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Dovolená, 
štěstí i smutek

Dovolená, slovo, které v mnohých 
z nás evokuje pocit klidu, pohodlí 
a doby, kdy vypneme a prostě si ten-
to stav vychutnáme. Většinou si lidé 
plánují dovolenou dlouho dopředu, 
ale jsou i tací, kteří jedou, jak se říká, 
ze dne na den. Dá se říci, že každému 
vyhovuje něco jiného. Příprava na 
dovolenou je přípravou v hektickém 
shonu a kalupu, ledacos se při balení 
zapomene, ledacos se nabalí zbyteč-
ně. Odborníci však radí, zapomeňte na 
zaměstnání, zapomeňte na starosti 
a zapomeňte na mobil. Co si odnesete 
z dovolené, když si například sednete 
do restaurace a vytáhnete mobil? Po-
hledem na displej se vracíte zpět do 
zaměstnání a běžného života. V tomto 
potenciálním chováním, které se stá-
vá zakládající jiskrou pro větší oheň, 
nemůžete projít bez újmy. Během do-
volených má také mnoho partnerů ne-
reálná očekávání, jiní si slibují, že po 
dlouhé době, kdy na sebe neměli čas 
nebo byli zaneprázdněni prací, dět-
mi či jinými věcmi, si najednou užijí 
pěkné a zasloužené blízkosti, uvolnění 
a radosti. Jaké je to pak překvapení, 
když při vysněné dovolené zjistí, že 
zažívají jiné pocity a že druhý partner 
„to kazí“. Často je to jen symptom už 
existujících problémů ve vztahu. Ale 
vězte, že se tomu dá předejít, stačí se 
domluvit na rozvrhu dne a na očeká-
váních. Třeba my, muži, dopoledne 
a část odpoledne věnujeme dětem 
a ženě a na oplátku navečer si pak 
zajdou na pivko či mrknu na sport. 
Jestli jsme schopni dodržet tuto zá-
sadu, máme zaděláno na příjemnou 
dovolenou. Nu, co na závěr, jestli 
dopadne dovolená tak či tak, vraťte 
se prosím v pořádku a zdraví, protože 
věřte, že Bohunice jsou prima adresa. 

 Milan Hrdlička

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

Uzávěrka č. 9/2017
pátek 18. srpna 2017
ve 14 hodin

Tentokrát začínám stavbou, která 
v současnosti negativně zasahuje do 
života lidí v oblasti ulic Pod Nemoc-
nicí, Vedlejší a ZŠ Vedlejší.
Jak jsem informoval již minule, majitel 
velkého soukromého pozemku začal na 
svém pozemku stavět prodejnu LIDL. 
Někteří z okolních obyvatel projevu-
jí značnou nevoli, jiní se naopak na 
prodejnu těší. Faktem je, že se při 
budování zemních prací všem v okolí 
dočasně zhoršily životní podmínky. Se 
stavebníkem komunikujeme a snaží-
me se průběh stavby koordinovat tak, 
aby co nejméně rušila své okolí. Zatím 
nám firma vychází vstříc.
Současně mám jeden smělý plán a zá-
měr. Chtěl bych se společností provozu-
jící obchod LIDL zkusit vyjednat, jestli 
by parkovací místa, které prodejna 
zbuduje pro svoji potřebu, bylo možné 
v nočních časech využívat pro parkování 
obyvatel okolních ulic. Záměr se samo-
zřejmě nemusí podařit zrealizovat, ale 
pokusit se o to určitě chci.

AUDIT FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY
Dne 7. 6. 2017 proběhlo druhé setká-
ní – workshop v rámci projektu Au-
dit familyfriendlycommunity (Obec 
přátelská rodině). Byl ukončen sběr 
podnětů od veřejnosti na téma: Co by 
bylo vhodné v Bohunicích dále udělat 
pro rodiny, mládež, seniory…
Do akce se zapojily i školky a školy. 
Žáci své návrhy malovali, nebo přímo 
popisovali.

Prodejna LIDL
Bohunice. Toto jubileum 
provází od samého začátku 
letošního roku řada akcí, na 
které vás prostřednictvím 
tohoto zpravodaje pravidel-
ně zveme. Ucelený program 

najdete na straně 5. Zejména září bude 
hodně zajímavé. 24. 9. 1237 je totiž 
datem uvedeným na zmíněné listině.
Ze dvou akcí pro veřejnost byla poří-
zena také videoreportáž, kterou nalez-
nete na webových stránkách naší MČ 
v sekci „Oslavy 780 let“.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
V měsíci červnu proběhlo druhé blo-
kové čištění Bohunic. Stále znovu se 
setkáváme se skutečností, že někteří 
řidiči neodvezou své auto včas a je jim 
odtaženo. Vždy, když se o odtažených 
autech dozvím, přemýšlím, co ještě 
můžeme udělat pro to, aby jich bylo 
co nejméně. Snažíme se totiž informo-
vat veřejnost o čištění všemi možnými 
způsoby a už mě nenapadá nic, co by-
chom mohli ještě přidat.
Jen zopakuji informační nástroje, které 
byly použity: Samozřejmě dopravní 
značky v ulicích. Dále byl odeslán do-
pis na všechny domovní samosprávy 
s termíny „blokáčů“ na celý rok. In-
formace najdete i na webu Bohunic. 
Je i na oficiální facebookové stránce 
MČ Brno -Bohunice a ve facebookové 
skupině Naše Bohunice.
A hlavně: Existuje aplikace pro mobily, 
tablety a počítače, kterou lze nastavit 
tak, že v okruhu 300 m od místa, které 
si určíte (třeba domov) budete dostá-
vat informace o všech plánovaných 
a probíhajících blokových čištěních. 
Nastavit lze i četnost zasílání infor-
mací, a to týden, den a hodinu před 
blokovým čištěním samotným. Mys-
lím, že tento nejvíce pružný způsob 
informování je stále málo využíván. 
Jejím tvůrcem jsou Brněnské komuni-
kace, a. s. Aplikaci sám využívám a je 
opravdu kvalitní a jednoduchá.
Milí přátelé, začínají dva měsíce prázd-
nin a dovolených. Přeji vám, abyste 
si odpočinuli, zrekreovali se a nasáli 
sluneční paprsky a optimismus. Budu 
se těšit na další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Na setkání jsme jednotlivé 
podněty od občanů i žáků 
prezentovali, a poté účast-
níci workshopu vybírali 
priority. Níže je jeden ze 
zmíněných obrázků.
 
SPORTOVCI ROKU 2016
Možná jste zaznamenali, že probíhala 
anketa Sportovec Bohunic roku 2016. 
Dlužíme vám zveřejnění jednotlivých 
oceněných sportovců. Nominace získa-
li a oceněni byli tito sportovci:
Michaela Divácká – sportovní gym-
nastika, klub KSG Moravská Slavia, 
několikanásobné mistryně ČR, Kryštof 
Krejčí – plavání, klub Kometa Brno, 
mládežnický mistr republiky 2014, 
2015, 2016, nyní juniorský repre-
zentant, Marian Straško – minigolf, 
klub MGC Olomouc, 3. místo na ME 
v  Portugalsku 2016, provozovatel 
minigolfového areálu v Bohunicích.
Dále trenér Josef Horký, plavání, klub 
Kometa Brno, jehož svěřenci uspěli na 
Mistrovství ČR, letní Olympiádě dětí 
a mládeže.
Sportovcům bylo předáno ocenění, 
dárková taška a byli pozváni na malé 
společné posezení.

OSLAVY VÝROČÍ 780 LET  
OD PRVNÍ PÍSEMNÍ ZMÍNKY  
O BOHUNICÍCH
Jak již možná víte, v letošním roce je 
tomu již 780 let, co byla napsána lis-
tina, na které jsou poprvé zmiňovány 
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Město Brno hodlá vybavit některé 
hojně navštěvované prostory schrán-
kovými defibrilátory, budete takový 
defibrilátor instalovat i někde v Bo-
hunicích? Ano, do tohoto projektu jsme 
se přihlásili jako jedni z prvních. Defibri-
látor bude pravděpodobně umístěn někde 
v okolí radnice tak, aby v případě potřeby 
byl co nejblíže k místu. Vzhledem k tomu, 
že v okolí areálu Kalinka se pohybuje nejvíce lidí, 
a to hlavně při pořádání různých kulturních akcí, 
jeví se jako vhodné místo podloubí radnice. Toto 
místo je také vhodné z důvodu nutnosti napojení 
na el. přípojku pro zimní vyhřívání a telefonní pří-
pojku pro potřeby kamery. Defibrilátory jsou hrazeny 
z rozpočtu stat. města Brna, obec uhradí speciální 
skříňku, ve které je defibrilátor uložen. 
Program na oslavy 780 let je již konečný nebo se 
bude ještě měnit? V podstatě je program hotový, 
je však možné, že některé akce ještě mohou při-
být, ale i odpadnout. Pokud však dojde ke změnám, 
budeme občany informovat. Konečná a neměnná 
podoba programu se bude zveřejňovat v zářijovém 
čísle Našich Bohunic. Hodláme taktéž využít reklamy 
a informovat naše spoluobčany o termínech různých 
akcí na zábradlích zastávek Švermova, Běloruská 
a Krematorium. Zde se v září dozvíte vše o chysta-
ných akcích. 
Je mi 67 let, jsem v seniorském věku a rád bych 
se scházel se svými vrstevníky, ale nikde jsem 
nenašel kontakt na Klub seniorů v Bohunicích, 
můžete mi poradit nebo předat kontakt? V sou-
časné době funguje Klub seniorů na bázi dobro-
volné činnosti. To znamená, že se pár aktivních 
seniorů dohodlo a pořádá různé akce jako například 
zájezdy, zábavy apod. O těchto akcích jsou naši 
senioři vždy dopředu informováni především po-
mocí zpravodaje Naše Bohunice a potom tzv. tichou 
poštou, kdy si tyto informace senioři předávají 

ústně mezi sebou. Vedení radnice při-
pravuje změny ve fungování stávajícího 
KS. Postupně přibydou další možnosti, 
jak přijít k  informacím jako například: 
nástěnka na budově radnice, záložka KS 
na webových stránkách radnice, ale i již 
zavedené seniorské okénko. Další etapou 
by měla být změna v celkové organizaci 
KS s postupným přechodem na regist-

rovaný spolek tak, aby bylo možné využívat i více 
zdrojů dotací k činnosti, jako například z JMK nebo 
stat. města Brna. 
Byl jsem na přednášce Smart city, hodlá se 
naše MČ taktéž zařadit mezi průkopníky? 
Smart city tedy česky řečeno, chytré město je pro 
mě osobně velkou výzvou. Dovedu si představit, 
že bychom mohli začít třeba s chytrými sloupy 
či lavičkami, kde si můžete dobít mobil, připojit 
se na WiFi nebo nouzové tlačítko. K povšimnutí 
jsou i chytré odpadkové koše, které se vám sami 
ohlásí, až když jsou plné a potřebují vyvést. Avšak 
co mně se nejvíce líbí, by byla aplikace, která vám 
ukáže volné parkovací místo v nejbližší vzdálenosti. 
Nicméně zůstaňme nohama na zemi a přiznejme si, 
že tyto inovace jsou stále velmi nákladné. Proto 
si myslím, že pokud něčím chytrým začít, tak snad 
s tím sloupem, protože ze zkušenosti vím, jak by 
asi dopadla chytrá lavička. 
V Jihomoravském večerníku ukazovali, že v Bo-
hunicích bude parkoviště typu parking out tedy 
v překladu zaparkuj auto a jeď MHD. O které 
parkoviště Bohunice přijdou? Pravděpodobně jste 
viděl lokalitu u fakultní nemocnice. Zde se plánuje 
postavit parkovací dům na části pozemku současné-
ho parkoviště FN určeného pro veřejnost. Parkovací 
dům se zde má stavět hlavně z důvodu plánované 
trasy tramvaje, která zde bude mít konečnou stanici. 
Přesný počet parkovacích míst či pater ještě není 
určen, ale neměl by být zabrán větší prostor než 

polovina současného parkoviště. 
Na ulici Vedlejší začala stavba OD Lídl, přemis-
ťuje se zde obrovské množství zeminy z místa na 
místo, hodně se práší, kdy má stavba skončit? Tak 
jako při stavbě každé větší budovy dochází i zde k vel-
kému pohybu kolové a nakládací techniky, bez které 
by se stavba nedala založit. Protože víme, že v nej-
bližších měsících může právě nadměrná prašnost či 
hluk zatěžovat okolí, provádíme i my vedení radnice 
neplánované kontroly. Zatím jsme s panem starostou 
tuto stavbu osobně navštívili dvakrát a mohu říci, že 
vždy jsme se sešli s velkou ochotou a pochopením 
ze strany stavebníka. Na dodržování povinností při 
stavbě dohlíží i náš stavební úřad, který sebemenší 
pochybení okamžitě řeší. OD Lidl by měl být otevřen 
veřejnosti před Vánocemi letošního roku. 
Všiml jsem si, že v aplikaci otázky a odpově-
di řešíte problém na hřišti Moldavská, tedy 
„molďáku“. Já osobně se také přikláním ke 
stěžovatelům a mám prosbu, abyste tuto věc 
řešili. Přestože váš příspěvek vychází spíše jako 
konstatování, předpokládám, že chcete odpověď, 
jak tento problém budeme řešit. Mohu vám s potě-
šením sdělit, že problém je pravděpodobně vyřešen. 
V neděli 18. 6. jsem provedl kontrolu daného hřiště 
a zjistil, že stížnosti jsou opodstatněné, a proto jsem 
skupině mužů, která zde hrála fotbal, přerušil hru 
a informoval jsem je o stávajících problémech s tím, 
že si vedení radnice nepřeje, aby zde pořádali takové 
turnaje a zabírali dlouhodobě hřiště. Nabídl jsem jim 
osobní jednání s tím, že máme zájem tento problém 
řešit. Jaké bylo moje překvapení, když mě druhý den 
navštívil na radnici jeden s mužů s konstatováním, 
že mají zájem celý problém řešit. Společně s panem 
starostou jsme zasedli ke stolu a dá se říci, že během 
pár minut byl problém hřiště Moldavská vyřešen. 
Dotyčný pán nám slíbil, že již tyto turnaje na „mol-
ďáku“ hrát nebudou.

 Milan Hrdlička, místostarosta

Nad dotazy občanů

V  minulém a  prvním seniorském 
okénku jsem vás informoval o přípra-
vě zřízení Senior pointu v naší MČ. 
Nedávno jsem se tedy sešel s panem 
ředitelem Senior pointu Ing. Vaculí-
kem, abychom si upřesnili nejen co 
vlastně Senior point nabízí, ale i co  
vše je zapotřebí k jeho zřízení. Nebudu 
zastírat, že v některých případech jsem 
byl vcelku překvapen, nicméně i tak 
jsem přesvědčen, že pokud se nám 
tento Senior point podaří v naší MČ 
zprovoznit, bude sloužit ku prospě-
chu nejen našim seniorům. V současné 
době máme největší problém s poža-
davky na prostor. Dle manuálu Senior 
pointu by se mělo jednat o místnost, 
kam by se vešel jeden kancelářský stůl 
pro vyškoleného pracovníka a solid-
ní posezení pro návštěvníky včetně 
sociálního zázemí. Naše radnice 
v současnosti s takovým prostorem 
nedisponuje. Nicméně se nevzdáváme 
a potřebný prostor hledáme. V rámci 
projektu „audit familyfriendlycommu-
nity“ aneb Obec přátelská rodině bylo 
v jednom odevzdaném dotazníku kon-

statováno, že Bohunicím chybí hřiště 
s cvičebními stroji pro seniory a že by 
bylo vhodné toto hřiště se stroji vybu-
dovat poblíž ulice Ukrajinská. Dovoluji 
si však konstatovat, že Bohunice již 
takové hřiště s oněmi požadovanými 
stroji mají a to poblíž ulice Pod Ne-
mocnicí. Je však otázkou, zda jsou tyto 
stroje v dané lokalitě využívány. Pokud 
ano, je možné vést debatu, zda po-
dobné hřiště nevybudovat i v lokalitě 
u ulice Ukrajinská. Pokud by však hři-
ště u ulice Pod Nemocnicí nebylo vyu-
žíváno, technicky by se dalo přemístit 
tam, kde je o něj zájem. Dovoluji si 
tedy k tomuto požadavku otevřít de-
batu a čekám na vaše návrhy. Dále mi 
dovolte informovat vás, že od 15. červ-
na začne službu Senior Bus zajišťovat 
třetí vozidlo. Vedení města Brna a Do-
pravní podnik města Brna tak reagují 
na velký zájem ze strany cestujících. 
Služba Senior Bus zajišťuje jízdu od 
dveří ke dveřím, přepravu osob ZTP 
a seniorů nad 70 let a přepravu osob 
na invalidním vozíku. Služba je za-
jišťována v pracovních dnech, víken-

dech a státem uznávaných svátcích, 
vždy od 6.00–22.00 hodin. Službu 
si zájemci objednávají na telefonním 
čísle 731 518 348, a  to minimálně 
jeden pracovní den předem v době 
7.00–15.00 hodin. Od 1. června 2017 
změnil DPmB způsob objednávání 
na maximálně měsíc dopředu. Cílem 
je zefektivnění příjmu objednávek 
a minimalizace rušení jízd ze strany 
klientů. Služba, která je provozována 
pouze na území města Brna, je zpo-
platněna jednotnou částkou ve výši 
50 Kč. Doprovázející osoba má cestu 
zdarma. Dále mi dovolte, vás vážení 
senioři, informovat o novince, kterou 
pro vás připravujeme od září letošního 
roku, a to je Informační nástěnka pro 
bohunické seniory. Tato nástěnka bude 
umístěna na zdi vedle drogérie pod 
radnicí. Zde budou vyvěšovány veš-
keré aktuality a informace, které vás 
seniory mohou zajímat, či pozvánky 
na různé akce. Pokud máte na vedení 
radnice MČ Brno -Bohunice nějaké ná-
vrhy, informace či požadavky, předejte 
je, prosím, buď elektronickou cestou 

na adresu hrdlicka@bohunice.brno.
cz nebo písemně na podatelnu či do 
schránky před podatelnou s nápisem 
SENIORSKÉ OKÉNKO. Přeji vám, 
milí senioři, abyste přicházející let-
ní měsíce prožili ve zdraví a těším se 
opět v září na čtenou.

 Milan Hrdlička, místostarosta

Seniorské okénko

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

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

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

Z historie Bohunic XCII.
Mnozí z vás jistě zaznamenali, že začala výstavba prodejny LIDL na ulici Pod 
Nemocnicí a Vedlejší. Přes webové stránky MČ Bohunice mě požádal jeden 
z obyvatel okolních domů, jestli bych mohl zveřejnit nějaké fotografie místa, 
kde se nyní staví. Při bagrování totiž byly odkryty základy starších staveb 
a jeho zajímalo, co zde stávalo.
Z historických pramenů vím, že v této oblasti byla nejdříve cihelna. Na konci 
19. století ji postavil pan Cyril Sobola – viz mapka z roku 1930, na které je 
ještě cihelna znázorněna.
V 50. letech 20. století zde postupně vyrůstaly budovy Jednotného země-
dělského družstva - viz další dvě fotografie ze 70. let 20. století. Autorem 
fota je pan Tošnar.
Zdroj informací: kniha Z historie Bohunic, autor: Antonín Crha
 

 Antonín Crha

SVČ Lužánky – pracoviště Lány ve spo-
lupráci s vedením radnice MČ Brno-
-Bohunice si dovoluje u příležitosti 
780 výročí první zmínky o naší obci 
uspořádat velkou soutěž bohunických 
základních škol s  názvem O  pohár 
starosty Bohunic. Tento edukačně-
-zábavný projekt započne v  září 
a bude se skládat ze 4 částí (výtvarné, 
literární, expediční a výukové). Pokud 
jednotlivé třídy absolvují některou 
z částí soutěže, získají cenné body pro 
svou školu. Body se v závěru projektu 
sečtou a vítězové jednotlivých kate-
gorií získají věcné odměny na začát-
ku prosince v rámci Mikulášské před 

bohunickou radnicí. Zároveň vítězná 
škola obdrží od starosty zlatý pohár.

Bližší informace o projektu naleznete 
v září na našem novém webu (www.
lany.luzanky.cz), kde zároveň můžete 
sledovat aktuální umístění jednot-
livých škol i  žákovských kategorií. 
Čtenáři Našich Bohunic také budou 
mít možnost si prohlédnout nejlepší 
dětské kresby či si přečíst zajímavá 
literární dílka bohunických dětí, které 
budeme v našem periodiku postupně 
uveřejňovat.

Lucie Stará, vedoucí SVČ Lány

O pohár starosty Bohunic Plán akcí k oslavám 
780 let Bohunic

3. 7.–31. 8. KJM, pobočka Lány: Výstava Svět kolem nás

3. 7.–31. 8. KJM, pobočka Lány: Soutěž Prázdninový kvíz
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, SVČ Lány,  

Labyrint, SDH Bohunice, MČ Brno-Bohunice
24. 9. 9.30–11.00 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

SOUTĚŽ BOHUNICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
O POHÁR STAROSTY BOHUNIC

kategorie odpovídající třída

A 1. + 2. třída ZŠ

B 3. – 5. třída ZŠ

C 6. + 7. třída ZŠ

D 8. + 9. třída ZŠ

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM PRO MÍČOVÉ HRY 
V AREÁLU TJ TATRAN

Provozní doba: denně 9.00–21.00. Vstup ZDARMA!
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Pro zlepšení práce s  talentovanou 
mládeží zřizuje Český házenkářský 
svaz tzv. Regionální házenkářská cen-
tra (RHC). Na získání statutu RHC jsou 
poměrně přísná kriteria, základními 
podmínkami jsou vedle dostatečné-
ho sportovního zázemí i plné pokrytí 
mládežnických kategorií, dostatek 
kvalifikovaných trenérů nebo záruky 
ohledně financování výchovy žákov-
ských kategorií. Každý klub žádající 
o udělení RHC musí předložit vlastní 
koncepci rozvoje talentované mládeže 
a to včetně služeb pro ostatní kluby, 
hráče a trenéry v regionu. Předpoklá-
dá se také sociální a zdravotní zázemí 
a spolupráce s ubytovacími zařízeními 
a školami.
Oddíl házené TJ Tatran Bohunice tato 
kriteria splnil a obdržel status RHC. 
Díky za to patří především předsed-
kyni oddílu Ireně Kupkové, která tak 
zúročila své dosavadní zkušenosti 
hráčky i trenérky házené, trenérskou 
licenci „A“ i poctivou práci ve prospěch 
házenkářského sportu. Irena Kupková 
bude po zásluze vedoucí RHC a bude 
jeho činnost řídit.
A co to znamená v praxi? Vedoucí RHC 
se této činnosti bude moci věnovat 
profesionálně, na plný úvazek. RHC, 
jak už název napovídá, bude plnit 
roli regionálního garanta a mentora 
jednotné tréninkové koncepce + bude 
řídit práci klubů a škol ve svém okolí 
(regionu, kraji). Bude pořádat ukázko-
vé tréninky a semináře, školit trenéry, 
mapovat hráče a talenty v kraji a za-
jišťovat jejich soustavný, všestranný 
a cílený rozvoj směrem k reprezenta-

ci. Systém bude otevřený a dostupný, 
aby ho mohli využívat hráči/hráčky 
a  trenéři/trenérky ze všech klubů, 
které spádově náleží k RHC. Součas-
ně to bude pro hráče i trenéry náběh 
na možný rozvoj kontaktů a výměnu 
zkušeností se špičkovou házenou 
v zahraničí.
Program podpory talentované mlá-
deže je financován především MŠMT 
a jeho činnost neklade na oddíl nějaké 
zvláštní finanční nároky. Naopak ob-
rovským přínosem bude intenzivnější 
teoretická i praktická příprava přede-
vším trenérů, pravidelná setkávání lidí 
z házené, výměna zkušeností, diskuse 
a všechno, co by mohlo jihomoravskou 
házenou posunout k vyšším metám.
Je jasné, že zřízení RHC na Tatranu 
není vyvrcholením, ale vlastně jen za-
čátkem nějaké nové etapy. Ta největší 
práce členy RHC teprve čeká, ale bude 
to jistě práce vedoucí k hmatatelným 
úspěchům a dalšímu rozvoji házené 
v Jihomoravském kraji. A v tom bu-
deme držet bohunickému RHC palce 
a třeba se někdy přijdeme podívat na 
akce, která RHC v budoucnu připraví.

 Ing. Antonín Brzobohatý
člen oddílu házené 

TJ Tatran Bohunice, z.s.

Vážní spoluobčané, dovolte mi podě-
lit se s vámi o jeden zážitek. Přesto 
že jsem již v důchodě, často u sebe 
mám přes víkend vnouče, o které se 
starám z důvodu, že naši mladí staví 
rodinný domek za Brnem. Proto také 
velmi často využívám dětské hřiště 
na ulici Moldavské. Již delší dobu 
jsem si všímala, že velké míčové hři-
ště využívají dospělí k hraní fotbalu. 
Nemám samozřejmě nic proti sportu, 
ale rozhodně ne v takovémto měřítku. 
Nebývalo zvláštností, že hřiště okupo-
valo kolem padesáti hráčů a ti nejen že 
zabraly celé hřiště, ale i skoro všechny 
lavičky v okolí. Nu a nyní se chci s vámi 
podělit o nevšední zážitek. V neděli 
dopoledne 18. června uprostřed hry 
těchto mužů vstoupil doprostřed hři-
ště muž a se zdviženou pravicí a silným 
hvizdem přerušil hru. Z počátku jsem si 
pomyslela, no nazdar, ještě ke všemu 
budou mít rozhodčího a k stávajícímu 
hluku přibude hvízdání. Jaké však bylo 
mé překvapení, když onen muž hlasitě 
a rázně vyzval skupinu, aby ze svých řad 
určila muže, který to tu vede. Přihlásil 
se jeden pán, který seděl na lavičce. 
Musím se přiznat, že se ve mně proje-
vila ženská zvědavost, a proto jsem se 
přiblížila na dosah poslechu. Muž, kte-
rý tak rázně přerušil rozehraný zápas, 
jasně a s veškerým respektem těmto 

hráčům slušně sdělil, že nemohou za-
brat celé hřiště na celý den pouze pro 
sebe, že se jedná o sportoviště určené 
především pro děti a mládež. Bylo mu 
odpovězeno pravděpodobně mluvčím 
oněch fotbalistů, že je to veřejný pro-
stor a že zde hrát mohou. Na to oni 
pánové dostali odpověď opět ráznou 
a stručnou, ne! pokud si lidé z okolí 
stěžují na hluk a zabírání hřiště na 
celodenní turnaje. Dále následovala 
krátká konverzace. V závěru se onen 
vedoucí fotbalistů optal, s kým vlastně 
hovoří. Bylo mu sděleno, mé jméno je 
Milan Hrdlička a jsem místostarostou 
v Bohunicích. Možná se mnozí z vás 
pozastaví nad mým článkem a jeho 
smyslem, já však mám takový pocit, 
že i přes to, že pan místostarosta je 
za tuto činnost placen, projevil svým 
jednáním nejen odvahu vstoupit mezi 
tyto muže a problém řešit, ale i jistou 
dávku taktu a schopnosti jednat. Tímto 
si vám pane místostarosto dovoluji za 
sebe a věřím, že i za ostatní spoluobča-
ny, kteří s nelibostí snášely tuto oku-
paci hřiště, poděkovat za rázné a přímé 
řešení a přeji vám mnoho úspěchů. Jen 
na závěr chci podotknout, že ono fot-
balové mužstvo bylo rusky hovořící 
a pravděpodobně se tedy nejednalo 
o občany Bohunic.

 Vlasta Dvořáková

Tatran Bohunice centrem 
regionální házené!

Nevšední zážitek

Opoziční názory

Tentokrát se „komentářem“ 
s Vámi podělím o odpověď, 
kterou jsem obdržel na svůj 
vlastní dotaz. V květnovém 
zpravodaji pan starosta po-
pisoval svůj boj s drtivou 
byrokracií. Postěžoval si, 
že městská část má podáno 
patnáct žádostí o nějakou 
dopravní úpravu na magistrátním od-
boru dopravy, se kterými se příliš mno-
ho neděje. Požádal jsem o jejich pře-
hled. Požadavků je dokonce osmnáct. 
To by si zasloužilo i pochvalu, ale…ale 
ač jsem členem zastupitelstva, členem 
komise pro rozvoj a nechávám si posí-
lat zápisy ze schůzí Rady MČ, nestačí 
to na to, abych mohl posoudit, zda 
se jedná o skutečné projekty městské 
části zaslané k odsouhlasení, nebo se 
jedná pouze jen o obecné přípisy na 
magistrát s informacemi, že na té či 
oné ulici máme nějaký problém s prů-
jezdností či parkováním.
Dle mého nemá valného smyslu, byť 
i opakovaně, zasílat kamkoliv prosebné 
soupisy bohunických ulic. Vždyť těm 
několika přetíženým úředníkům na 

„Odboru dopravy celého 
Brna“ je situace na sídli-
štích přece dobře známa. 
Osobně bych volil aktivní 
přístup, který účinněji cílí 
k reálným výsledkům. Tedy 
na radnici prodiskutovat, 
dohodnout se na typu ře-
šení a nechat odborně zpra-

covat skutečný realizační projekt se 
všemi potřebnými textovými i grafický-
mi přílohami. Ten pak příslušným orgá-
nům zaslat k finálnímu „orazítkování“. 
A pak už jsou třeba jen peníze… Ano, 
je to hodně práce, ale i byrokracii je 
třeba umět vyhovět a neignorovat její 
pravidla. A hlavně: nemůže se stát, že 
finální výsledek dopravní úpravy bude 
nepříjemným překvapením pro všech-
ny, jak se již několikrát nedávno stalo.
Vážení, vzhledem k tomu, že v minu-
lém čísle nebyl můj příspěvek zveřej-
něn, nabízím jeho dodatečné přečtení 
na své FB stránce https://www.face-
book.com/bohunicepohledemexsta-
rosty/. A děkuji mnohým za dosavadní 
a trvalou podporu.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel MČ

Dotazovna aneb Co já na to?
INFORMACE K UVEDENÉMU ČLÁNKU

Vedení městské části se potřebným dopravním projektům v Bohunicích věnuje 
intenzivně. Počet připravovaných změn odpovídá potřebám naší městské části a re-
aguje na skutečnost, že organizace dopravy byla v minulosti značně zanedbávána.
Pravidelně se scházíme s kompetentními pracovníky Odboru dopravy Magist-
rátu města Brna a Brněnských komunikací, projekty změn dopravního značení 
a detaily řešení s nimi konzultujeme. Některé projekty dopravního značení byly 
financovány také městskou částí.
Velká část významných změn dopravního značení je již hotova a čeká jen na ono 
v článku uvedené razítko. V několika případech již od září minulého roku. Zmíním 
jen: parkovací pás na Rolnické, Neužilové, Uzbecké, příčný práh na Havelkové, 
celkové řešení ul. Amerlingova k ZŠ vč. zábranného systému pro vjezd před školu. 
Další jsou v řešení jako parkovací možnosti v lokalitě Nové Nivky, přechod od 
„Kalinky“ k ZŠ Arménská, drobné parkovací možnosti na Spodní. Projektujeme 
rozšíření ulice Na Pískové cestě a krátký úsek ulice Pod Nemocnicí (mezi ul. Na 
Pískové cestě a Uzbeckou) s navrácením obousměrného provozu a současně 
zachování parkování.

 Vedení městské části



KJM, pobočka Lány

3. 7.–31. 8. 2017 Výstava Svět kolem nás
3. 7.–31. 8. 2017 Soutěž Prázdninový kvíz
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Máte -li rádi hezká místa, kam ni-
kdo nejezdí, protože tam nevedou 
turistické značky a zdánlivě tam 
„nic“ není, pak je tento text určen 
právě vám.

Obec Horní Smržov, malá vesnička 
v nejsevernější výspě Jihomoravské-
ho kraje v území „nikoho“ mezi Le-
tovicemi, Jevíčkem a Březovou nad 
Svitavou, začala v posledních letech 
sázet na turistický ruch. V roubené 
stavbě na místě bývalé stodoly zřídila 
originální muzeum, dokumentující ži-
vot v 19. století. K vidění jsou spousty 
řemeslnického a zemědělského náčiní, 
dobové vybavení interiérů a pozoru-
hodná kolekce šicích strojů. Na mu-
zeum navazuje skanzen se včelínem, 
kamenným sklípkem a stodolou.
Pro bohunické čtenáře je jistě zajíma-
vé, že s propagací tohoto donedávna 

neznámého místa pomáhá i ZŠ a MŠ 
Brno, Vedlejší 10. V Horním Smržově 
se již podruhé prezentuje výstavou 
keramiky, která je celé léto součástí 
muzeální expozice. Letošní výstava 
nese název Kočky a ptáci.
Muzeum v Horním Smržově, přístupné 
pouze s průvodcem, bývá o prázdni-
nách otevřené denně kromě pondělka 
do 17 hodin, přičemž v pracovní dny 
je mezi 11. a 14. hodinou přestávka. 
Hned vedle muzea se nachází také 
jednoduchá, ale moderně vybavená 
ubytovna s kuchyňkou, kde se dá za 
pouhých 200 Kč přespat. Jako výle-
tová základna může Horní Smržov po-
sloužit zejména pro cyklistické toulky. 
Hustá síť silniček, po kterých nejezdí 
téměř žádná auta, představují ideální 
terén, který se například v okolí Brna 
už nenajde.

 M. Janoška, ZŠ Vedlejší

Ve dvou předcházejících číslech jsme 
Vás zvali na naši radnici na výstavu 
moderního umění „Entita krajiny a 
civilizace“. Snad nebudu plevelit tento 
zpravodaj, když se na ni zpětně podí-
váme. V době, kdy čtete tyto řádky, již 
výstava skončila. Jenže já tyto řádky 
píši den po vernisáži, tedy nemohu 
podat úplnou zprávu.
Každopádně lze říci, že chodby v obou 
podlažích radnice a jednací síň s bal-
kónem se zaplnily uměleckými před-
měty. Jedná se o docela velký prostor, 
z tohoto důvodu kurátorky oslovily 
sedm umělců. Pro mne byly docela 
dominantní sochy Ondřeje Bílka (viz 
ondrejbilek.com) na balóně, a to „žra-
lok kladivoun“, „krokodýl ztvárněný 
stojící na ocase vzhůru“ a „torzo gori-
ly“. Zajímavé také byly, ač bez návodu 
pro mne se skrytým významem, pasové 
fotky pana docenta Stratila posková-
vané po celém prostoru radnice. Vů-
bec aby se návštěvník v tomto celém 
prostoru zorientoval, měl k dispozici 
mapku s vyznačenými díly i s „návo-
dem k pochopení“. Dále byly k vidění 
malby, videoart a na vernisáži dokonce 

i performance (umělecké představení).
Po pravdě jsem měl strach, že se na 
vernisáži sejdeme jenom s panem sta-
rostou a s několika zanícenými konzu-
menty umění. Přeci jenom není běžné 
chodit v podvečer na úřad a ještě k 
tomu na výstavu moderního umění. 
Černý scénář se ovšem nenaplnil a v 
průběhu večera výstavou prošlo circa 
70 návštěvníků. Na moderní umění 
slušný, ale ve srovnání s počtem oby-
vatel naší městské části už to tak slav-
né není. To mne však ale přesvědčuje o 
tom, že bychom jako bohuničáci měli 
pokračovat s pořádáním kulturních 
akcí, abychom se naučili setkávat u 
nás doma a užívat toho, když se u 
nás doma něco děje. Chápu, spousta 
lidí v Bohunicích pouze spí. Nemáme 
tu třeba vetší odpočinkovou zónu či 
divadlo. Zato tu máme vazebku a za 
rohem krematorium. Ale soudím, že 
musíme umět pracovat s tím (a vážit 
si toho), co máme. 
Na výstavu finančně přispěl think-tank 
TOPAZ. 

 Michal Kincl
zastupitel MČ, garant projektu

Vážení a milí, školní rok skončil, jsou 
před námi prázdniny, doba dovole-
ných, odpočinku a  čerpání nových 
sil. Léto vám chceme zpestřit soutěží 
a výstavou, které jsme připravily pro 
všechny věkové kategorie, malé děti, 
starší děti, i pro dospělé.
Soutěž je určená dětem, má název 
Prázdninový kvíz a potrvá celé dva 
měsíce. Každé dítě od nás dostane 
drobný dárek.
Výstava má název Svět kolem nás 
a jedná se o fotografie paní Stanislavy 

Sadovské. Krásné přírodní i městské 
scenérie i momentky ze života si mů-
žete prohlédnout též v obou prázdni-
nových měsících.
Otevírací doba pobočky v  červenci 
a srpnu je již léta stejná, otevřeno 
máme v úterý a ve čtvrtek od 10 do 
12 hodin a od 13 do 18 hodin.
Užijte si krásné léto a stavte se za 
námi, těšíme se na vás!
Krásné dny přejí

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

V letošním školním roce 2016–2017 byl vyhlášen Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy již 44. ročník soutěže dětského literárního 
projevu Náš svět. Garantem soutěže je Národní institut dalšího vzdě-
lávání (NIDV).

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 12. května 2017 na Výstavišti v Praze 
7 – Holešovicích v sále Průmyslového paláce „Rosteme s knihou“. Autorům 
oceněných prací byly předány diplomy a knižní odměny věnované NIDV.
Tvůrčí žáci naší školy se pod vedením kvalifikovaných učitelů této soutěže zú-
častnili a zaslali příspěvky k posouzení odborné poroty. Je mi ctí seznámit Vás 
s oceněnými žáky a s názvy jejich literárních děl:
Kategorie I. (1.–5.tř.): 3. místo Daniela Bébarová, 3.A – Záhada starého kufru
Čestné uznání Jan Zlatníček, 3.A – Petrův zmar
Kategorie III. (8.–9.tř.): 3. místo Jiří Stanovský, 9.B – Záhada starého kufru
Čestné uznání Kateřina Padrtová, 9.B - Jasná neviditelnost
Kategorie IV. (kolektivy):
Čestné uznání skupinky žáků třídy 2.C (Barbora Šusterová, Jakub Kandrnál, 
Anna Vedlichová, Sára Šenkýřová, Magdalena Khan, Michael Liška, Natali V. Ama-
riei, Daniel Toman) – Co pro nás znamená štěstí
Touto cestou bych ráda poděkovala p. uč. Lence Vašíčkové, která tuto soutěž 
na naší škole zprostředkovala a dala tak příležitost všem tvořivým školákům 
realizovat se a zachytit svět dětskýma očima a dětskou řečí.
Srdečně gratuluji oceněným, děkuji zúčastněným a držím pěsti k dalším úspě-
chům v literární činnosti!

 Mgr. Šárka Ročková, učitelka ZŠ Arménská

Po vedlejších cestách za 
kočkami a ptáky

Ohlédnutí za výstavou

Prázdniny v knihovně

Mladí spisovatelé  
na Arménské CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ 

SOUTĚŽ NÁŠ SVĚT
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V neděli 21. 5. 2017 v hasičském vý-
cvikovém středisku v Líšni proběhlo 
okresní kolo soutěže mužů, žen a do-
rostu v  požárním útoku a  zároveň 
i soutěž jednotlivců v kategorii dorost. 
Vítězové v jednotlivých kategorií po-
stupují na krajskou soutěž a reprezen-
tují okres Brno -město. To se povedlo 
našim ženám a dorostencům v katego-
rii jednotlivců, kde Jan Soukup obsadil 

1. místo, David Ecler 3. místo, Lukáš 
Fiala 6. místo, Kateřina Soukupová 
1. místo, Markéta Matulová 2. místo 
a Nela Mlčochová 3. místo.
Všem soutěžícím moc blahopřejeme 
a zároveň držme pěsti dorostencům 
23.  června a  ženám 5.  srpna, kdy 
pro běhne krajské kolo dobrovolných 
hasičů.

 Radek Pilný

Dne 10.  6. proběhl v  hasičské 
zbrojnici v Bohunicích již osm-
náctý pivní festival.

Tento tradiční festival přilákal 
k ochutnávce zlatavého moku, kte-
rého zde bylo nabízeno z  jedenácti 
různých pivovarů, na 1400 návštěv-
níků. Počasí tentokrát přálo, a tak se 
soutěžilo, povídalo, hodovalo i tanco-
valo. A ačkoli podle názvu se zdá, že 
se jedná o zábavu pro dospělé, krásné 
odpoledne si užily při připravených 
hrách, radovánkách a soutěžích také 

děti. Mladí hasiči předvedli i ukázku 
požárního útoku, která byla odměněná 
patřičným potleskem.
Díky patří městské policii, bohunické 
radnici a všem dobrovolným hasičům, 
kteří se tak významně podíleli na hlad-
kém průběhu těchto slavností.
Spoluobčanům se za rušení noční-
ho klidu omlouváme, ale věříme, že 
jednou za rok jsou ochotni tuto akci 
tolerovat, neb lidé, kteří se této akce 
zúčastnili, byli nadmíru spokojeni.

 Hasiči Bohunice

Hasičská okresní soutěž 

Osmnáctý ročník bohunického 
pivního festivalu

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: no-
viny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 30. 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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 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

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

 Prodám Autotrakční lehátko – 
medic, za poloviční cenu. 
Tel: 732 588 875

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

Děti i dospělí mohli v sobotu 10. červ-
na 2017 navštívit již 17. ročník diva-
delního festivalu Mezi panely na 
pracovišti Labyrint, které je součástí 
Střediska volného času Lužánky.
Na festivalu se ve dvou blocích před-
stavilo devět divadelních nebo taneč-
ních skupin. Malé děti byly očarová-
ny kouzlem loutkových představení 
Dřevěného divadla a Loutkina. Také se 
dozvěděly, jak by to mohlo dopadnout, 
když budou zlobit, v představení Tam 
kde žijí divočiny Dětského divadelní-

Mezi panely 2017 aneb S křídami se dá kreslit i za deště

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

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

 Manikúra, modeláž nehtů, gellak.
Přijedu za Vámi. Tel.: 777 273 570.
www.gelovkybrno.webnode.cz

 Hledám dlouhodobý pronájem 
bytu. Děkuji za nabídky.
T.: 731 070 463.

ho souboru Pirko. Ve volných chvílích 
mezi představeními se malým návštěv-
níkům podařilo pomocí barvených kříd 
vyzdobit většinu chodníků a volných 
ploch v zahradě veselými obrázky.
Odpolední blok byl plný zajímavých 
představení spíše pro náctileté, mezi 
nimiž bylo možné vidět i měštanský 
tanec v zahradě. V podvečerních ho-
dinách byly pro účastníky a hosty 
festivalu připraveny nealkoholické 
míchané nápoje a pochutiny na grilu. 
Vrcholem odpoledního programu byla 

ohnivá show Inferno v podání spolku 
Poustevník.
Pořadatelé festivalu hodnotí letošní 
ročník kladně: „Počasí tento rok vyšlo, 
až na drobný ranní deštík, který nám 
všem nahnal strach, protože řada ak-

tivit byla připravena venku v zahradě. 
Ale vše dobře dopadlo a máme za to, 
že si to jak účastníci, tak návštěvníci 
letos užili. Těšíme se už na další rok.“

 Tomáš Gruna, SVČ Labyrint

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Červenec: 10.–23. 7. nabídka z letního ovoce
 pá + so – grilované speciality
Srpen:  pá + so – grilované speciality 
 11. 8. – Letní noc hotelu Myslivna
 25. 8. – Loučení s prázdninami
Září: dýňové speciality, nabídka z hub
Říjen: nabídka ze zvěřiny
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Dobrý den, nyní aktuálně hledáme:

▪ Byt v Bohunicích pro klienty 
  z naší poptávky.

Děkuji za Vaší nabídku a těším
se na spolupráci.  

734 319 616Radka Kohutová
Vedoucí kanceláře Brno

www.rkokno.cz
Realitní kancelář se sídlem:

Kořískova 47, 621 00 Brno.

Příjem inzerce do zpravodajů
Královo Pole, Brno-střed 
Bohunice, Starý Lískovec

tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz
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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

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

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

PEUGEOT 308

MOTION & EMOTION

Na dOvOlENOU aUTEM Od Nás

PEUGEOT 308
ihnEd k OdběrU již Od 343.000,-

www.rmservis.cz

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

Spotřeba a emise CO2 modelu 308 v kombinovaném provozu: 3,6–5,3 l/100 km, 94–119 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

PRAČKA
ZWY 61025 WI,  A++

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.


