradě jeden 
zajímavý prvek. Jde o šachovnicový 
stolek s posezením. Věřím, že si sem 
šachisté brzy najdou cestu. Jen si vez-
měte prosím figurky s sebou, ty tam 
zatím nejsou. Foto šachového stolku 
na str. 10.

UMĚLECKÉ GRAFFITI  
OŽIVILY HŘIŠTĚ
Rada městské části Brno -Bohunice 
rozhodla o „nazdobení“ dvou betono-
vých zdí uměleckými graffiti. Malba 
proběhla v polovině května. Dětské 

Na velké stavby jsou finance zajištěny!
Před časem jsem vás informoval o úmyslu zrekon-
struovat prostranství u obchodního centra Kavkaz 
na ul. Švermova. Na bohunické radnici proběhla také 
veřejná beseda s představením podoby projektu. 
Chyběly nám jen finanční prostředky. Dnes mohu 

s potěšením oznámit, že se financování podařilo 
zabezpečit. Zastupitelstvo města Brna schválilo 
v úterý 16. května 2017 naší městské části dotaci 
6.000.000 Kč. Je pravděpodobné, že koncem le-
tošního roku by mohly být stavební práce zahájeny.

XVI. zasedání 
Zastupitelstva MČ
Oznamujeme, že ve středu 
21. 6. 2017 od 17.00 hod. 

se bude  v hasičce 
na Ukrajinské 2 
konat XVI. zasedání Zastu-
pitelstva MČ Brno-Bohunice. 
Program zastupitelstva bude 
nejpozději sedm dnů před zase-
dáním zveřejněn na úřední desce 
ÚMČ a na internetové stránce 
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné.

pískoviště při ulici Spodní (za domy 
Havelkova 2) se dnes může pochlubit 
velkou malbou s  dětskými motivy, 
streetballové hřiště při ul. El. Pře-
myslovny zase motivy sportovními. 
Doporučuji zmíněná místa navštívit, 
graffiti jsou velmi zajímavá. Foto na-
jdete na str. 10.

PRODEJNA LIDL ZAHÁJÍ  
VÝSTAVBU
Je již dlouho veřejnou informací, že 
na velkém soukromém pozemku při 
ulici Vedlejší v MČ Brno -Bohunice má 
být postavena prodejna provozovatele 
obchodního řetězce LIDL.
Často se mě ptáte, kdy že stavba ko-
nečně začne? Přípravné práce začaly 
v závěru minulého měsíce. Přibližně 
od poloviny června se pak rozběhnou 
stavební práce naplno. Plánovaný ter-
mín dokončení je někdy na přelomu 
listopadu a prosince letošního roku. 
Zahájení prodeje lze tedy očekávat 
ještě před Vánocemi.
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Letos v  rámci oslav 
870 let výročí bude hod-
ně kulturních akcí, budete 
pořádat některé akce i pří-
ští rok? Co se týče příštího 
roku a kulturních akcí ne-
plánujeme nějaké přílišné 
rozšíření. Co s  jistotou 
můžu říci, že radnice bude 
nově pořádat obecní ples. Přihlásila se 
parta nadšenců, kteří mají chuť tento 
ples uspořádat, a my jako vedení MČ 
Brno -Bohunice jim v tom budeme rádi 
nápomocni. 
Kdy spustíte vodní prvek v parku 
při ulici Osová? Předpokládáme, že 
vodní prvek spustíme v půli nebo kon-
cem měsíce června. Musí se provést 
ještě nějaké opravy přívodu vody, ale 
nepředpokládáme, že by nás to zásad-
ně zdrželo. O spuštění vodního prvku 
budete jistě včas informováni. 
Všimla jsem si, že na ulici Čeňka 
Růžičky jsou již delší dobu volné 
prostory, kde dříve byla restaura-
ce a prodejna potravin, proč tyto 
prostory nepronajímáte za nižší ná-
jemné, aby se zde nájemci udrželi? 
Vámi uváděné objekty nejsou v našem 
vlastnictví, proto nemáme žádný vliv 
na jejich pronájem či provoz a už vůbec 
nemáme možnost zasahovat do stano-
vování výše nájemného. Objekty jsou 
ryze soukromé vlastnictví. Co se týče 
jejich krátkého fungování, nemyslím 
si, že zde bude problém ve výši nájmu, 
ale spíše v kupní síle. 
V loňském roce proběhlo několik 
přednášek městské policie, plánu-
jete uspořádat nějaké přednášky 
i letos? Ano plánujeme, jsem v kon-

taktu se strážníky městské 
policie odboru prevence 
kriminality. Po konzulta-
cích jsme vybrali několik 
témat, která budou určitě 
zajímat všechny věkové 
skupiny našich obyvatel. 
Přednášky budou realizo-
vané od podzimu. 

Všimla jsem si, že se dosti věnuje-
te bohunickým seniorům, chystáte 
pro ně nějaké novinky? Ano, nějaké 
novinky chystáme, o jedné se dočte-
te o pár stránek dál. Další jsou ve 
fázi příprav, proto nechci tyto pro-
jekty blíže specifikovat. Každopádně 
věřím, že projekty, které připravuje-
me pro naše seniory, budou pro ně 
přínosem. 
V jaké fázi je dopravní značení na 
ulici Podsedky? Změna dopravního 
značení na ulici Podsedky je ve fázi by-
rokratického boje s úředním šimlem. 
Co je však důležité, že ze strany obou 
vedení radnic to znamená ze strany 
bohunické radnice a  radnice obce 
Moravany jsou veškeré náležitosti ke 
změnám schváleny. Přestože úřední 
šiml dokáže pěkně potrápit i zkušené 
projektanty, věřím, že tížené dopravní 
omezení bude fungovat v co nejbližší 
době. 
Zaslechla jsem, že připravujete 
výstavbu dalšího výběhu pro psy, 
pokud je to pravda, v jaké lokalitě 
tento výběh bude? V letošním roce 
jistě nebudeme žádný psí výběh sta-
vět. Je však pravdou, že připravujeme 
projektovou dokumentaci na výstavbu 
psího výběhu a to v lokalitě při ulici 
Ukrajinská u bývalé restaurace Lány. 

Pokud vše dobře půjde, projekt by se 
měl realizovat příští rok. 
Proč neopravíte podchod k tram-
vajové zastávce Běloruská, vždyť je 
v dezolátním stavu, omítka padá na 
hlavu a schody se neustále viklají? 
Bohužel tento podchod není svěřen 
do majetku MČ. Navíc je zde složité 
majetkové vlastnictví. Stavba jako 
taková patří Jihomoravskému kraji, 
schody a podlaha podchodu zase patří 
Statutárnímu městu Brno. Nedovede-
te si představit, jak je složité zajistit 
třeba jen opravu jednoho nášlapného 
dílce schodiště. Nicméně je to naše 
povinnost se o  tyto věci postarat, 
proto jsem vyvolal jednání s náměst-
kem hejtmana Jihomoravského kraje 
panem Hanákem, který je zodpovědný 
za dopravu a budu usilovat o to, aby 
tento podchod byl zařazen do plánu 
oprav. Jak dopadnu vás budu infor-
movat. 
Zaslechla jsem, že o budovu bývalé 
školky má zájem současný nájemce, 
bude se tedy prodávat či nebude? 
Máte pravdu, současný nájemce si 
podal žádost o odkoupení uvedené 
budovy včetně pozemků. Rada MČ 
Brno -Bohunice tuto žádost projed-
nala na svém 69. zasedání a možnost 
prodeje jednohlasně zamítla. Konečné 
rozhodnutí však bude na Zastupitel-
stvu MČ Brno -Bohunice. Věřím však, 
že i zastupitelstvo odmítne na základě 
doporučení RMČ budovu s pozemky 
prodat a avizovaný projekt výstavby 
domova důchodců s generačním zá-
zemím.
V květnu proběhla další veřejná 
beseda, máte z ní nějaké závěry? 

V květnu proběhlo několik besed, ale 
jen jednu pořádalo vedení MČ. Jed-
nalo se o veřejnou besedu na téma 
BEZPEČNOST, BEZDOMOVCI, MLA-
DISTVÍ. Na besedu dorazili i zástup-
ci městské policie, a to především 
str. Jursová což je strážník který má 
na starosti Bohunice, a str. Fiala, kte-
rý k nám dorazil z oddělení prevence. 
Tak jak bylo avizované hned od začát-
ku, se debata orientovala na proble-
matiku pobytu tzv. bezdomovců. Již 
několik dní sledujeme určitý nárůst 
těchto osob a  také určitou nevoli 
občanů Bohunic vůči jejich chování 
na veřejnosti. Časté pospávání po 
lavičkách a volně pobíhající psi po 
veřejném prostranství převážně na 
náměstí před radnicí již řeší měst-
ská policie pravidelnými kontrolami. 
Bylo však zjištěno, že tito lidé se nám 
přesunují do zahrady při ZUŠ. I zde 
MP zařadila tuto lokalitu do kaž-
dodenního plánu kontrol. Součástí 
pravidelných kontrol jsou i  lokality 
zahrádek jak v prostoru u dálnice či 
Červeného kopce. I zde probíhá čas-
tější kontrola a monitoring těchto 
osob. Byl jsem však potěšen, že ne-
bylo moc připomínek k chování naší 
mládeže. Zde se projevil aspekt pří-
mého kontaktu s těmito skupinami 
a řešení problému přímo na místě. 
Problémy jsou především s přílišnou 
hlučností a  tvořením nepořádku. 
V závěru jsme se shodli na skuteč-
nosti, že bezpečnostní situace v Bo-
hunicích se zlepšila, a to především 
díky koordinovanému postupu a úzké 
součinnosti mezi MP, PČR a radnicí.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Nad dotazy občanů
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BESEDA O NOVÉ  
TRAMVAJOVÉ LINCE  
K NEMOCNICI A KAMPUSU
Dne 14. června 2017 v 18.30 hod. pro-
běhne v sále hasičky (ul. Ukrajinská) 
beseda a představení projektu stav-
by tramvajové trati do univerzitního 
kampusu a k fakultní nemocnici. Pro-
jekt přijde představit náměstek primá-
tora města Brna pan Richard Mrázek. 
Více o besedě na této straně .

Jak je vidět z výše uvedených informa-
cí, v dohledné době nás čeká mnoho 
velkých staveb. Budeme se snažit, aby 
stavby co nejméně komplikovaly náš 
běžný život.
Přeji vám v měsíci červnu řadu pro-
sluněných dní.

 Antonín Crha, starosta

Na velké stavby 
jsou finance  
zajištěny!

Přípravy na stavbu tramvajové trati z Osové do kampusu 
pokročily do další etapy. Město Brno a dopravní podnik 
proto připravují na další veřejné projednání tohoto pro-
jektu. Uskuteční se ve středu 14. června v 18.30 v sále 
bohunické hasičky, Ukrajinská ul. č. 2.
O nové tramvajové trati, která patří mezi strategické pro-
jekty města Brna, přijde debatovat náměstek primátora 
pro oblast investic Richard Mrázek, zástupci Dopravního 
podniku města Brna i projektanti tramvajové trati. Besedy 
se zúčastní i starosta městské části Antonín Crha.
Nová trať povede mezi stávajícími zastávkami Osová a Bo-
hunice – Kampus. Na Osové zůstane zachovaná možnost 
přestupu na další autobusové a trolejbusové linky. Pak 
se trať zanoří do hloubeného tunelu pod Mikuláškovým 
náměstím, podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí na 
ulici Netroufalky.
Na trati vzniknou dvě nové zastávky s pracovními názvy 
Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice. Zastávka Nová Jih-
lavská bude umístěna pod zemí. Tunel o délce 650 metrů 
bude veden pod zemí v hloubce 6 až 11 metrů.
S ohledem na obyvatele v okolí stavby připravují projektanti 

stavbu tak, aby okolí zatížila co nejméně. Stavbě předcházel 
důkladný geologický průzkum, který přesně popsal, v jakém 
terénu se bude stavět. Tunel se bude stavět s použitím 
podzemních pilotových stěn. Nejdříve budou vybudovány 
podzemní stěny a strop tunelu a následně bude vykopána 
zemina. Díky tomu budou lidé z okolních domů méně za-
tíženi stavbou, vykopání zeminy bude totiž probíhat v už 
zakrytém tunelu.
Podrobnější informace k projektu včetně vizualizací a map 
jsou zveřejněny na webové stránce http://www.brno.cz/
strategickeprojekty

Veřejná diskuze představí projekt 
tramvaje z Osové do kampusu
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1., 8., 15., 
22., 29. 6.

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

4. 6.
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE – sportovní soutěže a opékání špekáč-
ků; Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 15.00 hod.

5.–28. 6. Blokové čištění komunikací
MČ Brno-Bohunice;  v uvedené dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.

6. 6.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Popeláři jedou
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6. 6.
úterý

Vernisáž výstavy UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME BOHUNICE
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

6.–30. 6. Výstava UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME BOHUNICE
KJM, Lány 3

8. 6.
čtvrtek

ZAHRADNÍ SLAVNOST – K zakončení školního roku
SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 do 18.00 hod.

10. 6.
sobota

PIVNÍ FESTIVAL
Areál hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 12.00 hod.

10. 6.
sobota

MEZI PANELY – divadelní festival pro malé i velké
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 
do 21.00 hod.

14. 6. 
středa

VEŘEJNÁ DISKUZE o projektu tramvajové trati z Osové do 
kampusu; Sál hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 18.30 hod.

14. 6. 
středa

Vernisáž výstavy ENTITA KRAJINY A CIVILIZACE
Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; sál radnice od 17.30 hod.

14.–28. 6. Výstava ENTITA KRAJINY A CIVILIZACE
Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3

17. 6.
sobota

MINIGOLF ONE – Veřejnostní turnaj 2017
Minigolfové hřiště Brno-Bohunice, Švermova19; od 9.00 do 
13.00 hod.

17. 6.
sobota

TATRAN Bohunice : Lanžhot – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, více na www.tatran-bohunice.cz

17.–18. 6. OD LITERATURY K DIVADLU – kurz
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

24. 6.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 8.00 do 12.00 hod.

VI.KalendáriumHistorické okénko

Z historie Bohunic XCI.
V abecedním pořadí vychází na devadesáté první pokračování seriálu histo-
rie Bohunic ulice Souhrady. Bohužel, žádnou úplně historickou fotografii 
nevlastním. Zde použitá fotografie je z 80. let 20. stol.
Své současné pojmenování získala ulice 29. 8. 1991 podle starého místní-
ho názvu.
Od 19. 12. 1974 do 29. 8. 1991 nesla ulice název Juranova po Josefu Juranovi 
(1885-1963), komunistickém funkcionář a poslanci, významném předáku 
dělnického hnutí na Brněnsku.
  Antonín Crha

Jaké chceme školství?
Současné problémy, výzvy a budoucnost vzdělá-
vání. Debata s poslancem a místopředsedou Výboru 
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR

Mgr. Jiřím Miholou, Ph.D.
ve čtvrtek 15. 6. 2017 v 18.00 hod. v obřadní 
místnosti ÚMČ Brno-Bohunice, ul. Dlouhá 3.
Přijďte se zeptat na aktuální témata z oblasti školství 
Na besedu zve Ing. Antonín Crha, starosta

Pozvánka

Termíny blokového čištění komunikací v měsíci červnu
Obdobně, jako v uplynulém měsíci dubnu proběhne v červnu blokové čištění 
komunikací a parkovišť s odtahy vozidel. Blokovému čištění bude předcházet 
dopravní značení s přesným vyznačením dne čištění.
V níže uvedených termínech je nutné přeparkovat vozidla mimo čištěné ulice. 
V žádném případě nelze vozidla odstavit na chodníky či veřejnou zeleň. U ozna-
čeného úseku se povinnost odstranění vozidla vztahuje na všechny plochy 
komunikací včetně přilehlých parkovišť a to na dobu od 8.00 do 17.00 hod.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V MĚSÍCI ČERVNU:
Blok č. 1 – termín čištění: 5. 6.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť
Blok č. 2 – termín čištění: 7. 6.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komuni-
kaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a
Blok č. 3 – termín čištění: 9. 6.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří-
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 4 – termín čištění: 12. 6.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 
Blok č. 5 – termín čištění: 14. 6.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, 

Lány (odbočka k domům č. 17 - 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, 
Vyhlídalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komu-
nikacích
Blok č. 6 – termín čištění: 16. 6.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 7 – termín čištění: 19. 6.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích
Blok č. 8 – termín čištění: 21. 6.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště
Blok č. 9 – termín čištění: 23. 6.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích
Blok č. 10 – termín čištění: 26. 6.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci
Blok č. 11 – termín čištění: 28. 6.
Čeňka Růžičky, Dlouhá, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59), Jihlavská, 
Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, Netroufalky 
bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek s provozem MHD bez přilehlých 
parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD a přilehlá parkoviště na této 
komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD



Vážení spoluobčané, v souvislosti s probíhajícím pro-
jektem Audit familyfriendlycommunity si dovolím 
poznamenat několik slov k problematice podpory 
rodin s dětmi. Realita není příliš radostná. Rozvodem 
končí téměř polovina manželství, většina se jich 
rozpadá po 3 až 5 letech. Porodnost 2,09 dítěte na 
matku, která by zajišťovala alespoň prostou repro-
dukci populace, byla naposledy v roce 1981. V roce 
2014 se 58 593 dětí narodilo v úplném manželství 
a 51 267 mimo manželství. To jsou žalostná čísla.
Význam podpory rodin s dětmi je neoddiskutovatelný. 
Stát bez dětí je určen k postupnému zániku nebo jej 
ovládnou národy, které s dětmi problém nemají. Tím 
přijde o svou kulturu a identitu. Otázka rodiny, dětí 
a porodnosti je otázkou života a smrti našeho národa.
Teď řeknu několik kacířských slov. Myslím si, že sou-
časná státní prorodinná politika řeší spíše důsledky, 
nežli příčiny. Staráme se o dostatek míst ve školkách 
a školách, o dostatečné finanční zajištění neúplných 
rodin, zpravidla matek s dětmi a další, jistě potřebné 
věci. Neřešíme ale to hlavní.
Nejprve je třeba definovat, co je to rodina, kterou 
chceme podporovat. Pro mě je rodina táta, máma 

a dvě nebo tři děti. Cílem snažení našeho státu, po-
tažmo i obce by měla být především tato rodina, aby 
se jí co nejlépe žilo, aby cítila všestrannou podporu 
zejména v prvních letech po založení. Druhou důleži-
tou definicí je skutečná funkce rodiny. Nejdůležitější 
funkcí rodiny je péče o děti, jejich výchova a mate-
riální zajištění. Mimo to plní rodina řadu dalších 
funkcí, ekonomických, sociálních a společenských, 
ale ty děti jsou skutečně to nejdůležitější.
Na skutečnost, proč se tolik rodin předčasně rozpadá, 
existuje řada názorů. Já se přikláním k tomu, že se 

ztrácí úcta a vážnost k institutu rodiny. Setkávám se 
s názory typu „však na lásku nepotřebujeme papír“ 
a „zkusíme to, třeba to půjde“. Jsou to špatné názory. 
Je jiná situace, kdy se mladí lidé rozhodnou, že spolu 
budou žít, na to papír nepotřebují. Ale v okamži-
ku, kdy se rozhodnou mít spolu děti, dostávají se 
do naprosto jiné situace. Dostávají se do formátu 
instituce, mají zodpovědnost za své děti a jejich 
výchovu. Institut rodiny by měl zajišťovat její ma-
ximální stabilitu a trvanlivost. Toho lze dosáhnout 
dvěma způsoby. Jednak výchovou v rodině a ve škole 
a jednak obecnou změnou společenské morálky, kdy 
na rozvod a následný sňatek se ve společnosti pohlíží 
téměř jako na výměnu starých bot za nové.
A ještě jedno moudro na závěr. Práce ženy při péči 
o rodinu a při výchově děti je minimálně tak důle-
žitá a společensky významná, jako práce muže při 
zajištění materiálních potřeb rodiny, ne -li význam-
nější a takto by na ni mělo být i nahlíženo. Dobře 
vychované, vzdělané, šikovné a pracovité děti jsou 
naše bohatství nad jiné významnější a je to záruka 
dalšího rozvoje a prosperity naší vlasti.

 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Politika podpory rodin s dětmi
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MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7

Bohunicím dominuje pa-
nelové sídliště. Patrně ve 
většině domů je jeho správa 
zajišťována společenstvím 
vlastníků. Jako člen výboru 
společenství vlastníků jsem 
se opakovaně setkal s dota-
zem, zda člen SVJ odpoví-
dá za závazky společenství. 
Ano, a to ve formě ručení, tedy taková 
odpovědnost nastupuje, jestliže se vě-
řitel SVJ nemůže domoci plnění ze 
strany SVJ a současně vyzve přímo čle-
na SVJ k plnění. Každý člen však ručí 
pouze v poměru podle velikosti jeho 
podílu na společných částech budovy 
(což lze zjistit náhledem do KN).
Protože výbor SVJ je v hororovém pří-
padě fakticky schopen předlužit SVJ 
tak, že v konečném důsledku může při-
pravit členy SVJ o byty (a tedy i o člen-
ství v SVJ), zkonstruoval zákonodárce 
ve své blahosklonnosti poměrně široké 
oprávnění člena SVJ nahlížet do veš-

kerých dokumentů spole-
čenství. Toto nahlížení je 
možné v zásadě kdykoliv, na 
vlastní náklady je možno 
pořizovat opisy. Tomuto 
právu je v případě jeho po-
rušení poskytována soudní 
ochrana. Třeba v případě 
špatného hospodaření (ale 

obecně z  jakéhokoliv důvodu) jsou 
vlastníci jednotek, kteří mají více než 
čtvrtinu všech hlasů, schopni svolat 
shromáždění SVJ, které volí a odvolává 
členy výboru. Tímto způsobem je mož-
no eliminovat původce případného 
závazného stavu.
Kolegy z výborů si dovoluji požádat 
o  případné laskavé náměty, jak by 
městská část mohla být společenstvím 
více pomocná: michalkincl.brno@se-
znam.cz

 Michal Kincl
zastupitel MČ Brno-Bohunice, 

právník

Odpovědnost člena SVJ

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

2. workshop – pracovní setkání
 k projetku Audit familyfriendlycommunity

středa 7. 6. 2017 v 18 hod.
jednací sál radnice, Dlouhá 3

Zvou: členové projektové skupiny 

Pozvánka

Seniorské okénko

Splácíme dluh seniorům
Vážení senioři, jak jsem již několikrát uvedl, jsem osobně přesvědčen, že 
vůči vám, našim seniorům, máme jistý dluh. Mám na mysli dluh v oblasti 
možností vašeho vyžití. Protože jsem bytostně přesvědčen, že v naší společ-
nosti máte vy, senioři, své významné místo, jsem také přesvědčen, že máte 
právo na poměrný díl své účasti na rozhodování, ale i na čerpání specifických 
výhod a služeb. Každá generace má své specifické potřeby a požadavky. Děti 
potřebují hrací hřiště, školky a školy, dorost kvalitní spojení se světem, 
spoluobčané ve středním věku kvalitní infrastrukturu a jistoty, no a vy 
senioři především jistotu, pocit bezpečí a úctu. Bohunice více či méně tyto 
potřeby nabízejí všem zmíněným generacím, ale potřeby seniorů jsou přece 
jen specifičtější než ostatní. Vedení radnice si tento hendikep uvědomuje, 
a proto se rozhodlo poskytnout vám seniorům více pozornosti. Jako člen 
redakční rady jsem navrhl, aby senioři měli v informačním zpravodaji 
Naše Bohunice stálý prostor. Tento prostor může být využíván nejen jako 
prostředek ke specifickým informacím, ale i jako prostor k vyjadřování se 
k dění v Bohunicích či jako prostor diskuzní. V každém případě chceme, 
aby tento prostor byl využit výhradně pro seniory. Název SENIORSKÉ 
OKÉNKO je pouze pracovní, a pokud budete mít jiný název, není problém 
pojmenování této stálé rubriky změnit. A jakou máme představu o obsahu 
rubriky? Pokud nebudou doručeny vaše příspěvky, budeme vás informovat 
o aktualitách, novinkách či změnách, které se vás seniorů mohou dotýkat. 
A jako první informaci vám chci sdělit, že připravujeme pro vás tak zvaný 
Senior Point. Ptáte se, co to vlastně Senior Pointy jsou? Senior Pointy 
jsou kontaktní místa, přátelská seniorům, která poskytují služby seniorům 
zdarma v sedmi krajích České republiky. Spolupracují s odbornými partnery, 
kteří garantují správnost poskytovaných informací a zajišťují přednáškovou 
činnost v jednotlivých lokalitách. V současnosti jednám s panem Lukášem 
Vaculíkem o podmínkách provozu Senior Pointu. O jeho spuštění budete 
informováni. Věřím, že seniorské okénko se stane zdrojem potřebných 
informací, které vám budou ku prospěchu.

 Milan Hrdlička, místostarosta
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Plán akcí k oslavám 
780 let Bohunic

3. 6. 15.00–17.00 Soutěž Inbalance; Campus Hala
4. 6. 14.00–18.00   Jednota Orel: Dětské odpoledne; za orlovnou
8. 6. 16.00–18.00 SVČ Lány: Zahradní slavnost; zahrada Bohuňova
9. 6. 18.00–22.00 Noc kostelů: otevřená kaplička; kaplička ul. Spodní 
15.–28. 6. 8.00–17.00 Galerie MOMOMACH: Moderní umění – výstava

pondělí a středa
17. 6. 9.00–13.00 Minigolf – turnaj pro veřejnost
18. 6. 17.00–19.00 Závěrečná letní Sneaker show Campus; 

Campus hala
1. 9.–18. 9. průběžně    SVČ Lány: Rodinná kešková hra o Bohunicích
10. 9. 15.00–18.00   Jednota Orel: Koloběžky 222 metrů 2017; ul. Spodní
14. 9.–30. 9. 17.00–20.00 Výstava historie Bohunic; sál radnice Dlouhá 3
18. 9. 16.30–21.30   Bohunický hudební podzim: Rančeři, Poutníci;  

prostor před radnicí, ul. Dlouhá
19. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Starý fóry, Valdemar Plch,  

Adam Kukačka; prostor před radnicí, ul. Dlouhá
20. 9. 9.00–11.00 Setkání bohunických seniorů – posezení se vzpomí-

náním nad starými fotkami; sál SVČ Lány, Lány 3.
20. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Noví kaskadéři,  

Ivo Jahelka; prostor před radnicí, ul. Dlouhá
21. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Stejšn Savana, Tango 

Miroslav Imrich; prostor před radnicí, ul. Dlouhá
22. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Big Band junior Monika 

Bagárová; prostor před radnicí, ul. Dlouhá
23. 9. 14.00–18.00 Bohunická chasa: Hody před radnicí + průvod
23. 9. 14.00–17.30 Den otevřených dveří: ZUŠ F. Jílka, CVČ Lány,  

Labyrint, SDH Bohunice, MČ Brno-Bohunice
24. 9. 10.00–11.30 Mše svatá v kapličce; ul. Spodní
30. 9. 12.00–20.00 Bohunické okolo 2017: sportovní a zábavné odpoledne, 

PROBO, hudební skupina Cukr; zahrada ZUŠ Amerlingova
11. 10. 9.00–18.00 S-servis bke: laserová střelnice; sál radnice Dlouhá 3
11. 10. 12.00–??? Plavci Kometa Brno: Bohunice přeplavou La Manche,

štafeta 36 km; bazén ZŠ Arménská
20. 9. 9.00–11.00 Setkání bohunických seniorů – posezení se vzpomí-

náním nad starými fotkami; sál SVČ Lány, Lány 3.
18. 10. 9.00–17.00 MČ Brno-Bohunice: Den otevřených dveří

Skupinová výstava konající se při pří-
ležitosti oslav 780 let od první písem-
né zmínky o obci Bohunice představí 
vybraná díla od současných českých 
výtvarných umělců, která svým oso-
bitým způsobem pracují s tematikou 
vztahu přírody a moderní civilizace, 
které jsme všichni součástí. Vznikne 
tak neobvyklé spojení umělecké insta-
lace v interiéru i exteriéru bohunické 
radnice, přičemž toto prostředí na-
bídne zcela jiné možnosti jejího kon-
cipování než tradiční galerijní prostor. 
Právě na tento zvláštní průnik se bude 
výstava snažit hravým a lehkým pří-
stupem reagovat.
Na výstavě budou participovat umělci 
napříč různými médii. Těšit se tak mů-
žete na fotografie známého českého 
výtvarníka Václava Stratila, malby Ma-
rie Vránové a Přemysla Procházky, svá 

sochařská díla budou prezentovat Ma-
rie Videmanová a Ondřej Bílek, k vi-
dění budou i videoartové práce Dany 
Dvořákové či performance dvojice ČiČi 
(Nikol Čížek Uxová, Michaela Čížková), 
která navíc naváže živou akcí přímo 
v průběhu vernisáže.
Výstava se uskuteční pod kurátorským 
vedením týmu galerie Monomach pro-
střednictvím kurátorek Dany Dvořáko-
vé a Pavly Maslejové. Pozice garanta 
projektu se ujal Michal Kincl. Autorem 
grafického designu události je Vilém 
Röbsteck.
(Galerie Monomach je galerií orientu-
jící se především na spolupráci mla-
dých umělců. Galerie sídlí na Gorkého 
12 v Brně, pod kavárnou Falk.)

 Dana Dvořáková
kurátorka výstavy

Jak jste již měli možnost přečíst si na 
různých místech Našich Bohunic, je 
letošní rok věnován oslavám 780. vý-
ročí založení Bohunic. Troufám si 
říct, že nikdo ze současných obyvatel 
naší městské části toho není přímým 
účastníkem – a tak všichni hromadně 
můžeme tvrdit, že vzpomínáme na 
události dávno minulé.
Ne všichni se však rádi hrabou v za-
šlých kronikách – SVČ Lány vám na-
bízí, jak spojit zajímavé s poučným 

a navíc si užít pohyb, při kterém bude 
rodina pospolu. Připravili jsme (nejen) 
pro bohunické občany keškovanou. Na 
devíti zajímavých bohunických mís-
tech, jejichž GPS souřadnice budou 
otištěny v zářijovém čísle, najdete čás-
ti zpráv, které vás přivedou k vyluštění 
naší hádanky. Máte se tedy na co těšit!
Hezké letní dny přeje

 Lucie Stará, vedoucí 
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Výstava Entita krajiny 
a civilizace

Rodinná „keškovaná“  
o Bohunicích
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Soutěžící odpovídali na otázky roz-
místěné v areálu zoologické zahrady 
a plnili úkoly na několika stanovištích. 
Museli prokázat nejen velmi dobrou 
znalost angličtiny, ale také zoologie. 
Mezi 54 družstvy z Brna a okolí zvítězil 
tým ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, ve slo-
žení Mariana Vaverková, Tereza Bučko-
vá, Sára Staňková a Markéta Klímová. 
Další dvě družstva naší školy obsadila 
8., respektive 26. místo. Jedná se o vy-
nikající úspěch, který svědčí o úrovni 
výuky angličtiny i přírodopisu. Cenou 
pro vítězky je zážitkový program v zoo.
Poněkud jiné, taky však pozitivní 
a přínosné zážitky s angličtinou měli 
všichni žáci 7.–9. tříd, kteří se na po-
čátku května zúčastnili týdenního 

zájezdu do Velké Británie spojeného 
s výukou anglického jazyka v jazykové 
škole. Žáci bydleli u rodin v příjemném 
pobřežním městě Hastings, dopoledne 
chodili do školy a odpoledne poznávali 
okolní zajímavosti. První a poslední 
den měli možnost strávit celý v Londý-
ně a navštívit místa, o nichž doposud 
jenom slyšeli při výuce anglických re-
álií – například Tower Bridge, London 
Eye nebo Buckinghamský palác. Pobyt 
v britském prostředí s nutností pou-
žívat anglický jazyk zajisté naše žáky 
obohatil natolik, že ani v příštím roce 
nemusíme mít obavu o hezké umístění 
v dalším ročníku soutěže Into the wild 
with English guide.

 -hf- a -mj-, ZŠ Vedlejší

Na konci června, konkrétně 24. – 
29. 6. 2017, se v Brně uskuteční 
Hry  VIII. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR. 

Této olympiády se účastní celkem 
na 4000 sportovců, kteří se utkávají 
ve 22 sportech. Náš kraj je tradičně 
velmi úspěšný v získávání medailí na 
dětských olympiádách; budeme proto 
rádi, když i letos obhájíme tuto skvě-
lou pozici medailového pilíře.
Plavecké soutěže proběhnou od pon-

dělí 26. do středy 28. června na pla-
veckém stadionu za Lužánkami. Z naší 
školy bude Jihomoravský kraj repre-
zentovat pět plavců: Alexandr Valačev, 
David Richter, Dominika Čížková, Mar-
kéta Fölklová a Clementina Fraňková. 
Zveme všechny příznivce, aby přišli 
fandit nejen našim jihomoravským 
plavcům. Přijďte nás povzbudit!
Více informací můžete získat na http://
odm.olympic.cz/2017.

 Tomáš Doubrava,
vedoucí výpravy plavců JMK

V sobotu 13. 5. 2017 v hasičské zbrojnici v Bohunicích proběhla soutěže mladších 
a starších žáků v požárním útoku a zároveň i soutěž dorostu, která je součástí 
celoroční soutěže hry „Plamen“.
Mladších a starších žáků se do Bohunic sjelo na 15 družstev, tedy kolem 100 sou-
těžících. V těžké konkurenci získali mladší žáci 9 a 12 místo, a starší žáci vybojovali 
krásné třetí místo.
Dorostenci v kategorii mladší dorost získali 6 místo a v kategorii starší dorost 
místo 3.
Všem mladým hasičům a hasičkám moc blahopřejeme a zároveň děkujeme roz-
hodčím, organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravě hladkého průběhu 
závodů.

 Radek Pilný

Postupové ambice si stále 
udržují první Mutěnice 
a  druhý Tišnov, ale ani 
třetí Bystrc ještě není ze 
hry. Fotbalisté TJ Tatranu 
Bohunice doposud ode-
hráli v jarní polovině KP 11 
mistrovských utkání s bilan-
cí: čtyři výhry, tři remízy a čtyři 
prohry, což řadí Tatran Bohunice na 
6. příčku průběžné tabulky Krajského 
přeboru. Bohunice mohou až do konce 
soutěže bojovat o čtvrté místo společ-
ně s Ivančicemi, Ráječkem, Bosonohy 
a Rousínovem. Získat místo co nejvý-
še však bude těžké, soupeři Bohunic 
v posledních zápasech budou, mimo 
Lanžhota, týmy bojující o  postup 

(Mutěnice) nebo o sestup z KP 
(Vojkovice a Novosedly).

Najděte si chvilku a za-
jděte na poslední dva do-
mácí zápasy Tatranu. Ve 

středu 31. května hrajeme 
s  Mutěnicemi a  v  sobotu 

17. června – poslední zápas sezo-
ny – s Lanžhotem. Informace o dnech 
a časech konání mistrovských zápasů 
naleznete na webových stránkách od-
dílu: www.tatran -bohunice.cz, dále ve 
vitríně na fotbalovém stadionu Neuži-
lova 35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Zážitky s angličtinou na 
ZŠ Vedlejší

Plavci z Arménské na letní 
olympiádě dětí a mládeže

Hasičská soutěž v Bohunicích

Fotbalistům Tatranu zbývají 
do konce čtyři zápasy

V pátek 21. 4. 2017 se v ZOO Brno konala soutěž Into the wild with 
English guide určená pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. 

Pouhé čtyři poslední zápasy Krajského přeboru mužů rozhodnou o tom, 
kdo postoupí do divize a kdo sestoupí do nižších soutěží. 
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SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint 
(Švermova 19, Brno -Bohunice) nabízí 
pro děti a mládež o  letních prázd-
ninách tři různé příměstské tábory 
zaměřené na divadelní a  filmovou 
tvorbu.
Už druhý týden prázdnin (od 10. do 
14. července 2017) proběhne tradiční 
příměstský tábor VIDEODÍLNA, který 
děti seznámí s prací s digitální kame-
rou a nabídne jim možnost stát se 
kameramanem, scénáristou, animáto-
rem, hercem, reportérem a střihačem.
Tábor s názvem IMPRO TÝDEN pro-
běhne v  týdnu od 31.  července do 
4.  srpna  2017. Ten děti zavede do 
světa improvizačního divadla, kde je 
všechno možné a vše se odehrává tady 

a teď, bez předem napsaného scénáře. 
Týden bude zakončen improvizačním 
představením pro rodiče, kamarády 
a širší veřejnost.
Příměstský tábor V ZAJETÍ MÚZ pro-
běhne od 21. do 25. srpna 2017. Děti 
v něm za pomoci různých uměleckých 
múz divadelně zpracují zajímavý 
a ostatním méně známý příběh. Vše 
vyvrcholí závěrečným divadelním 
představením.
Tábory jsou určené dětem od 10 let. 
Podrobnější informace a on -line při-
hlášení na: http://labyrint.luzanky.cz/ 
případně piště na mail katja.ropret-
perne@luzanky.cz.

 Katja Ropret Perne, SVČ Labyrint

Vážení a milí, srdečně vás zdravíme. 
Červen, poslední měsíc před prázd-
ninami a dovolenými, je ve znamení 
výstavy fotografií a výtvarných prací 
a veselého čtení pro děti.
Červnová výstava má název Ukliď-
me Česko – ukliďme Bohunice, trvá 
od 6. 6. do 30. 6. 2017 a podílejí se 
na ní žáci 5.A ZŠ Brno, Arménská 
- čtenářský klub Večerníčci - spolu 
se svojí paní učitelkou Mgr.  Irenou 
Lidmilovou. Vernisáž výstavy se 
koná v úterý 6. 6. 2017 v 18 hodin. 
Program obohatí taneční, hudební 
a pěvecká vystoupení žáků ZŠ Brno, 
Arménská.
Pro naše nejmenší čtenáře jsme při-
pravily na úterý 6. 6. 2017 veselý pří-
běh Popeláři jedou. Děti budou plnit 
zábavné úkoly a čeká je malá odměna. 
Čtení je vhodné pro děti od 2 do 5 let 

v doprovodu dospělé osoby a začíná 
v 16.30 hodin.
Vám všem, kteří se rádi seznamujete 
s knižními novinkami, jsou vyhraze-
ny naše Knižní čtvrtky, v červnu vy-
cházejí na 1. 6. , 8. 6. , 15. 6. , 22. 6. 
a 29. 6. 2017. V době od 10 do 12 ho-
din si můžete poslechnout naše tipy 
na skvělou, například dovolenkovou 
četbu.
Naši milí čtenáři a návštěvníci, přeje-
me vám krásné léto, příjemnou dovo-
lenou a hodně nových zážitků. A my se 
už těšíme na září a kalendář akcí nám 
praská ve švech, jen namátkou bych 
vás chtěla pozvat na další pokračování 
besedy Historky z brněnské historie, 
3. díl bude v září a 4. díl v listopadu. 
Mějte se krásně a brzy na viděnou.

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

Na příměstský tábor  
do Labyrintu

V knihovně před  
prázdninami

 

PROGRAM V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, BRNO–LÍSKOVEC 
 
17.50–18.00  Buďte vítáni  
 zvonění zvonů na přivítání návštěvníků 
18.00–18.45  Pozvání k bohoslužbě 
19.00–20.00  Koncert Rodinného sboru 
 V. A. Říhovský: Křížová cesta pro sólo a sbor 
20.00–20.15  Komentovaná prohlídka kostela  
20.15–21.30  Večer chval s Yandabanda a chrámovým sborem 
21.30–22.15  Komorní pěvecký koncert 
22.15–22.30  Prezentace farnosti 
22.30–22.50  Ztišením se sluší Tebe chválit 
 společenství studentů 
22.50–23.00  Pozvání k závěrečné modlitbě 
 
Po celou dobu bude v kostele prostor k setkání a seznámení se s farností a jejími aktivitami  
(Junák, Orel, Klub maminek, Klub aktivních seniorek, Živý Lískovec, společenství studentů) 
 
19.30–22.00   Ministranti nejen u oltáře 
 výstava tvorby s farní tématikou ze stavebnice LEGO (zpovědní místnost) 
 Pohled do zákulisí 
 možnost prohlídky věže a kůru kostela (kůr mimo koncertů) 
 Kavárna ve věži 
 občerstvení 
 Čajovna a herna na faře 
 tvoření pro děti 
 
 

PROGRAM V KAPLI SV. CYRILA A METODĚJE, BRNO–BOHUNICE 
 
18.00–20.00  Program pro děti, prohlídka kaple 
20.00–22.00  Starokatolická farnost v Brně 
 

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v  Brně -Bohunicích, 
kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a.s. 
ve spolupráci s MČ Brno-
-Bohunice, se uskutečnila 
ve středu 10. 5. 2017. Zkon-
trolováno bylo celkem 1357 
kusů světel. Z tohoto počtu nesvítila 
v době konání kontroly 2 osvětlení, 
což je 0,15% nesvítivosti. Při této 
noční kontrole se nám také podařilo 
najít i jeden stožár na zastávce tram-
vají Běloruská, který se, jak my říká-
me, „ukláněl“. Z důvodu bezpečnosti 
a následné výměny byl již tento stožár 
uříznut. V této souvislosti bych rád 
uvedl, že mimo noční kontroly veřej-

ného osvětlení jsou prová-
děny ještě kontroly denní. 
Ty slouží převážně k opravě 
nesvítících osvětlení a za-
kreslení stožárů, které je 
nutné vyměnit převážně 
z  důvodu koroze, jak je 
tomu například na několika 
stožárech na ulici Uzbec-

ká. Všechny takto poškozené stožáry 
veřejného osvětlení budou průběžně 
vyměňovány. Závěrem bych rád podě-
koval všem pracovníkům Technických 
sítí Brno, a. s. jak na dispečinku, tak 
v terénu a těším se na další spolupráci.
Záznam z kontroly je uložen na Od-
boru Technických služeb Úřadu MČ 
Brno -Bohunice.

 Josef Juras, zastupitel MČ

Kontrola veřejného osvětlení

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více 
let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčastnit setkání organizovaných 
radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání a podání písemné 
přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní přivítání svých dětí u nás 
v Bohunicích. 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.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme. (red)



Rada MČ na svém 64. zasedání 
dne 8. 3. 2017
– schválila nabídku dodavatele veřej-

né zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Oplocení pro 
výběh pro psy na pozemku p. č. 2329 
v k. ú. Bohunice při ulici Ukrajinská 
v MČ Brno -Bohunice“ od Ing. Aleše 
Drlého s cenou ve výši 34.800 Kč

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Stavební úpravy a udr-
žovací práce v učebnách pavilonu D 
v ZŠ a MŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-
-Bohunice“ s firmou ARVELA, s. r. o.

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o  dílo na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Úprava a re-
konstrukce veřejného prostranství 
u nákupního centra ulice Švermova 
v MČ Brno -Bohunice“ s firmou DI-
MENSE, v. o. s.

– schválila dohodu na ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem části 
pozemku p. č. 2773 v k. ú. Bohunice 
při ulici Švermova s panem Petrem 
Ursacherem

– schválila smlouvu o nájmu části 
pozemku pro umístění reklamního 
pylonu na pronájem části pozemku 
p. č. 1260/15 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Bohunice při ulici Jihlavská se spo-
lečností Kaufland Česká republi-
ka, v. o. s.

– schválila dohodu na ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem části po-
zemku p. č. 2477/1 v k. ú záměr pro-
najmout část pozemku p. č. 2477/1 
v k. ú. Bohunice při ulici Lány

– schválila dohodu na ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem části 
pozemku p. č. 1321/9 v k. ú. Bohunice 
při ulici Pod Nemocnicí, p. č. 1321/9

– schválila dohodu na ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem pozemku 
p. č. 428/8 v k. ú. Bohunice při ulici 
Neužilova a záměr pronajmout poze-
mek p. č. 428/8

– schválila záměr pronajmout poze-
mek p. č. 428/11 v k. ú. Bohunice při 
ulici Neužilova

– schválila záměr změnit smlou-
vu pachtovní – zemědělský pacht 
uzavřenou se Zemědělským a ob-
chodním družstvem sady Starý 
Lískovec a  záměr propachtovat 
pozemky p. č. 1193/5, p. č. 1193/32, 
p. č. 1246/3, p. č. 1246/5, p. č. 1180/1 
a p. č. 1193/52, vše v k. ú. Bohunice 
v ovocném sadu při ulici Ukrajinská, 
za 0,20 Kč/m2/rok, s výpovědní lhů-
tou 3 měsíce

– schválila rozpočtové opatření č. 2/
RMČ v rozpočtu MČ Brno -Bohunice 
pro rok 2017 dle předloženého návrhu

– schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo na dodávku služeb spojených 
s vydáváním informačního zpravo-
daje Naše Bohunice, a to na změnu 
předmětu smlouvy, ceny díla a tech-
nických specifikací

– zrušila své usnesení k bodu č. 11) 

programu z 58. zasedání Rady MČ 
konané dne 14. 12. 2016, souhlasí 
s  předloženou dokumentací pro 
stavební povolení pro stavbu „D1 
rekonstrukce vozovky km 181.827–
193.800“ v úseku k. ú. Bohunice, 
podanou investorem Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, vzala 
na vědomí křížení inženýrských sítí 
a jejich ochranná pásma v úseku k. ú. 
Bohunice

– souhlasila se zřízením služebnosti ke 
služebným pozemkům p. č. 1097/2, 
který je MČ svěřen, p.  č.  898/2, 
p. č. 1085/39, p. č. 1101, p. č. 1175, 
p. č. 1176 a p. č. 1177 z titulu správce 
pozemků, vše v k. ú. Bohunice, pro-
střednictvím Odboru investičního 
MMB, za předpokladu dodržení pů-
vodního usnesení k bodu č. 24) pro-
gramu ze 47. zasedání Rady MČ Brno-
-Bohunice konaného dne 13. 7. 2016

– souhlasila, pro účely stavebního 
řízení, s uzavřením dohody o umož-
nění stavby z titulu přesahu stříšek 
při vstupech do objektu obchodní-
ho centra Kavkaz při ulici Švermova 
v MČ Brno -Bohunice nad pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Brna 
– p. č. 2765/2, p. č. 2768 a pozem-
kem p. č. 2762, který je svěřen MČ, 
vše v k. ú. Bohunice, se stavebníkem 
Goodwill Industry, a. s.

– schválila uložení povinnosti fyzické 
asistence při blokovém čištění v MČ 
Brno -Bohunice Městské policii, 
revír Západ, a to ve dnech dle har-
monogramu blokového čištění v MČ 
Brno -Bohunice v roce 2017 v termí-
nech 3. 4.–3. 05. , 05. 06.–28. 06. , 
01. 09.–27. 09. , 17. 10.–31. 10. , vždy 
od 08:00 hod. do 17:00 hod. a při 
probíhající akci „Ukliďme Česko“ 
na území MČ Brno -Bohunice dne 
08. 04. 2017 v okolí NPP „Červený 
kopec“

– souhlasila s  úpravou sjezdu na 
účelovou komunikaci na pozemku 
p. č. 214/33 při ulici Nové Nivky, ve 
správě MČ Brno -Bohunice za násle-
dujících podmínek:

 1. Vjezd bude rozšířen na maximální 
délku 6 m od západní hrany řešené-
ho pozemku tak, aby nedocházelo 
k  najíždění vozidel do navazující 
části chodníku odděleného reliéfní 
dlažbou pro nevidomé.

 2. Po dokončení úprav odborně způ-
sobilou osobou, bude dotčená účelo-
vá komunikace předána zástupci Od-
boru technických služeb a v případě 
poškození účelové komunikace, bude 
tato plocha uvedena do původního 
stavu dle pokynů Odboru technic-
kých služeb.

 3. Pro rozšíření nájezdu budou pou-
žity obruby stejného typu jako v části 
původně vybudovaného sjezdu.

 4. S pracemi na rozšíření vjezdu bude 
započato nejdříve po převodu pozem-
ku p. č. 214/33 v k. ú. Bohunice na 

žadatele v katastru nemovitostí.
– schválila záměr pronajmout část po-

zemku p. č. 2773 v k. ú. Bohunice při 
tramvajové zastávce MHD Švermova

– neschválila žádost pana Ondřeje 
Kupky, IČ 72403772, o finanční pod-
poru na konání „Farmářských trhů“ 
v MČ Brno -Bohunice v roce 2017

– jmenovala, v souladu se zněním zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, v platném 
znění a zněním vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního říze-
ní a konkursních komisích, v platném 
znění, místostarostu MČ pana Milana 
Hrdličku členem konkursní komise 
a pana starostu MČ Ing. Antonína 
Crhu náhradníkem konkursní komi-
se, jako zástupce MČ Brno -Bohunice 
v konkursním řízení na místo ředite-
le/ky MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4.

Rada MČ na svém 65. zasedání 
dne 22. 3. 2017
– schválila zadávací podmínky pro uza-

vření rámcové dohody na akci „Nákup 
kancelářských a hygienických potřeb 
pro ÚMČ Brno -Bohunice v  letech 
2017–2018“ a seznam firem, které 
budou vyzvány k podání nabídky

– schválila zadávací podmínky pro uza-
vření rámcové dohody na akci „Opravy 
účelových komunikací a zpevněných 
ploch v MČ Brno -Bohunice“ a seznam 
firem, které budou vyzvány k podání 
nabídky

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem pozemku p. č. 2908 – za-
stavěná plocha a nádvoří – v k. ú. 
Bohunice při ulici Ukrajinská

– schválila pachtovní smlouvu na 
pacht části pozemku p. č. 628 v k. ú. 
Bohunice při ulici Uzbecká

– schválila pachtovní smlouvu na 
pacht části pozemku p. č. 1004/2 
v k. ú. Bohunice v lokalitě U Dálnice

– schválila dohodu na ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem části 
zastavěného pozemku p. č. 1321/9 
v k. ú. Bohunice

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
pachtovní – zemědělský pacht se Ze-
mědělským a obchodním družstvem 
sady Starý Lískovec, se sídlem Brno-
-Starý Lískovec

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dodávce elektřiny (číslo dodavatele 
P/016/2009) se společností Tech-
nické sítě, a. s., na novou kalkulaci 
ceny za odběr elektrické energie pro 
osvětlení Památníku III. odboje při 
ulici Moldavská,

– schválila fyzickou likvidaci přeby-
tečného a neupotřebitelného ma-
jetku MČ dle vyřazovacích protokolů 
č. 945/17 až 991/17

– neschválila poskytnutí finanční 
dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu 
MČ Brno -Bohunice na rok 2017 Vyšší 
odborné škole zdravotnické, Kouni-

cova 16, Brno, na akci „Nemocnice 
zvířátek“

– jmenovala, v souladu se zněním zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, v platném 
znění a zněním vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního říze-
ní a konkursních komisích, v platném 
znění, starostu MČ pana Ing. Anto-
nína Crhu členem konkursní komise 
a místostarostu MČ pana Milana Hrd-
ličku náhradníkem konkursní komi-
se, jako zástupce MČ Brno -Bohunice 
v konkursním řízení na místo ředitele/
ky MŠ Brno, Švermova 11

– schválila stanovení nové lokality 
č.  22 na pozemcích p.  č.  2038/1, 
p.  č.  2038/5, p.  č.  2038/18, 
p. č. 2038/19, vše v k. ú. Bohunice 
jako restaurační zahrádky, požaduje 
v příloze nařízení statutárního měs-
ta Brna č. 1/2002, kterým se vydává 
„Tržní řád“, ve znění pozdějších před-
pisů v hlavě B – Tržní místa doplnit 
v lokalitě č. 5 roční prodej - prosinec 
a v době konání bohunických trhů 
a společenských akcí, v hlavě C – Re-
staurační zahrádky stanovit novou 
lokalitu č. 22 na ulici Jihlavská na 
pozemcích p. č. 2038/1, p. č. 2038/5, 
p. č. 2038/18, p. č. 2038/19, vše v k. 
ú. Bohunice, s výměrou 50 m2, s den-
ním prodejem od 10:00 – 22:00 hod., 
s ročním prodejem 01. 04.–31. 10. , 
s poznámkou bez specifikace

– souhlasila s vybudováním přípoj-
ky NN na pozemcích p. č. 1197/95, 
na kterém MČ vykonává správu, 
p. č. 1197/89, který je MČ svěřen, oba 
v k. ú. Bohunice, za účelem osvětlení 
plánovaného autobusového přístřeš-
ku MHD na konečné zastávce Ukra-
jinská

– souhlasila s pokládkou telekomu-
nikačního vedení (optického kabe-
lu) pro napojení základnové stani-
ce mobilní sítě na budově 669/9a 
při ulici Švermova v  pozemcích 
p. č. 2767, p. č. 2818, p. č. 2825/1, 
p. č. 2827, p. č. 2836, p. č. 2858/8, 
p. č. 2866, p. č. 2867/1, p. č. 2867/2 
a p. č. 3261/1, vše v k. ú. Bohunice

– trvala na svém usnesení z 86. zase-
dání k bodu č. 9) programu ze dne 
12. 3. 2014, nesouhlasí s prodejem 
pozemku p. č. 1085/22 v k. ú. Bo-
hunice a  ukládá vedoucí Odboru 
majetkového a kontroly sdělit toto 
stanovisko žadateli.

– souhlasila se vstupem na pozemek 
p. č. 2332 ve vlastnictví statutární-
ho města Brna, který je MČ Brno-
-Bohunice svěřen, dále na pozemky 
p. č. 1175, p. č. 1176 a p. č. 1177, ke 
kterým MČ vykonává správu, vše 
v k. ú. Bohunice, za účelem realizace 
stavby „Generální oprava veřejného 
osvětlení Brno, ul. Lány“ dle před-
ložené dokumentace TS Brno, a. s IČ 
25512285

Zprávy z rady

8 
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NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, 
fax: 547 352 946 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • 
Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 2. 6. 2017 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské 

části Brno-Bohunice • 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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Mořskému vzduchu a kilometrové písečné pláži se sice nic nevyrovná, 
ale ani v Brně se u vody nudit nebudete. Je libo tobogán, vlnobití, 
nebo příjemnou relaxaci na lehátkách? Bohaté vodní radovánky nabízejí 
brněnská koupaliště, která už v červnu spouštějí provoz. Ať už zvolíte 
Koupaliště Riviéra, Zábrdovice nebo Aquapark Kohoutovice, najdete 
ideální místo na léto.

KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA
Rozsáhlý přírodní areál se třemi různě hlubokými kaskádovitými bazény v umělém 
říčním korytu včetně brouzdaliště nabízí malebné prostředí pro rodiny s dětmi. 
Zatímco rodiče využijí lehátka a slunečníky a připojení k Wi -Fi zdarma, malé 
návštěvníky přivítá dětské hřiště, trampolína nebo skluzavka ve tvaru berušky. 
Zájemci si na Riviéře mohou zahrát beachvolejbal, ruské kuželky, pétanque, 
badminton i stolní tenis. Areál pojme až sedm tisíc návštěvníků.
V červenci a v srpnu se mohou děti v areálu zúčastnit také příměstských táborů. 
Blízko koupaliště už druhý rok takřka nepřetržitě funguje moderní Dopravní 
hřiště Riviéra.
Veškeré informace najdete na internetové adrese www.rivec.cz.

KOUPALIŠTĚ ZÁBRDOVICE
Zábrdovický areál každoročně zvyšuje svůj komfort a láká stále víc rodiny s dětmi. 
„Zábrdky jsou pro mě v Brně opravdu jasná volba, užívám si tam pohodu. Je 
to čisté a bezpečné koupaliště. Moc se těším, jak si tam dám párek, klobásku, 
s děckama chodíme na tobogán. To není žádná reklama na koupaliště, mluvím 
ze srdce,“ popisuje známý brněnský fotbalista Petr Švancara.
Zábrdovice nabízí pro děti dovádění na nové skluzavce ve tvaru berušky v brou-
zdališti i rozšířené dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami, vyhledávané atrakce 
představují vlnobití či tobogán.
Veškeré informace najdete na internetové adrese www.koupaliste -zabrdovice.cz.

AQUAPARK KOHOUTOVICE
Kohoutovice se honosí jediným brněnským aquaparkem, který nabízí 25 metrů 
dlouhý bazén. V letních měsících se na terase otevírá venkovní bazén. Zábavu 
nabízí devadesátimetrový tobogán, divoká řeka i dětské brouzdaliště s vodním 
hřibem
Rekreační bazén uvolní návštěvníky pomocí vodních masážních trysek, perlič-
kových roštů či vodních chrličů. Chvíle pohody zpříjemní finská sauna, parní 
sauna nebo vířivka.
Veškeré informace najdete na internetové adrese www.aquapark -kohoutovice.cz.
Všechna tato střediska spravuje městská společnost STAREZ -SPORT, a. s., která 
umožňuje návštěvu s jedinečným systémem čipových hodinek, s nimiž máte 
dvacetiprocentní slevu při každém vstupu.

Léto v Brně? Děti si užijí 
radovánky v brněnských 
koupalištích

Nové graffiti na streetballovém hřišti při ul. El. Přemyslovny (vedle minigolfu). 
Více text na titulní straně.

Nové graffiti na dětském hřišťátku při ulici Spodní (za domy Havelkova 2). 
Více text na titulní straně.

Nově instalovaný šachovnicový stolek v zahradě základní umělecké školy 
na Amerlingově ulici.  Zahrada je otevřena každý den. Figurky zatím nejsou 
k dispozici. Proto si přineste svoje.
Úvodní, otevírací partii sehrál starosta městské části Antonín Crha a místosta-
rosta městské části pan Milan Hrdlička. Jméno vítěze zůstane z kolegiálních 
důvodů utajeno.

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

 Pronajmu garáž na ul. Neužilova. 
Tel. 603 490 480.

 Koupím eeg biofeedback Neu-
roset a psychowalkman. Kontakt: 
adamki@centrum.cz

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

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

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

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky – osoby se zdra-
votním omezením na pozici uklízeč/
ka v Brně. Volejte 730 186 797, nebo  
zasílejte životopisy na e-mail: nabor@
olman.cz

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Prodám – TERRU s vozíkem, pleč-
ku, radlice. Tel: 732 588 875.

 Doučování – individuální konzul-
tace z MAT-FYZ, 6.–9. tř. ZŠ, prima–
kvarta GYM., o prázdninách. Příprava 
do vyššího ročníku, resp. do 1. r. SŠ, 
příprava na reparát. www.MAT-FYZ.cz, 
tel: 774 621 703.

 Nabízím pronájem zahrady – po-
zemku (ov. stromy – meruňky, jabloně, 
švestky, víno.) chatka, studna vhodné 
i pro sezonu – rodina s dětmi), částečně 
oplocené. Střelice. Tel. 722 910 500.

 Levná letní rekreace na ČM 
vysočině v rodinné rekr. vilce. Vhodné 
pro pra-rodiče s dětmi.www.rekreace.
kvalitně.cz. Tel. 604 247 252

 Prodám v Bohunicích, v zahr. 
kolonii chatu se zahradou. Bez RK. 
Tel.: 604 557 613.

 Pronájem bytu v Brně – HLE-
DÁM. Tel: 731 070 463.

 Hledám byt v Bohuncích, děkuji. 
T: 739 826 409.

 Chatu k rekreaci v Brně, nebo 
kou sek za Brnem. Nabídněte. T: 607 
127 906.

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM 
POVRCHEM PRO MÍČOVÉ 

HRY V AREÁLU TJ TATRAN
Provozní doba: 

denně 9.00–21.00. 
Vstup ZDARMA!

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 
Kontaktní telefon: 722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

přijme do svého kolektivu:
–  Expedienty –   Obsluhu strojního zařízení
–  Údržbáře –   Pekařské výrobní dělníky

Nabízíme:
Práci ve stabilní prosperující společnosti, 5 týdnů 
dovolené, finanční motivační bonusy, závodní 
stravování nebo stravenky s příspěvkem 
zaměstnavatele, zvýhodněný prodej pečiva z vlastní 
produkce, možnost kariérního růstu.

Životopisy prosím zasílejte na 
e-mail: dana.pitorova@ubcz.cz, tel. 543 535 231

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
5.–18. 6.  Nabídka z ryb
24. 6.  Ohňostrojný epilog nad Špilberkem. Možnost zakoupení 
 konzumačního lístku za 230 Kč.
Červenec Nabídka z letního ovoce, grilované speciality.
11. 8. Letní noc hotelu Myslivna
Srpen  Grilované speciality
Září  Dýňové speciality, nabídka z hub
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

AUTOŠKOLA
výcvik bez stresu a v pohodě

Najdete nás v Novém Lískovci na ul.

Oblá 35
(žluté domy pod Albertem)

Info na: www.autoskola1.cz

OTEVŘENÍ NOVÉ AMBULANCE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 

Od 1. 3. 2017 přijímáme nové pacienty 
MUDr. Alice Vlasáková

Kamínky 3b, 634 00 Brno

Zahajovací ordinační doba:
pondělí 7.30–13.30 hod.
úterý 7.00–11.00 hod.
středa 14.00–18.00 hod.
čtvrtek 7.30–13.30 hod.

pátek 7.00–12.00 hod.

Ordinační hodiny:
pondělí  7.30–13.30 hod.
úterý  7.00–11.00 hod.
středa 14.00–18.00 hod.
čtvrtek  7.30–13.30 hod.
pátek  7.00–12.00 hod.

Tel.: 607 943 913
www.doktorkabrno.cz info@doktorkabrno.cz

LÍSKÁČEK 4/2017 16

různé

zastávka Koniklecová
trolejbus č. 26, 37
bus č. 50
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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, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top
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SUVerén
pro každou příležitost

386.700 Kčod

Nepřekonatelná ve městě

   RBS (systém nouzového brzdění)
   LED světlomety
   7× airbag 
   vestavěná navigace 
   parkovací senzory a kamera

Suverénní v terénu

   inteligentní pohon 4×4 AllGrip
   asistent sjíždění svahu
   asistent rozjezdu do kopce
   prvky chránící karoserii
   adaptivní tempomat

Nová Suzuki Vitara

CanoCar, s.r.o., Olomoucká 176, 627 00 Brno-Černovice, telefon 777 888 034, 777 888 032, info@canocar.cz

HLEDÁME 
BYT

pro lékae
s hotovostí
Brno, Hakova 17

mobil: 777 552 545
slunce@rkslunce.cz

www.rkslunce.cz

PRAČKA
ZWY61005WA

CHLADSERVIS.CZ
Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

DOPRAVÍME, INSTALUJEME
A NEFUNKČNÍ ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

5.990 Kč

A+, 6 kg, 1000 ot./min.

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

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

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

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918


