
Hrdost
Taky se milí čtenáři Našich Bohunic 
cítíte tak nějak více Čechy, když na 
olympiádě zazní naše státní hymna 
a po stožáru stoupá česká vlajka? 
Taky si říkáte, že jsme dobří a že teď 
to svět konečně i vidí? Jo, stále je 
to stejné. „Naši“ vyhrají v hokeji, 
Kometa postoupí do finále a námi 
burcuje národní hrdost! Super po-
cit, ale tak nějak krátkodobý… Po 
několika dnech či týdnech zůstává 
matná vzpomínka a život jde dál 
v šedých kolejích.
Přitom kdybychom to byli my, kdo 
závod vyhrál, kdo dokázal překonat 
světový rekord, měli bychom radost 
a hrdost podobnou, ale trvalejší. 
Většina z nás však sportovci ne-
jsou, jak můžeme docílit, aby na 
nás ostatní byli hrdi? Co dokáže-
me pro jiné udělat, aby na nás byli 
pyšní, aby byli hrdí, že nás znají? 
Toť otázka!
Někdy stačí málo. Dívat se kolem 
sebe, pomáhat těm, kteří to potře-
bují, vykouzlit úsměv i na neznámé-
ho člověka uprostřed panelového 
sídliště. Nemyslet jen na sebe, ale 
mít v povědomí i to, jak mé činy 
ovlivní ostatní kolem mě. Zaparkuji 
na ulici své auto přes dvě stání? Vy-
hodím ohryzek do koše nebo jen tak 
do křoví? Uklidím po svém pejskovi 
jeho exkrementy nebo je nechám 
nepovšimnuty?
Buďme na sebe hrdi, ať na nás 
a naše činy mohou být hrdí ostatní!

 Lucie Stará
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Čas od času se na mě 
někteří z vás obrací se 
stížností na nepořádek 
kolem prodejny Albert 
na ulici Dlouhá, zejmé-
na v prostoru peněžní-
ho automatu, a také na 
schodišti dolů k poště.
Každou stížnost vždy poctivě předá-
vám majiteli těchto míst - společnosti 
AHOLD, která prodejnu Albert i tyto 
plochy vlastní. S manažerkou prodejny 
jsme dlouho hledali způsob, jak docílit 
zlepšení pořádku ve zmíněné lokalitě.
Minulý měsíc se podařilo o vážnosti si-
tuace přesvědčit i oblastní manažerku 
společnosti, a to i díky některým z vás, 
kteří jste také poslali své stížnosti ve-
dení AHOLDu, a tím nám v jednání 
o nápravě pomohli.
AHOLD si najal úklidovou firmu, která 
1x týdně okolí prodejny a zejména zmí-
něná místa uklidí. Již jsem několikrát 
kontroloval, zda své sliby plní a bylo 
uklizeno opravdu dobře. V mezičase 
mezi týdenními úklidy ještě projde 
prostory uklízečka prodejny, která se 
postará o větší nepořádek. Navrhuji, 
abychom ji všichni podpořili zodpo-
vědným chováním, aby měla co nej-
méně práce.
Snad se tedy blýská na lepší časy a bu-
deme se těšit i na pořádek na těchto 
soukromých pozemcích.

PSÍ EXKREMENTY
Čas od času se na mě někteří z vás ob-
rací také se stížností na psí exkrementy 
„ponechané“ různě v trávě, a dokonce 
i na chodnících. Zkusím aspoň trochu 

objasnit složitost tohoto 
problému.
Po zavedení změny v dis-
tribuci sáčků na psí ex-
krementy z  odpadkových 
košů přímo majitelům psů 
se ukázalo, že většinově je 
mezi pejskaři sáčků dosta-

tek. Zaznamenal jsem pozitivní ohlasy, 
že je to dobře a že někteří získané sáč-
ky ani všechny nespotřebujete. Zazna-
menal jsem ale i ohlasy, že vám sice 
sáčky na celý rok nestačí, ale nemáte 
problém si je za pár korun dokoupit.
Shodli jste se však v tom, že tento 
systém je lepší, protože se nemusíte 
„prát“ s ostatními pejskaři o sáčky 
na koších, kde stejně často chyběly. 
Samozřejmě chápu, že tento názor 
nemusí sdílet každý, ale většinově to 
tak asi je.
Samozřejmě vnímám a jsem velmi rád, 
že většina z vás po svých pejscích výka-
ly sbírá a vlastně se vás tyhle řádky ani 
netýkají. Bohužel vždy se najde malá 
skupinka „pohodlných“ majitelů psů, 
kteří tak nekonají. A právě po jejich 
nečinnosti a po „činnosti“ jejich psů 
zůstává páchnoucí „stopa“.
Sběr exkrementů je hodně sisyfovská 
práce. Poté co sběrač projde Bohunice, 
často už za pár minut je na uklizeném 
prostoru „nálož“ nová.
V této souvislosti mohu jen prosit 
a apelovat na ty, kteří mají „máslo na 
hlavě“, aby nám pomohli a po svých 
miláčcích skutečně poctivě uklízeli.
Městskou policii požádám o přísnější 
kontroly a zejména přísnější postihy, 
a to bez rozdílu velikosti psů. I malá 

Pár slov o pořádku v Bohunicích
hromádka po malém pejskovi totiž 
nepříjemně páchne a otravuje život 
svému okolí.

BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ
V návaznosti na článek v minulém 
čísle zpravodaje oznamuji, že jsou 
již známy termíny blokových čištění 
na rok 2018. Podrobný rozpis všech 
termínů najdete uvnitř zpravodaje.
Prosím, poznačte si je do svých diářů, 
ať vám společnost Brněnské komuni-
kace, a. s. zbytečně neodtáhne vaše 
auto. Náš zájem to rozhodně není.

OBCHODNÍ CENTRUM KAVKAZ
Vaše časté dotazy směřují i k probí-
hající rekonstrukci OC Kavkaz na ulici 
Švermova a k době, kdy bude centrum 
otevřeno. Podle informací, které mám, 
by to mělo být v květnu 2018, tedy už 
za cca 3 měsíce.

SILNICE UZBECKÁ A NA PÍSKO-
VÉ CESTĚ
V  minulosti jsem slíbil, že krátký 
jednosměrný úsek ulice Pod Nemoc-
nicí spojující ulici Na Pískové cestě 
a Uzbeckou rozšíříme a vrátíme na 
něj obousměrný provoz. Slib se stává 
skutkem. Dne 19. 2. 2018 byly ote-
vřeny obálky s nabídkami stavebních 
firem, které se zúčastnily výběrového 
řízení.
Termín zahájení prací je 1. dub-
na 2018 a nejzazší termín dokončení 
je 30. června 2018.

Milí přátelé, zima pomalu končí. Zim-
ních radovánek jsme si letos v Bohuni-
cích moc neužili. Dokonce ani nebyl 
takový mráz, abychom mohli nastříkat 
kluziště na Tatranu.
Ale nevadí, většina z nás má asi stejně 
raději teplo, než zimu – alespoň tady 
ve městě. A tak se spolu s vámi těším 
na příjemné teplé jarní dny, více světla 
a sluníčka.

 Antonín Crha, starosta

Sběr železného šrotu
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice 

v sobotu 17. 03. 2018 od 9 hodin.

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

Mimo železného odpadu můžete přinést:
autobaterie, sporáky, elektromotory, pračky, vysloužilé 
kompletní elektrospotřebiče – fény, varné konvice, vrtač-
ky, kávovary, tiskárny, PC, telefony, elektrická topidla, 
sekačky, lednice a jiné.

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

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném te-
lefonním čísle.

 Vaši dobrovolní hasiči 
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V  minulém měsíci proběhla další 
z řady veřejných debat, a to na téma 
rozšíření kamerového systému v Bo-
hunicích. Na úvod jsme vyslechli 
přítomné odborníky o vývoji techniky 
v této oblasti, popis stávající techniky 
a očekávané novinky v oblasti kame-
rových systémů. Druhá část a z mého 
pohledu důležitější se věnovala ve-
řejnému prostoru a jeho bezpečnosti, 
a v neposlední řadě i výběru míst pro 
umístění dalších kamer. Veřejnost 
navrhovala různé lokality jako napří-
klad lokalitu pod mostem u Tatranu, 
zákoutí kotelny u ZŠ Arménská či za-
stávky hromadné dopravy. Každá navr-
žená lokalita byla podrobně probraná 
a prověřena možnost technického pro-
vedení. Vzhledem k tomu, že Bohuni-
ce mají základní páteřní optickou síť 
omezenou, ta vede od budovy radnice 
kolem ZŠ Arménská po ulici Bohuňo-
va do SVČ Lány. Po dlouhé a vydatné 
debatě se přítomní přiklonili k tomu, 
že v dalších etapách rozšiřování kame-
rového systému bude vhodné kamery 
instalovat v prostorech dětských hřišť, 
jako např. ulice Spodní/Rolnická nebo 
hřiště Moldavská a před prostory obou 
základních škol. Na základě této deba-
ty se vedení radnice rozhodlo zadat 
provedení studie rozšíření kamerové-

ho systému do budoucna. 
Vedení bohunické radnice 
letos uspořádalo Bohunic-
ký ples 2018. Ples proběhl 
v sále dobrovolných hasičů. 
Bylo prodáno více jak sto 
vstupenek. Celým večerem 
provázel bohunický patri-
ot Luděk Savana Urbánek, 
který dokázal navnadit příjemnou 
rodinnou atmosféru. Největším láka-
dlem byla bohatá tombola, která díky 
své velikosti musela být rozdělena do 
dvou částí. Uvítání přítomných jsme 
si rozdělili s panem starostou a po 
krátkém představení hostů z řad na-
šich zastupitelů byla plesová veselice 
zahájena. Součásti plesu byly i dvě 
kulturní vložky. Pivo z produkce pivo-
varu Kout teklo proudem a degustova-
lo se i výborné víno. Přestože po jedné 
hodině ráno již hudba nehrála, byly 
některé stoly ještě obsazeny hosty, 
kteří dopíjeli a debatovali bezmála až 
do tří hodin ráno. Za sebe mohu říci, 
že ples se vydařil a pakliže bude zájem 
i v příštím roce, jistě se zopakuje. Tím-
to si také dovoluji poděkovat panu za-
stupiteli Brzobohatému, který přispěl 
velkou měrou k zdárnému uskutečnění 
plesu, a taktéž bohunickým dobrovol-
ným hasičům, jež špičkově připravili 

Bohunické komentáře událostí

Zveme na veřejnou debatu na téma
 ÚZEMNÍ STUDIE BÝVALÉ ZAHRADNICKÉ 

ŠKOLY NA ULICI LÁNY
a dopravní napojení na ulici Lány

28. 3. 2018 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Veřejnou přednášku k 100. výročí vzniku  
samostatné Československé republiky na téma:

 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V DĚJINÁCH 
ČESKOSLOVENSKA

Přednáší PhDr. Stanislav Balík  
z Masarykovsko-baťovské Akademie s.r.o.  

pod záštitou místostarosty Milana Hrdličky

12. 3. 2018 v 18.30 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Upozornění

sál a zajistili občerstvení. 
V minulém čísle jsem ob-
čany Bohunic informoval 
o  připravované výstavbě 
v našem katastru a před-
pokládaným problémům, 
které tato výstavba zcela 
jistě přinese, a to přede-
vším v  oblasti dopravy. 

Přišlo mi velké množství doplňují-
cích dotazů, pro které zde není místo, 
a proto jsem domluvil, tak jak jsem 
avizoval, veřejnou debatu se zainte-
resovanými pracovníky magistrátu 
a projekční kanceláře, jež připravo-
vala územní studii lokality bývalé 
zahradnické školy při ulici Lány. Tato 
debata se bude konat 28. 3. v zasedací 
místnosti radnice Brno-Bohunice od 
17.00. Pozvánka na debatu je otiště-
na v tomto čísle NB. Již delší dobu si 
všímám, že schodiště vedoucí k poště 

vytváří našim starším spoluobčanům 
a  hendikepovaným lidem potíže. 
Většinou však nejde o chodce, kteří 
jdou na poštu, ale o chodce, kteří si 
zde zkracují cestu do svého bydliště. 
Je pravdou, že schodiště bývá dosti 
často ve stavu, kdy jeho schůdnost 
je omezená. Napadlo mě, že pokud 
by se vybudoval chodník, který by 
v přímce spojoval prostor OC Albert 
přímo naproti schodům do restaurace 
s chodníkem Běloruská, zkrátila by se 
nejen trasa, ale odpadly by nešťastné 
schody u pošty. Níže předkládám ob-
rázek navrhovaného řešení a dovoluji 
si vás, vážení spoluobčané, požádat 
o váš názor na tento návrh. Názory 
mi můžete zaslat na můj email hrdlic-
ka@bohunice.brno.cz nebo na tel.: 
778 542 492 Vašich názorů si cením.

 Milan Hrdlička

XX. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu 7. 3. 2017 od 17.00 hod. se bude v jednacím 
sále bohunické radnice Dlouhá 3 konat XX. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program zastupitelstva bude nejpozději sedm dnů 
před zasedáním zveřejněn na úřední desce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné. Přenos jednání můžete sledovat na 
adrese: http://www.brno-bohunice.cz/cs/informace-aktuality/

Upozorňujeme držitele psů, že termín zaplacení místního 
poplatku je do 31. 3. 2018.

Držitelé psů mohou poplatek zaplatit na pokladně ÚMČ Brno-
-Bohunice, Dlouhá 3, dv. č. 105 nebo bezhotovostním převodem 
na bankovní účet č. 19-5190860257/0100 s uvedením variabil-
ního symbolu.
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Historické okénko

Z historie Bohunic XCIX.
Další ulicí v již devadesátém devátém pokračování seriálu Z historie Bohunic 
je ulice Zadní. Zde použitá fotografie je pravděpodobně z konce 70. let 
20. stol. 
Současné pojmenování je z 20. prosince 1952 a vzniklo podle polohy ulice 
na okraji zástavby obce.

 Antonín Crha

1.–29. 3. VÝSTAVA – Ohlédnutí za výročím 780 let obce Bohunice
KJM, Lány 3

1.–29. 3. MĚSÍC PLNÝ KŘÍŽOVEK – 7. ročník soutěže; KJM, Lány 3

1., 8., 15.,
22. a 29.

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

5. 3.
pondělí

RUKODĚLNÁ DÍLNA – Psaníčko pro maminku k MDŽ
KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

6. 3.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Nechci být princezna
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

8. a 9. 3.
DĚTSKÁ SCÉNA 2018 – (oblastní) městské kolo celostátní  
recitační soutěže; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT,  
Švermova 19; od 8.30 do 14.30 hod.

11. 3.
neděle

TATRAN Bohunice . Házená V. Bystřice – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

12. 3.
pondělí

POHÁDKA NA LÁNECH – Jaro s čápem – divadlo Úsměv
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

13. 3.
úterý

KREATIVNÍ KLUB V LABYRINTU – Velikonoční origami – tvo-
řivá dílna; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 16.30 do 18.00 hod.

17. 3.
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – pořádá SDH Brno-Bohunice
probíhá od 9.00 hod.

18. 3.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol II Prostějov – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

20. 3.
úterý

ODPOLEDNE S ANDERSENEM – Povídání o pejskovi  
a kočičce; KJM, Lány 3; od 15.00 hod.

22. 3.
čtvrtek

BESEDA – Harmonie osobnosti s vizážistkou Markétou  
Povolnou; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

23. 3.
pátek

Čištění komunikací – Čeňka Růžičky, Ukrajinská, Hraničky, 
Lány a Dlouhá; MČ Brno-Bohunice;  od 8.00 hod. do 17.00 hod.

24. 3.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 8.00 do 13.00 hod.

26. 3.
pondělí

PŘEDNÁŠKA – Zdravě a chutně aneb jak na stravování dětí
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; 18.00 –20.00 hod.

26.–29. Promítání videí k výstavě; v rámci otevírací doby KJM, Lány 3

29. 3.
čtvrtek

HŮRÁ ZA KEŠKAMI – Geocaching na prázdniny – výprava 
s hledáním; SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 9.00 do 16.00 hod.

4. a 5. 4.
středa

Ornitologické procházky Bohunicemi – seniorská (st) a pro 
rodiče s dětmi (čt); SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 
9.00 hod. do 11.00 hod.

5. 4.
čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – více informací na  
www.zsvedlejsi.cz; ZŠ a MŠ VEDLEJŠÍ, Vedlejší 10

Kalendárium III.

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, 

který se koná 10. a 17. dubna
Trasa: Brno, Termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno 

Odjezd: 6.00 hod. – Návrat: cca 20,00 hod.
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání: 500,- Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie, průkaz pojištěnce. 
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“  
v Bohunicích. Předprodej místenek pondělí 26. března 2018 

na radnici Brno – Bohunice od 14.00 so 15.00 hod

Možnost připojištění při předprodeji: do 70 r. 12,- Kč; 70 r. a více 18,- Kč. 

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice.
Informace a rezervace:  

pí. Růžičková, Tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121,  
pí. Součková, Tel: 530 316 434, mobil: 723 823 990

Pozvánka

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA ROSTINNÝ ODPAD

Přistavování kontejnerů probíhá v období od března do listopadu vždy 
v sobotu. Stanoviště kontejnerů jsou v lokalitách:

Souhrady – Dvořiště  1. a 3. sobota v měsíci
Neužilova (u vjezdu ke garážím) 2. sobota v měsíci
Lány (pod křížkem)   4. sobota v měsíci*

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kon-
tejneru. Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo 
uvedený ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí 
je trvale určen sběrný Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.

* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci! 

Oznámení



Nejsem spokojený. Chytil 
jsem ve svém věku neštovice 
a ba co víc, na hlavu byl po-
ražen můj návrh nových pra-
videl pro přidělování dotací. 
Stávající pravidla (dostupná 
na webu MČ) schválila Rada 
a jak jsem se dověděl na jed-
nání Komise pro občanské 
záležitosti, jde pouze o „doporučující 
dokument“. Usuzuji tak z toho, že k při-
dělení jedné dotace dojde i přesto, že 
nebyla žadatelem respektována lhůta 
pro podání žádosti. Standardní by bylo 
takovou žádost vyřadit. Vůbec potom 
nechápu, proč taková pravidla máme, 
když nemusí být respektována. Mé práv-
ní srdéčko zabolelo.
Můj návrh si kladl za cíl více zobjekti-
vizovat posuzování žádostí na základě 
bodového hodnocení, které by zohled-
ňovalo přehlednost popisu projektu 
a rozpočtu, potřebnost projektu a výši 
finanční spoluúčasti žadatele. Bodové 
hodnocení žadatelů by bylo zveřejně-
no a každý by tak měl přehled, jak se 
umístil. Kritikové namítají větší nároč-
nost pro žadatele a větší pracnost při 
hodnocení žádostí. S tím lze souhlasit, 
ale uvedené považuji za nutné zlo, aby 
byl odstraněn současný nevyhovující 
stav. Dnes totiž probíhá přidělování 
dotací trochu jako vaření krále Já I. 

a Atakdále v pohádce Byl 
jednou jeden král. Při při-
sypávání penízků na hro-
mádky ještě schází slovní 
projev „přiměřeně“, to už 
by bylo dokonalé. Prostě 
jedná se o docela živelný 
proces. Vedení MČ Vám 
řekne, že to není pravda. 

Že má pečlivou osobní znalost všech 
žadatelů. Potom se ale jedná o ryze 
subjektivní hodnocení úzké skupinky 
lidí, protože není v silách řadového 
zastupitele seznámit se se všemi ža-
dateli o dotaci. Naše MČ je velikosti 
okresního města a je prostě faktem, že 
se všichni takříkajíc z ulice neznáme.
Pokud tedy přemýšlíte, že započnete 
s nějakou veřejně prospěšnou činností 
a hodláte usilovat o dotaci MČ, před 
vyplňováním jakékoliv žádosti se nej-
prve seznamte s některým vedoucím 
představitelem MČ, protože jinak 
nemáte vůbec žádnou šanci. Nechci 
tím říci, že v současné době dochází 
k nějakým nekalostem, chci jen říci 
tolik, že v naší MČ existuje systém 
přidělování dotací, který se hodí na 
malou obec a nikoliv do většího sa-
mosprávného celku. A to jsou pupínky, 
které rozhodně škodí nejen na kráse.

 Michal Kincl, zastupitel MČ

Vážení spoluobčané, pokud bychom 
si udělali takový přehled, co by nám 
občanům Bohunic udělalo největší ra-
dost, jistě by na některém z předních 
míst bylo zajištění lepšího a bezpro-
blémového parkování našich plecho-
vých miláčků. Zatímco ulic a parko-
višť je pořád stejně, aut nám utěšeně 
přibývá a večerních hledačů alespoň 
trošku přijatelného místa na parko-
vání je stále víc. Je to dobře, znamená 
to, že se nám daří lépe, že se zvyšuje 
životní úroveň, jenom kam s ním, nebo 
spíše s nimi?
Dobré, jednoduché a levné řešení není, 
ale několik námětů na drobné zlepše-
ní by bylo. Kdysi v dřevních dobách 
automobilismu vyšla v časopise Svět 
motorů zajímavá reportáž, která se 
odehrávala v Brně, na jedné ulici na 
tenkrát novém sídlišti Lesná. Účelem 
pokusu bylo zjistit, kolik aut se vejde 
na běžnou ulici, jsou li zaparkovány 
pěkně pečlivě jedno vedle druhého 
oproti tomu, jsou li nastavěny jen 
tak halabala. Svazarmovci z Automo-
toklubu se domluvili a při blokovém 
čištění tento pokus udělali. Pamatuji 
si, že rozdíl byl 11 aut v rámci jedné 
ulice s panelovým domem o 14 vcho-
dech. Nedala by se tato metoda využít 
i dnes? Skutečně všichni vždy zapar-
kujeme tak, abychom využili prostor 
co nejlépe a umožnili tak parkování 
dalšímu autu? Já myslím, že by se dalo 
ledacos zlepšit, stačí jen používat oči 
a trošku i mozek. A pokud vidíme auto 
bezohledně zaparkované přes dvě mís-
ta, neváhejme volat Městskou policii 
547 223 343, je to jejich práce a za 
bezohledné parkování na dvou mís-
tech mohou udělit citelnou pokutu. 
Stejně tak se asi vyplatí popřemýš-
let při pořizování nového auto, zda 
jej skutečně potřebujeme tak veliké, 

když jezdíme převážně sami. Zavedená 
představa, že čím větší je auto, tím 
větší je člověk v něm, není leckdy až 
tak úplně pravdivá.
Nicméně největší pomocník, byť troš-
ku kontroverzní, je rezidenční parková-
ní. Nezajistí sice více parkovacích míst, 
ale zajistí jejich spravedlivější rozdě-
lení. Používá se již v mnoha městech 
i městysech a dá se nastavit ohledupl-
ně a citlivě tak, aby to pomohlo a moc 
nebolelo. Pochopitelně s tím souvisí 
i to, že vedení radnice musí mít jasnou 
vizi a koncepci (a to nejen při parko-
vání) a nesmí se bát prosazovat věci, 
o níž je přesvědčeno, že jsou správné. 
Přešlapování a opatrnické vyčkávání 
celou situaci jen zhoršuje.
Nejdražší, ale i nejúčinnější prostřed-
ky boje proti nedostatku parkovacích 
míst jsou stavebně -technické. Více-
podlažní podzemní i nadzemní garáže 
a krytá stání efektivně využijí každý 
metr plochy. Pochopitelně musí být 
vyřešeno a dobře nastaveno financo-
vání projektu a minimalizován vliv na 
životní prostředí. Dobrá řešení jsem 
viděl na některých sídlištích u nás 
i v zahraničí a vím, že to jde. Problém 
není v penězích, problém je v lidech.

 Ing. Antonín Brzobohatý,
zastupitel

I přes drobné zpoždění způsobené ne-
příznivým počasím, započala 18. ledna 
zimní příprava mužů. Během vánoční 
pauzy došlo v kádru k několika změ-
nám, především na straně odchodů. 
Odešli: Píšek, Jukl a Táborský do Ra-
kouska a v jednání je odchod Šembery 
do Blanska. Kádr A mužstva rozšířili 
pouze odchovaní dorostenci. Pod 
vedení trenéra Jarůška se do zimní 
přípravy zapojilo 23 hráčů. Seznam 
hráčů je následující:
Brankáři: ROBLÍK Dominik, GRUBER 
Marek, ZHOŘ Karel
Obránci: KRÁL Marek, MUSIL Domi-
nik, ČERMÁK Jaroslav, MASAŘÍK Ond-
řej, TORLAKIDIS Georgios, HRAZDÍRA 
Michal, HRAZDÍRA Tomáš, MACHÁ-
ČEK Pavel
Záložníci: FIALA Radim, MACH Petr, 

GREMMEL Jakub, PAVLÍK Jan, ŠAB-
RŠULA Tomáš, HLAVOŇ Patrik, HA-
NUSEK Jan, SEDLÁK Adam
Útočníci: ULLMANN Ondřej, BURČÍK 
Nikolas, JANUSIS Nikolas, BACHDA-
SARYAN Armen
V době uzávěrky tohoto čísla Našich 
Bohunic měli již fotbalisté Tatranu 
z deseti naplánovaných přípravných 
zápasů odehranou polovinu, tedy pět 
utkání, čtyři vítězné a pouze v jednom 
podlehli Kuřimi 1:2. Ze zbývajících pří-
pravných zápasů je na umělé trávě na 
stadionu na Neužilově čekají soupeři 
ze Žebětína a Rajhradu, k venkovním 
utkáním vycestuje Tatran na hřiště do 
Blanska, Morkovic a Rosic. První ostrý 
mistrovský zápas proběhne v neděli 
18. března od 15:00hod. a Tatran za-
jíždí na hřiště Sparty Brno.
Informace o časech začátků jednot-
livých přípravných zápasů naleznete 
na webových stránkách oddílu: www.
tatran -bohunice.webnode.cz, dále ve 
vitríně na fotbalovém stadionu Neu-
žilova nebo na vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Dotace s pupínky Parkování – téma věčně zelené

Zimní příprava fotbalistů 
Tatranu Bohunice je  
v plném proudu
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BOHUNICKÉ 
FARMÁŘSKÉ TRHY
 

24. 3.,  28. 4.,  26. 5.,  23. 6.
KDE: Dlouhá 3, náměstí před radnicí   

 

Pořádá: ÚMČ Brno–Bohunice.  
Kontaktní osoba: M. Zapletalová; e-mail: mich-zapl@seznam.cz



 5

Nedávno mě navštívil jeden z vás, muž v seniorském věku. Přišel jen 
tak s tím, že šel kolem a že by se mnou chtěl mluvit, protože má 
dojem, že dle jeho slov vám seniorům rozumím. Pobídl jsem pána 
k posazení a nabídl kávu. S díky odmítl, že prý již kávu přes dvacet 
let nepije a že prý ten turek z dnešní kávy již není to, co bývalo. 
Začali jsme se bavit. Zeptal jsem se, co pro něj mohu udělat, v čem 
mu mohu pomoci. Řeč plynula, vzpomínalo se a probírala politika, 
ale i obsah tohoto periodika, ale stále nepřicházelo nic konkrétního. 
Po hodině se pán zvedl, poděkoval za příjemný rozhovor a popřál 
mi mnoho úspěchů a štěstí. Na mou opětovnou otázku, zda pro něj 
mohu něco udělat nebo nějak pomoc, mi bylo řečeno, že je již více 
jak deset let vdovcem, a že opravdu nic nepotřebuje. Rozloučili 
jsme se a on odešel.

On odešel, ale v mé kanceláři ja-
koby něco zůstalo, měl jsem ta-
kový zvláštní pocit, takové chvění 
u žaludku jakoby jste čekali, že se 
má něco přihodit. To nutkání, kte-
ré vás nutí něco udělat, ale nevíte 
co. Byl jsem nesvůj, stále dokola 
jsem si přemítal rozhovor a snažil 
se zjistit, co mi ten muž chtěl říci, 
co jsem měl vnímat. Na nic jsem 
nepřišel a v tom jsem se rozhodl. 
Oblékl jsem si bundu a šel pána 
hledat. V duchu jsem si říkal, není 
to tak dlouho, co odešel, necho-
dí rychle, musí být v okolí. Vyšel 
jsem před radnici, rozhlédl se, ale 
ne, nikde jsem toho muže v hnědé 
bundě a zelených manšestrácích 
neviděl. Vzpomínej, nutil jsem si 
vzpomenout, co měl pán v ruce, 
s čím ke mně přišel. Síťovka, ano 
byla to síťovka, šel nakupovat. 
Zašel jsem se k obchodu podívat 
s tím, že zde někde musí být. Tělo 
mi dávalo najevo moje rozrušení, 
slyšel jsem se, jak si v duchu ří-
kám, ať tam ten chlapík jenom 
je. Prošel jsem kolem nákupních 
vozíků, nahlédl do Alberta, nic, 
otočil jsem se a viděl ho stát na 
šikmé ploše k náměstí. Stál tam 
a díval se před sebe. 
Přišel jsem k němu blíže a opatr-
ně jej oslovil, pane. Otočil se, po-
díval se mi do očí a s překvapením 
mi řekl, že já u vás něco zapomněl, 
začal se prohlížet a šacovat. Já jen 
rychle odpověděl, že ne, že jsem 
ho hledal, protože mám pocit, že 
mi přišel něco říci, ale že mi to 
z nějakého důvodu neřekl, a že 
jsem schopen stát tam do té doby, 
dokud mi to neřekne. 
Stál, díval se mi do očí a mlčel. 
Já stál a díval jsem se mu také 
do očí a také mlčel. Až najednou 
promluvil. Víte, já jsem k vám za-
šel, protože jsem úplně sám a ta 
samota mně ničí. Mám pocit, že 

jsem neužitečný, mám pocit, že 
co jsem mohl dát, že jsem již dal 
a nyní jen přežívám. Nedovedete 
si představit, co je to být den co 
den v tom bytě sám. Už mne ani 
nebaví číst, nemám děti, nemám 
příbuzné, a tak mi zbyla jen ta 
samota, a ta se mně drží jak klíště. 
Slzy se mi rvaly do očí, nevěděl 
jsem, co mám říci, nenašel jsem 
slova útěchy, protože nevím, co 
je to samota. 
Dokázal jsem ze sebe vykoktat 
politování a nabídku, že pokud 
bude chtít, může za mnou kdy-
koliv přijít, že mne rozhodně ne-
bude obtěžovat ani zdržovat. Pán 
mi poděkoval, vzal si mou vizitku 
s telefonním číslem a s úsměvem 
jsme se rozešli. Když jsem se vrá-
til do kanceláře, stále mi v uších 
znělo to slovo samota, jsem sám. 
Já osobně tento stav nedokážu 
posoudit, ale je mi jasné, že 
v dnešní době je pravděpodob-
ně běžné, že někteří kolem nás 
samotou trpí. 
Neumíme tento stav poznat 
a neumíme těmto lidem pomoci. 
Pokud se však budeme pozorně 
kolem sebe dívat, věřím, že časem 
se naučíme cizí samotu vnímat 
a že dokážeme ty, kteří samotou 
trpí, oslovit a navázat kontakt, 
zeptat se, jak se vede, co zdraví 
nebo třeba jen pohovořit o počasí. 
Každé slovo, které přeruší kon-
tinuitu samoty, působí jako lék, 
a  to lék bez vedlejších účinků. 
Vážení bohuničtí senioři, pokud 
někdo z vás trpí samotou, snažte 
se s ní bojovat, navazujte kontak-
ty, sdružujte se a pokud vám jako 
vedení radnice můžeme pomoci, 
věřte, že to rádi uděláme. Jsme 
tu přece pro Vás. Přeji krásné dny 
a bez samoty.

 Milan Hrdlička

Seniorské okénko

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2018:
 Blokové čištění č. 1: 6. 4.–30. 4.
 Blokové čištění č. 2: 27. 8.–10. 9.
 Blokové čištění č. 3: 17. 10.–31. 10.

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ JARO 2018

Blokové čištění komunikací po zimě bude probíhat v období od 
6. 4. 2018 do 30. 4. 2018 v době od 8.00 do 17.00 hod., přičemž 
23. 03. 2018 bude komunikace na ulicích: Čeňka Růžičky, Ukrajinská, 
Hraničky, Lány a Dlouhá čistit společnost Brněnské komunikace, a. s. 
Ostatní místní komunikace bude čistit městská část Brno -Bohunice 
(viz harmonogram blokového čištění). Pro případné změny sledujte web 
www.brno -bohunice.cz, záložka Informace, aktuality. Dbejte pokynů 
dopravního značení umístěného na příslušných komunikacích!
Dále upozorňujeme na novou smluvní službu upozorňující na blokové 
čištění prostřednictvím SMS nebo e -mailu. Více informací naleznete 
na webu www.cisteniulic.cz.
 

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V PRŮBĚHU ROKU 2018:

Blok č. 1 – termín čištění: 06. 04. ; 27. 08. ; 17. 10.
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: 09. 04. ; 28. 08. ; 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 11. 04. ; 29. 08. ; 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 13. 04. ; 30. 08. ; 22. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 16. 04. ; 31. 08. ; 23. 10.
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 komuni-
kacích

Blok č. 6 – termín čištění: 18. 04. ; 03. 09. ; 24. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 20. 04. ; 04. 09. ; 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích

Blok č. 8 - termín čištění: 23. 04. ; 05. 09. ; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 25. 04. ; 06. 09. ; 29. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 27. 04. ; 07. 09. ; 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 30. 04. ; 10. 09. ; 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, 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

Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel v roce 2018

Vážení senioři, dovoluji si Vás informovat, že diagnostické  přístroje 
pro měření tlaku a obsahu krevního cukru jsou zcela rozpůjčované, 
a proto Vám do podzimu nemohu vyhovět. Druhá vlna bude po-
kračovat od září a o jejich zahájení vás budu informovat v tomto 
periodiku.
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Jihomoravský Ámos  
je z Bohunic

Výukové programy  
v Labyrintu

VÁŽENÍ RODIČE  
PŘEDŠKOLÁKŮ!

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční ve středu 11. 4. a ve čtvrtek 12. 4. 2018
vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte: vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
do ZŠ, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu 
dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

Podrobné informace: Zápis žáků do základních škol ve městě Brně
https://zapisdozs.brno.cz/

Přijďte se o naší nabídce přesvědčit na vlastní oči!
Den otevřených dveří – ve čtvrtek 5. 4. 2018

Další informace o zápisu a dni otevřených dveří najdete na www.zsvedlejsi.cz

Pozvánka

Letošní jubilejní 25. ročník Zlatého Ámose přinesl naší městské části 
milé překvapení: v kategorii Jihomoravského kraje si vítězství odnesla 
paní učitelka ze ZŠ Arménská Mgr. Jolana Hůrková.

O titul Zlatý Ámos letos usiluje na 
šedesát učitelů a učitelek, proto or-
ganizátoři celostátní soutěže připravili 
sedm regionálních kol. Na počátku 
celé soutěže je nominace: žáci na-
vrhnou oblíbeného učitele, napíší 
jeho charakteristiku a zajistí sto 
souhlasných podpisů. Paní učitelku 
Mgr. Jolanu Hůrkovou nominovala 
(pochopitelně za podpory naší školy) 
její třída 9. A, proto teď už nechme 
mluvit zúčastněné žáky.
Nápad nominovat paní učitelku do 
Zlatého Ámose se celé naší třídě moc 
zalíbil a s radostí jsme se pustili do 
organizování. První dny paní učitelka 
nic netušila, a když jsme jí to nakonec 
řekli, tak měla na krajíčku. Naštěstí se 
vším souhlasila a my začali vymýšlet 
vystoupení. Podílela se na něm celá 
třída i učitelé, malovali jsme portréty, 
vymýšleli básničky a skládali písně. 
Neměli jsme sice moc času na přípra-
vu, ale stejně bylo vystoupení moc 
povedené.
Regionální kolo se konalo 12. února 
ve Zlíně. Tři vybrané žákyně zde mu-
sely obhájit nominaci paní učitelky 
Hůrkové. Na obhajobu jsme si se 
třídou nachystali vystoupení, které 
se skládalo z nakreslených obrázků a 
básní, proložených písničkami na texty 
našich spolužáků. Nejprve se konalo 
zahájení, kde jsme se všichni sezná-
mili s porotci soutěže. Okolo druhé 
hodiny odpoledne jsme se konečně 
dostaly na řadu. Vystoupení se nám 
povedlo; po něm jsme ještě my i paní 

učitelka musely odpovídat na záludné 
otázky poroty. I přes prvotní strach 
jsme zvládly i toto kolo. A pak jsme 
již napětím očekávaly vyhlášení vítězů, 
až se místností rozezněl hlas porotce: 
„Titul Jihomoravský Ámos získává… 
Jolana Hůrková!“ 
Vítězství naší paní učitelky nás velice 
potěšilo a za nás i za celou školu jí 
ještě jednou moc gratulujeme. Ale, 
jen tak mezi námi, zas tak překvapení 
nejsme – vždyť i podle úryvku z její 
charakteristiky bylo jisté, že má výhru 
v kapse!
„Paní učitelka se nebojí nechat nás 
‚napospas’ svým dovednostem uvařit 
si jídlo na celý den, pomáhat s orga-
nizací programu, postarat se o dřevo a 
mnoho dalších věcí. A večer u táboráku 
s kytarou z jejího hlasu vyzařuje klid a 
bezpečí, které máme tak rádi. Je tomu 
tak i proto, že je při komunikaci s žáky 
vždy profesionální a férová. Každému 
dá právo vyjádřit svůj názor, k niko-
mu se nepřiklání v osobním zájmu. 
Problémy řeší důstojně a rázně, nikdy 
je nenechá plavat a viník si z jejích 
slov mnoho odnese. Je to totiž nejen 
skvělá třídní učitelka, ale i výchovná 
poradkyně a vedoucí školního parla-
mentu. Musí tudíž zvládat více věcí 
najednou, ale zvládá je perfektně, a to 
nejen díky vztahu k dětem, ale i díky její 
všímavosti…“

 Michaela Židková,  
Denisa Spáčilová, Nikola Mazůrková 

a Barbora Štraitová,
9. A ZŠ Arménská

Ve volnočasovém centru LABYRINT 
nabízíme kromě odpoledních krouž-
ků také dopolední výukové programy 
pro školy. V jejich rámci využíváme 
atraktivní a méně obvyklé formy výuky 
zaměřené mimo jiné i na kultivaci tříd-
ních kolektivů. Žáci a studenti, kteří 
k nám se svými pedagogy přijdou, jsou 
vtaženi do děje, prostřednictvím me-
tod a technik dramatické (divadelní) 
výchovy. Mohou tak plně participovat 
na průběhu celého programu – komu-
nikovat a spolupracovat jinak než ve 
škole. Učitelé, kteří se také mnohdy 
aktivně zapojují, mají možnost vidět 
své žáky jinak a v jiných situacích než 
při běžné výuce.
Navštěvují nás třídy nejen z brněn-
ských ale i mimobrněnských škol. Jak 
se dozvídáme ze zpětných vazeb od 
pedagogů, kteří se svými žáky naše 
programy absolvovali, hodnotí naši 

práci pozitivně a rádi přijdou znovu. 
V současné době nabízíme v LABY-
RINTU 34 výukových programů pro 
žáky a studenty základních, středních 
a vysokých škol zaměřené na divadlo, 
dramatickou, hudební a filmovou vý-
chovu, historii, kulturu a mezinárodní 
vztahy. Od počátku února probíhá také 
naše kampaň zaměřená na nabídku 
programů s  historickou tematikou 
s názvem RANDE S HISTORIÍ.
V rámci LUŽÁNEK – střediska volného 
času Brno, do jehož sítě pracovišť pat-
říme, se této alternativní formě výuky 
věnujeme už více jak 30 let.

Více podrobnějších informací o pro-
gramech naleznete na:
https://labyrint.luzanky.cz/Labyrint/
Vyukove -programy

 Emilie Machálková

Provozní doba tenisových kurtů při ZŠ Arménská
Po–Pá 17.00–20.00 hod.

So–Ne 10.00–12.00, 14.00–18.00 hod. 
Kontaktní telefon:  722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., So–Ne po 9. h.
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Milí spoluobčané, ráda bych Vás chtěla 
informovat o úspěšně realizovaném 
projektu umístění 10 ptačích budek 
v  areálu skateparku v  Bohunicích. 
Projekt bych nemohla uskutečnit 
bez podpory Rady MČ Bohunice a bez 
spolupráce Českého svazu ochránců 
přírody, proto bych jim touto cestou 
chtěla srdečně poděkovat. K článku 
přikládám mapku, kdy pod čísly 1, 4, 
5, 7 a 9 najdete instalované velké sý-
korníky, pod čísly 2 a 8 malé sýkorníky, 
pod čísly 3 a 7 špačníky a pod číslem 
6 budku pro rehka. Umístěním budek 
tedy projekt rozhodně nekončí, spíše 

naopak. Obsazenost budek budu od 
jara monitorovat a teprve se ukáže, 
jak se tu u nás ptáčkům zalíbí. Pokud 
ano, do budoucna budu uvažovat nejen 
o rozšíření, ale také o zakoupení ptačí 
budky s kamerou, abychom mohli sle-
dovat i co se děje uvnitř hnízda. Projekt 
navazuje na mou loňskou iniciativu po-
lepení zastávek MHD siluetami dravců 
a částečně mne také inspirovala MČ 
Židenice, kde mají s umístěním budek 
pozitivní zkušenost. Mimochodem na 
zkrášlování Bohunic se budu podílet 
dál, ať se nám tu spokojeně žije!
 Kristýna Ryšavá, občanka Bohunic

Vážení a milí, slíbená překvapení jsou 
zde! Čeká na Vás nabitý program. Prá-
vě na Březen – Měsíc čtenářů a Vánoce 
jsou připraveny ty nejzajímavější akce. 
No, zatím máme březen…
V letošním roce otevíráme již 7. roč-
ník pravidelné březnové soutěže Mě-
síc plný křížovek. Přijďte se zeptat na 
pravidla, zaluštit si a pokořit již 4 roky 
starý rekord paní Hany Buchtové. Za 
výhru Vás knižní odměna nemine.
Knižní čtvrtky jsou již stálou součástí 
naší nabídky programů, vždy v dopo-
ledních hodinách Vás seznamujeme 
s novinkami knižní produkce. Neza-
pomeňte, každý čtvrtek 1. 3.  , 8. 3.  , 
15. 3. , 22. 3. a 29. 3. 2018 od 10 do 
12 hodin.
Březnová výstava je věnována ohléd-
nutí za loňským výročím 780 let obce 
Bohunice, přijďte si prohlédnout 
momentky z oslav a akcí, které toto 
výročí doprovázely. V týdnu od 26. 3. 
do 29. 3. 2018 budeme také promítat 
krátká videa z těchto akcí.
A nyní se již dostáváme k jednoden-
ním akcím.
Další z našich rukodělných dílen je 
určená všem dětem, které by si chtěly 
vyrobit přáníčko pro svoji maminku 
nebo babičku k MDŽ. Dílna je zdar-
ma, veškerý materiál pro Vás máme 
připravený a přijít můžete v pondělí 
5. 3. 2018 mezi 15. a 17. hodinou.
V úterý 6. 3. 2018 v 16.30 hodin bu-
deme číst našim nejmenším z veselé 
a vtipné pohádkové knížky Nechci být 
princezna. Toto čtení je určeno pro 
děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělé 
osoby a určitě si ho nenechte ujít.
Tradici Nocí s Andersenem jsme si 
upravili na naše podmínky jako Odpo-
ledne s Andersenem, letošní ročník je 
věnován krásné knížce Povídání o pej-
skovi a kočičce. Zveme všechny děti 
a rodiče v úterý 20. 3. 2018 v 15 hodin, 
zejména pak ty zájemce, kteří by se 
chtěli dozvědět něco víc o námi připra-
vovaném Čtenářském klubu pro děti. 
Naše pobočka od září 2018 otevírá
ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DĚTI, volno-
časový kroužek pro děti od 8 do 12 let. 
Scházet se budeme od září vždy jednou 
měsíčně ve čtvrtek odpoledne. Krou-
žek je bezplatný.

Beseda Harmonie osobnosti s Mar-
kétou Povolnou se koná ve čtvrtek 
22. 3. 2018 v 18 hodin. A o čem si 
budeme s  paní Povolnou povídat? 
Přijmout se, uvědomovat si vlastní 
jedinečnost, usilovat o dobré vztahy, 
respektovat druhé, vyzařovat harmonii 
ducha, těla a bydlení. Chcete půso-
bit harmonicky a jedinečně? Chcete, 
aby Vás tak druzí vnímali? Zajímá 
Vás, jakým způsobem toho dosáh-
nout? Domníváte se, že Vaší celkové 
upravenosti něco chybí? Víte, jak si 
poradit s nedokonalostmi, které Vás 
trápí? Víte, jaký jste barevný typ, jaké 
barvy Vám sluší a proč tomu tak je? 
Chcete poradit s barvou vlasů, jejich 
střihem, výběrem oblečení, doplňků 
(šátky, šály), kabelek, aktovek či di-
optrických brýlí? Muži, umíte správně 
zkombinovat sako, košili a kravatu? 
Chcete znát svůj oděvní styl? Umí-
te si poradit s barvami v bytě a jeho 
celkovou harmonií? Na všechny tyto 
zajímavé otázky dostanete neméně 
zajímavé odpovědi.
Doufáme, že se Vám naše pestrá na-
bídka líbí a že nás navštívíte.
Ještě bychom chtěli upozornit všechny 
maminky a tatínky novorozených dětí, 
že mohou v rámci akce BOOKSTART 
přijít s děťátkem k nám na poboč-
ku, kde získají pro své dítě registraci 
zdarma, říkejme tomu Knižní vítání 
občánků. Projekt BOOKSTART sleduje 
několik cílů. Podpořit rozvoj verbál-
ních schopností dětí, jejich imaginace 
a zlepšit vztah ke knize a čtení u nej-
mladší generace. Orientovat rodiče 
v nabídce kvalitní literatury pro děti. 
S radou i pomocí jsme Vám k dispozici.
Poslední informace je určena všem 
našim spoluobčanům. Blíží se jaro 
a s ním náš Jarní jarmark, vyzýváme 
šikovné místní obyvatelky a obyvatele, 
aby se zúčastnili jako prodejci našeho 
jarmarku, který se bude konat ve stře-
du 11. 4. 2018 od 16 hodin. Zastavte 
se, napište nebo zatelefonujte, ať Vás 
můžeme informovat konkrétněji. Tak 
tedy brzy na viděnou ve Vaší knihovně.

 Jitka Fukalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

V pátek 19. ledna 2018 na Morávkově náměstí v Bohunicích našla ležet na 
zemi moji maminku Mgr. Marii Smejkalovou paní s malou holčičkou a pej-
skem. Této neznámé ženě patří velký dík za to, že mé mamince v této kritické 
situaci poskytovala ochotně a nezištně pomoc až do mého příjezdu na místo.
Za laskavou péči, pochopení, trpělivost a vstřícnost velmi děkuji také sou-
sedům, lékařům, sestřičkám, městské policii a všem dalším, kteří se snaží 
již 5 let ulehčovat mé mamince v její nemoci.

 Syn Martin Štěpánek s pečovatelkou

Skatepark oživily ptačí 
budky

Vaše knihovna – něco pro 
každého

Poděkování
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Tak i v Bohunicích je plesová sezo-
na v plném proudu. Nejen důchodci, 
hasiči či jednota Orel letos uspořá-
dala společenský ples, ale i samotná 
radnice. V sobotu 10. 2. 2018 se sešli 
občané z Bohunic na historicky prvním 
Bohunickém plese v sále Hasičky. Tvr-
dé a nepohodlné židle přímo vybízely 
k tomu, aby člověk protancoval celou 
noc. Dalo se tančit v rytmu ploužáků, 
ve stylu „zatancuj, jak umíš“, zazněl 
i valčík, polka, čača. Hudba hrála tak 
akorát, takže se dalo i popovídat s přá-
teli. Netradiční předtančení předvedly 
členky taneční skupiny Sneaker, která 
trénuje při volnočasovém centru La-
byrint. Celou akcí slovem i humorem 
provázel Luděk Savana Urbánek, který 
se ujal také losování bohaté tombo-
ly. Pokud byla v Bohunicích založena 
nová tradice v podobě této společen-
ské události, máme se na co těšit zase 
za rok.

 manželé Lederovi

Plesová sezona 
v BohunicíchVýsostné postavení mezi všemi okrasnými dřevinami 

v Bohunicích má vánoční strom před radnicí. Je to 
douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), původní 
druh ze Severní Ameriky. Jehličí douglasky rozemnuté 
mezi prsty intenzivně voní po citrusových plodech. Bo-
hunický vánoční strom byl na své stanoviště vysazen již 
ve vzrostlém stavu, takže brzy mohl plnit svoji funkci. 
Jak je možné přesadit vzrostlý strom?
Tajemství úspěchu je ukryto v kořenovém vlášení – té 
části kořene, která se zásadně podílí na získávání vody 
a minerálních živin z půdy. Zjednodušeně řečeno jde 
o to, aby se co nejvíce kořenového vlášení dostalo do 
kořenového balu, který ještě umožňuje manipulaci 
se stromem. Prakticky se to dělá tak, že se stromek 
každoročně přesazuje z místa na místo. Z původního 
záhonu ve školce na vedlejší záhon. A po roce znovu. 
A znovu. A příští rok zase, tentokrát již s pořádným 
zemním balem. A pořád dokola… Výsledkem takové-
ho pěstování je kořenová soustava tvořená jemnými 
provázky kořínků obrostlých kořenovým vlášením, bez 
hlavního kořene i postranních kořenů. Pokud se stromu 
po výsadbě dostane patřičné péče (především zálivky, 
přihnojení a ukotvení stromu), lze s úspěchem přesa-
zovat i sedmimetrové jedince.
Seriál o bohunických stromech vychází také na face-
bookové stránce: Bohunice pro každého.

 Vlastimil Halfar

Trvalo to bezmála dvacet let, ale dočkal 
se. Brněnský rodák Filip Juda neuhnul 
z nastolené cesty a ze hry mezi paneláky 
vytvořil sport, jehož český reprezentač-
ní výběr se stal nejlepším sportovním 
kolektivem České republiky 2017. Malý 
fotbal zažil převratný rok, ve kterém na 
piedestalu úspěchů ční zlato ze světového 
šampionátu v Tunisku doplněné stříbrem 
z mistrovství Evropy v Brně za Lužánkami. 
Juda se po právu zařadil mezi adepty na 
osobnost městské části Bohunice v oblasti 
sportu v anketě, kterou pořádá společnost 
STAREZ -SPORT, a. s. „Úspěch mezi kolek-
tivy v anketě Sportovec roku vnímám spo-
lečně s titulem mistrů světa jako největší 
událost v historii českého malého fotbalu,“ rozplývá 
se čtyřiatřicetiletý prezident české i světové federace 
a viceprezident Evropské federace malého fotbalu.

Jaký byl pro vás uplynulý rok?
Nejúspěšnější v historii malého fotbalu. O to lepší 
je, že jedna ze dvou významných akcí, tedy mistrov-
ství Evropy, se odehrála v Brně, kde jsem s malým 
fotbalem v roce 1998 začínal. Když člověk pomaličku 
stoupá nahoru s týmem přes základní skupinu, osmi-
finále, čtvrtfinále ve městě, kde vše začalo, přepad-
ne ho nostalgie. Od té chvíle jsme věděli, že letos 
můžeme hrát významnou roli na mistrovství světa, 
i když finále Eura nám bohužel s Ruskem na penalty 
uteklo. Kluci jeli na světový šampionát s cílem do-
stat se do top čtyř týmů, které odehrají maximální 
počet zápasů. Podařilo se něco fantastického, když 
postoupili do finále.

V něm porazili Mexiko 3:0 a oslavovali zlato…
Velký význam sehrála Česká televize, která zápasy 
vysílala. Myslím, že i díky tomu novináři v anketě 
Sportovec roku ocenili nejen práci hráčů na hřišti, 

ale i přípravu, za kterou si zaslouží velké díky vedení 
týmu. Díky televizi se podařilo představit úspěch 
z Tuniska českým divákům.

Česká seniorská reprezentace v anketě porazila 
fotbalové mistry z pražské Slavie i hokejové 
šampiony z Komety Brno. Pronikl tím malý 
fotbal mezi nejsledovanější kolektivní sporty 
v zemi?
Český nároďák si pro ocenění přišel s obrovským 
respektem a pokorou vůči těmto týmům, ale i dal-
ším jako třeba Viktorii Plzeň. Ke všem sportovním 
klubům chovám respekt a vnímám je s pokorou, 
protože malý fotbal je pořád jen amatérský sport. 
Nyní jsme s celostátní ligou na hraně, protože v ně-
kterých týmech už je náš sport poloamatérský, někdo 
za výkon peníze má. Teď je na nás, jakožto vedení 
Asociace malého fotbalu České republiky, jak rych-
le povedeme profesionalismus na národní úrovni. 
Nebavím se vůbec o lokálních úrovních, které musí 
zůstat čistě amatérské.

Takže nastavíte jiný model pro Superligu ma-

lého fotbalu?
Chceme, aby měla přísnější regule a neby-
la jen amatérská soutěž s profesionálním 
organizačním aparátem. Abychom týmům 
sport zlepšili a divák sledoval příjemné 
akce, musí se samozřejmě nějakou cestou 
zprofesionalizovat. Hráči potřebují víc tré-
ninků, s malým fotbalem budou trávit víc 
času, pak jsme schopni sport ukázat ještě 
v lepších barvách. Vnímám, že zprofesio-
nálnění je cesta, která v budoucnu bude 
u celostátní ligy správná.

Jaké klíčové události čekají malý fot-
bal v roce 2018?
Mě čekají 17. října v Mexiku volby do svě-

tové federace, to je můj milník. V červnu rozhodne-
me, které z devíti zemí uspořádají mistrovství světa 
v letech 2019 a 2021. Kandidatury na šampionáty 
podaly například Austrálie, Čína, Ázerbájdžán, Ka-
zachstán, Belgie, Ukrajina, Maďarsko, Argentina. 
V tomto roce se uskuteční také kontinentální kva-
lifikace na příští světový šampionát, v květnu bude 
v Guatemale, v březnu v Libyi, v říjnu v Asii. Evropa 
má kvalifikaci jako součást mistrovství Evropy, které 
bude od 13. do 19. srpna v Kyjevě na Ukrajině.

Jaké máte osobní přání do tohoto roku?
Pro mě je strašně důležité, aby se bez ohledu na to, 
jak dopadnou volby, malý fotbal ubíral směrem, jaký 
jsme nastavili. A pokračoval ve spolupráci s partnery, 
které máme na obchodní bázi třeba v informačních 
systémech. Rozvíjíme je, čímž zvyšujeme přínos pro 
světovou federaci, abychom mohli vylepšovat různé 
akce. Přeji si, aby si malý fotbal zachoval vizi a cíle, 
které má ve strategii na dalších pět let, a aby po-
řád zůstal většinově amatérský sport. Chceme také 
víc rozvíjet soutěže pro ženy, což je teď poměrně 
důležitý bod.

Bohunické stromy (6)

Máme za sebou nejúspěšnější rok v historii malého fotbalu
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HASIČI BOHUNICE moc děkují všem sponzorům tomboly 
za krásné ceny, které darovali na tradiční hasičský ples. 

Poděkování

Takto by se dal nazvat Bohunický ples, 
který se dle pořadatelů konal v novo-
dobých dějinách Bohunic historicky 
poprvé. Já osobně jsem na plese nabyl 
možná více jak patnáct let a musím 
otevřeně říci, že nabýt manželky která 
v tomto případě byla neodbytná asi 
bych ani nešel. Jsem totiž jeden s těch, 
kteří si večer rádi sednou k televizi, 
otevřou si to pivo či víno a vychutná-
vají si klídek ničím nerušený. Protože 
manželka přemluvila i známe, nakonec 
jsem rezignoval a přislíbil účast s tím, 
že nebudu nic zařizovat. Najednou tu 
bylo sobota a manželka mi jen lehce 
připomenula, miláčku nezapomeň, 
že večer jdeme na ples!. Možná to 
někteří znají první myšlenka která se 
vám nahrne do hlavy je cože, to už 
je dnes?, nemám nic nachystaného 
boty, oblek košili a tímto jsem chtěl 
manželce takticky říci, že nikam ne-
mohu. Ježe manželka mne zná již více 
jak třicet let a při mém příchodu do 
pokoje jen kývla hlavou směrem ke 
skříni. Zde již vysel oblek s kravatou, 
košilí a s dovětkem, boty si vyčisti sám 
byl můj pokus o neúčast na plese od-
ražen. Čas uběhl jak voda a já sedím 
u  stolu v  sále Bohunických hasičů 
a pozoruji jak se pomalu plní sál. Piju 
druhé pivo když zaslechnu, to známé 
vážené dámy vážení pánové. Malý muž, 
kterého jistě znám ale nevím odkud, 
uvádí ples a zve k mikrofonu vedoucí 
radnice. Předává slovo starostovi a ten 
zpustí přibližně toto, když přišel za 
mnou pan místostarosta Milan Hrdlič-
ka a řekl mi, že by chtěl v Bohunicích 
uspořádat obecní ples, řekl jsem mu, 
že se zbláznil a jestli chce ples tak ať 

si ho zorganizuje. Pravděpodobně 
nevěřil, že se to podaří. Dále přivítal 
zastupitele našeho úřadu, kteří zde 
byli, přítomni a předal mikrofon panu 
místostarostovi. A já si říkal, nyní bu-
deme poslouchat, jak to bylo obtížné, 
co to stálo času, a že příště si rozmyslí, 
jestli ten ples bude znovu organizovat. 
Byl jsem však překvapen skromností 
pana místostarosty, který v pár větách 
poděkoval nám hostům za účast, panu 
starostovi za zorganizování tomboly 
a  popřál všem dobrou zábavu. Mí-
sím přiznat, že rád čtu články pana 
místostarosty, a věřím, že je to dobrý 
člověk, ale taková skromnost v roce vo-
leb do radnice mne překvapila. Jemně 
opivněn a ovíněn jsem se ve frontě na 
pivo pana místostarosty zeptal, jestli 
bude ples i příští rok, s širokým úsmě-
vem a upřímnou tváři řek, příteli kdo 
z nás ví, co bude příští rok, ale pokut to 
půjde a lidé budou mít chuť se bavit, 
ples bude! A já si myslím, že lidé se 
na letošním plese bavili a to nejen při 
tanečním představení mladých dívek 
a kovboje s bičem ale i dobrou mu-
zikou a vynikající tombolou. Zábava 
plynula, já popíjel, tančil, vyhrával 
v tombole a najednou byl konec. Ples 
prostě uplynul jak voda a mně se ani 
nechtělo domů. Je pravdou, že dobré 
věci končí brzy a pro mne tou dobrou 
věcí byl letošní Bohunický ples. Děkuji 
panu místostarostovi za dobrý nápad, 
děkuji všem, kdo se na přípravě plesu 
podílely a za sebe a manželku slibuji, 
že jestli bude Bohunický ples 2019, 
jistě nezůstanu sedět v křesle.

 Jan Dvořák

Kultura za 100 



Co se v Bohunicích za poslední roky změnilo II.

Nově opravená silnice – odbočka z ulice Ukrajinská ke garážímNově opravené schodiště na křižovatce ulic Ukrajinská, Lány

Chodník a silnice vedoucí k MŠ Švermova a CVČ Labyrint – původní stavNově opravený chodník a silnice vedoucí k MŠ Švermova a CVČ Labyrint

Nově opravený chodník – bezbariérový přístup z ulice Uzbecká k zastávce tramvajeNově opravený chodník ve smyčce tramvaje Švermova

Chodník podél zahrady MŠ Uzbecká (foto z opačné strany) – původní stavNově opravený chodník podél zahrady MŠ Uzbecká (směr ke Kauflandu)
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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 1× měsíčně • Toto číslo vychází 2. 3. 2018 • 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.



 11

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER s prodlouženou zárukou, 
20 let praxe. koupelnyjelinek.cz. 
Tel. 608 877 322.

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Opravím počítač, seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Hledám byt v Bohunicích, max. 
Lískovec. T: 774 732 013.

 Hledám dům, možno i za Brnem. 
T: 604 126 970.

 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 strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně! 
M: 776 339 166.

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

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

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

 Salón La Belleza – kosmetické 
služby Brno-Bohunice, Běloruská 2. 
Ošetření pleti, prodlužování / trvalá 
řas, úprava / barvení obočí, depilace. 
Tel: 734 678 177, www.salonlabelleza.cz

 Pro babičku hledáme menší byt 
(1+kk až 2+1). Hotovost. 
Tel: 739 586 722

 Mladá rodina koupí byt 3+1 a 
větší v Bohunicích. Prosím, nabídněte!
Tel: 604 508 585 

 Hledáme chalupu nebo cha-
tu k odpočinku do 50 km od Brna. 
Tel: 602 102 038.

 Prodám zahradu se zděnou 
chatkou v Pisárkách, bez elektřiny. 
Zahrada je obce. Tel: 737 967 582.

 Úklid domácnosti, mytí oken, 
objednávka nákupů po telefonu, čiště-
ní koberců, drobné práce v domácnosti 
– to Vám nabízí A-Z HOSPODYNĚ. Za-
volejte nám na 792 466 199 na všem 
se domluvíme.

 Prodám byt 3+1 v Bohunicích. 
Tel.: 608 232 749. Prosím realitní 
makléři – NE.

 Prodám DB 3+1 v Bohunicích. 
RK NEVOLAT!! Tel: 608 232 749.

•  
•  
•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

70.000 KÈAŽ  

KONTAKT: 739 072 290

Restaurace Harmonie v Zastávce u Brna hledá
číšníka/servírku na HPP. Nástup možný IHNED!

Praxe vítana, není podmínkou.
Důležité je příjemné a profesionální vystupování.
Strava, nápoje, zázemí sportoviště a sauna 
ZDARMA!
Vyšší hodinová mzda navýšená o spropitné.   

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA

Březen:  5.–18. 3.  Řízkové speciality
 8. 3.  Mezinárodní den žen
 26. 3.–2. 4.  Velikonoční menu
Duben:  9.–22. 4.  Italské speciality
 30. 4.  Pálení čarodějnic
Květen:  7.–20. 5.  Chřestové speciality

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

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

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

Seznamte se s novou modelovou řadou SUV Peugeot. Nabízí široký výběr verzí a výkonných motorizací, včetně přeplňovaného motoru 1.2 PureTech, který v posledních 3 letech získal ocenění Motor roku. Dynamický design karoserie skrývá velkorysý 
variabilní prostor a komfort na té nejvyšší úrovni. Inovativní architektura místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit zahrnuje kompaktní volant pro snadné manévrování, barevný dotykový displej a zvýšenou přístrojovou desku, kde vidíte všechny užitečné 
informace, aniž byste přestali věnovat pozornost řízení. Díky funkci Grip Control, která umožňuje volit během jízdy z pěti různých jízdních režimů, a dalším bezpečnostním technologiím ovládnete nejen silnici, ale i těžší terén.

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu: Peugeot 2008: 3,7–5,2 l/100 km, 97–121 g/km; Peugeot 3008: 4,0–7,3 l/100 km, 104–165 g/km; Peugeot 5008: 4,2–7,3 l/100 km, 108–165 g/km.  
* Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / pro 2008 do najetí 60 000 km, pro vozy 3008 a 5008 do najetí 100 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

VÍC NEŽ JEN SUV
NOVÁ MODELOVÁ ŘADA SUV PEUGEOT

GRIP CONTROL

PEUGEOT i-Cockpit®

VARIABILNÍ INTERIÉR

Groupe

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
xxxxxx 653, 393 09  Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz

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

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

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

vás zve na akci


