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Poslední sloupek 
v tomto volebním 
období
Za několik dní se po čtyřech letech 
pozmění politické vedení naší obce 
a současnou redakční radu vystří-
dají Vámi zvolení zastupitelé. Zda 
si změny redakčního vedení běžný 
čtenář všimne, ukáže až čas. Přeci 
jenom příprava časopisu, revize 
článků, jejich korektury a zařaze-
ní na dané místo v časopise není 
věcí, která jde radikálně pozměnit 
ze dne na den. Přesto si troufnu 
tvrdit, že noviny i nadále budou 
přinášet pozvánky na chystané 
akce, seznamovat s  proběhlými 
událostmi, s úspěchy našich žáků 
i  fotbalistů. Najdete zde články 
z bohunické pobočky Knihovny Ji-
řího Mahena, místních základních 
škol i plakáty volnočasových or-
ganizací, které připravují kulturní 
a sportovní programy pro širokou 
veřejnost. Možná ubydou politické 
třenice a nebude potřeba vyčleňo-
vat opoziční názory do barevných 
podkladů. Možná nebude potřeba 
psát o ničem pro to, abych byl vi-
dět. Možná bude svět lepší a my 
s ním. Pevně v to doufám – stej-
ně jako jsem věřila před několika 
měsíci, že přechod z černobílého 
vydání do barevného provedení 
není mylným krokem a  přinese 
obecnímu periodiku potřebný 
šmrnc, který mu chyběl. Stejně 
jako zavedení Redakčního kodexu, 
který blíže kodifikoval formát Na-
šich Bohunic, a to jak pro pisatele 
článků, tak i pro samotného vyda-
vatele daného periodika.
Moc „Našim Bohunicím“ přeji, aby 
vzkvétaly – aby je nesvazovala žád-
ná nesmyslná pravidla, aby sem 
občané rádi přispívali a aby se vždy 
začátek měsíce nesl ve znamení 
očekávaného vydání nového čísla, 
které přinese Bohunicím poutavé 
čtení, spoustu zajímavostí a hlavně 
potřebné a nezkreslené informace.

 Lucie Stará,  předsedkyně 
končící redakční rady

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

Těžko lze přehlédnout 
velké, hluboké a  rozsáhlé 
výkopové práce na obou 
stranách ulice Švermova – 
sudé i liché.
Investorem a objednatelem 
těchto prací je společnost 
EON. Ta zde provádí výmě-
nu kabelů vysokého napětí, 
které následně přivádí elektřinu do 
jednotlivých trafostanic. Původní 
kabely jsou již na hranici životnosti. 
Z malých trafostanic pak je dodávána 
elektřina mimo jiné i do jednotlivých 
bytových domů a domácností. Důleži-
tost těchto prací je tedy velká.
Všem je nám jasné, že výkopy značně 
komplikují život všem obyvatelům 
této ulice. Bohužel, bez výměny ka-

belů by se mohlo lehce 
stát, že by komplikace byly 
daleko větší. Mohlo by dojít 
k omezení nebo i zastavení 
dodávek elektřiny v jednot-
livých bytech. To samozřej-
mě nechceme.
Nejzazší termín dokončení 
prací je 30. listopadu letoš-

ního roku. Tak, jak jednotlivé výkopy 
vznikaly, budou i zahrnovány. Nezna-
mená to tedy, že až do 30. listopadu 
bude ulice v celé délce rozkopaná.

HODINY A PEKAŘSTVÍ 
U OC KAVKAZ
Mnozí jste zřejmě zaznamenali, že 
hodiny nainstalované u OC Kavkaz 
byly skoro 4  měsíce po dokončení 

Proč se kope na ulici Švermova

Uzávěrka č. 11/2018
pátek 19. října 2018
ve 14 hodin

stavebních prací stále nefunkční. 
Problém spočíval ve skutečnosti, že 
společnost EON nebyla schopna ho-
diny připojit k rozvodné síti elektřiny. 
Tahanice, stále nové a nové požadavky 
a domlouvání s touto společností ne-
braly konce. Nakonec se však přece jen 
podařilo v první polovině září hodiny 
uvést do provozu. Díky dlouhé prodle-
vě od montáže do dodávky elektřiny 
však nenaběhly úplně přesně a cca 6 
minutové zpoždění muselo být opra-
veno mechanicky - zásahem technika 
s plošinou. Dnes již hodiny ukazují 
správný čas.
Dne 17. září 2018 zahájila ve stánku 
na zastávce tramvaje Švermova provoz 
soukromá pekárna KESI. Širokou veřej-
ností vyžadovaná a očekávaná pekárna 
se k nám vrátila po cca tři čtvrtě roce. 
Prodejci oblíbeného pečiva přejeme 
hodně spokojených zákazníků.

VÝSTAVBA PARKOVIŠŤ NA 
ULICI NA PÍSKOVÉ CESTĚ
Pravděpodobně v  týdnu od 8.  říj-
na 2018 budou zahájeny práce na tolik 
potřebném rozšíření severní (horní) 
a střední části ulice Na Pískové cestě. 
Úprava ulice spočívá v jejím rozšíření 
a vybudování více než 40 parkovacích 
míst mimo vozovku.
Každý, kdo někdy projížděl zmíněnou 
ulici, mi dá jistě za pravdu, že obou-
stranné parkování vozidel na silnici 
způsobovalo její neúměrné zúžení, 
které komplikovalo průjezd většiny 
vozidel včetně např. hasičů. Práce by 
měly trvat maximálně 2 měsíce.

Milí přátelé, v době, kdy čtete tyto 
řádky, je těsně před komunálními 
volbami, volby buď probíhají nebo je 
čerstvě po nich. Já vám do nich přeji 
„šťastnou ruku“ – ať jste s prací vašich 
nových zastupitelů spokojeni.
Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, váš starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Můžete je donést do budovy staré haly TJ Tatran 
Bohunice, Neužilova 35.  

V pátek 26. 10. 2018 od 1300 do 1900 hod

A v sobotu 27. 10. 2018 od 900 do 1300 hod
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Nemohu si odpustit, ale 
musím začít komentářem 
druhého ročníku Bohunic-
kého hudebního podzimu. 
Tak jak nám v loňském roce 
nepřálo počasí a bezmála 
všechny dny nám propršely, 
letošní ročník co do poča-
sí vyšel perfektně. Musím 
však konstatovat, že nejen co do po-
časí, ale i co do zvoleného hudebního 
žánru a účinkujících. Rozložení jednot-
livých žánrů do celého měsíce září se 
ukázalo jako dobrý tah. Zaprvé nebyly 
každodenní přípravy tak hektické jako 
loni, a za druhé bylo dosti času, aby si 
posluchači mohli upravit své povinnos-
ti tak, jak jim to vyhovuje. Výsledkem 
byla velmi velká účast diváků. Výběr 
jednotlivých žánrů se nám také podařil, 
čemuž vděčíme našemu bohunickému 
kulturnímu patriotu Luďkovi Urbán-
kovi alias Savana. Co se týče výběru 
jednotlivých interpretů, byl co by do 
účasti dle mého názoru nejvíce navští-
vený Vilda Čok a poté skupina Plav-
ci. Nicméně své posluchače si našel 
i Martin Maxa či slovácká kapela Ro-
mana Horňáka, kde se i tančilo. Letošní 
druhý ročník Bohunického hudebního 
podzimu se však vydařil i proto, že jste 
nelenili a přišli si poslechnout dobrou 
hudbu. To nám tvůrcům a pořadatelům 
dává energii do přípravy dalšího již tře-
tího ročníku. Podle toho co mi Savana 
říkal, že má rozjednané, máte se na co 
těšit. K letošnímu ročníku festivalu 
jsme zařadili i farmářské trhy. Na zá-
kladě mého pozorování mohu konsta-
tovat, že největší zájem byl o trubičky 
se sněhovou náplní, ale i o ostatní sor-
timent pana cukráře, poptávka byla 
i  po maďarských specialitách, vínu 
a burčáku a v neposlední řadě i o ovo-
ce a zeleninu. Z občerstvení nechyběla 
nabídka piva a limonády vše točené 
a dobře vychlazené, ale i kebabu, grilo-
vané klobásy či smažených brambůrek 
a sladkostí. Žádaným doplňkem byla 
i točená zmrzlina a dnes již vyhlášená 
bohunická pizza z pevného stánku. 
Na festivalu mne oslovilo mnoho lidí 
s dotazem, zda se i v příštím roce bude 
pořádat obecní ples. Protože jsme ne-
lenili a na základě ohlasu a poptávky 
mohu vám, milí spoluobčané, sdělit, že 
obecní ples se plánuje i na příští rok, 
a to v termínu 2. 2. 2019. Je pravdou, 
že tyto řádky píši ještě před volbami, 
nic méně jsem přesvědčen, že pokud 
bude na radnici sedět „Petr nebo 
Pavel“, jistě nebude rušit dobré věci, 
které přináší obyvatelům Bohunic po-
těšení a zábavu. Vždyť radnice se přece 
nemá starat jen o majetky, ale i o duše 
svých občanů. V měsíci září se sešla 
již potřetí pracovní skupina Lány. Jen 
pro připomenutí, tato pracovní skupi-
na je dobrovolnou skupinou občanů 

Bohunic, jež nesouhlasí 
s plánovanou gigantickou 
výstavbou v prostorách bý-
valé zahradnické školy. Tak 
jak jsem již několikrát infor-
moval, tato výstavba by při-
nesla enormní nárůst do-
pravy v celých Bohunicích, 
a tím i zvýšení ekologické 

zátěže, hlavně v oblasti polétavého 
prachu. Tato skupina se schází pra-
videlně jednou za měsíc a konzultuje 
možnosti odvrátit uvedenou výstavbu, 
ať již přípravou připomínek ke změně 
územního plánu či sběrem podpisů pod 
petici. Zde si dovoluji občany upozor-
nit, že se v Bohunicích sbírají podpisy 
pod dvě petice, jedna petice, a to petice 
iniciovaná mnou a současným vede-
ním radnice, která odmítá jednoznač-
ně jakoukoli výstavbu v dané lokalitě 
z důvodu nevyřešené otázky dopravní 
zátěže, a druhá, jež připouští částečnou 
zástavbu dané lokality. V Bohunicích 
se tak sbírají podpisy na stejnou lo-
kalitu, ale s rozdílným dopadem. Tato 
skupina je otevřenou skupinou a bude-
me jen rádi, jestli se přidáte i vy. Vězte, 
že problematika připravované výstavby 
se nedotýká jen těch, kteří v blízkosti 
dané lokality bydlí, ale i vás bydlících 
zdánlivě daleko. Máte -li zájem se při-
dat k pracovní skupině Lány, prosím za-
šlete svůj kontakt na emailovou adresu 
hrdlicka@bohunice.brno.cz
Jak to vypadá, září je pro Bohunice kul-
turními hody, hody k září prostě u nás 
patří. I letos uspořádala jednota Orel 
Brno -Bohunice SVATOVÁCLAVSKÉ 
HODY a jak bylo patrné, opět za krás-
ného počasí, i když prognózy strašily 
s deštěm. Opět nemohla chybět Bo-
hunická chasa a její vystoupení včetně 
Chasičky. Následoval ženský pěvecký 
sbor Pěnička ze Šardic, dále Dudáci 
a mužské pěvecké sbory. Již podruhé 
k hodům patřil i rukodělný jarmar, kde 
návštěvníci mohli zakoupit krásné ru-
kodělné zboží. Vážení spoluobčané, 
jak již jsem výše uvedl, tyto řádky píši 
v době před volbami. Dovolte mi tedy 
sdělit vám v případě mého neúspěchu, 
že mi bylo ctí pro vás pracovat, a v pří-
padě volebního úspěchu, že mi bude 
ctí pro vás pracovat i nadále.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta Setkání bohunických seniorů

středa 24. 10. 2018, 9.00–11.00
Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi Brna 
a blízkého okolí, občerstvení a povídání se zajímavými 
lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Všichni jsou srdečně 

zváni, vstup volný.

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará,   
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Přednáška prezidenti 
MASARYK A BENEŠ
24. 10. od 17.00

zasedací sál 
MČ Brno-Bohunice. 

Lektor PhDr. Stanislav Balík

Pozvánka

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V PRŮBĚHU ROKU 2018

Blok č. 1 – termín čištění: 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: 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: 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 22. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 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: 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: 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích

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

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

Blok č. 10 – termín čištění: 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 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

Bohunické komentáře 
událostí
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1.–30. VÝSTAVA – Ateliér pro kočku
KJM, Lány 3

4., 11., 18., 
25. 10.

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

7. 10.
neděle

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

9. 10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Pohádky z parapetu
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

13. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol Praha Kobylisy II – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17.00 hod.

22. 10.
pondělí

SCÉNICKÉ ČTENÍ – Cedrové dřevo
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

22. 10.
pondělí

POHÁDKA O pejskovi a kočičce – Divadlo Úsměv na Lánech
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 do 17.00 hod.

24. 10.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ; SVČ– pracoviště LÁNY, 
Lány 3; od 9.00 do 11.00 hod.

24. 10.
středa

PŘEDNÁŠKA – Prezidenti Masaryk a Beneš
Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 17.00 hod.

25. 10.
čtvrtek

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

27. 10.
sobota

TATRAN Bohunice : Házená J. Hradec – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17:00 hod.

28. 10.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Telnice – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17:00 hod.

Kalendárium X.

Historické okénko

Z historie Bohunic CIV.
Pro dnešní stočtvrté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii zobrazující budovu restaurace A. Vršky na Havelkově ulici. Součástí 
budovy bylo i řeznictví.
Restaurace (vyšší budova vlevo) je zachycena na výřezu dobové pohlednice 
z 20. let 20. stol. 
V současnosti již restaurace neexistuje. Při výstavbě bytového domu Havel-
kova 23 byly budova i okolní rodinné domky zbořeny.

 Antonín Crha

Přátelé, buďte šťastní!
V životě každého z nás je spousta 
zážitků, které člověku utkví v paměti 
a do smrti je nedokážete vymazat 
z hlavy. Jsou to zážitky krásné a vese-
lé, které nám přináší dobrý pocit i po 
mnoha letech a rádi si tyto vzpomín-
ky uchováváme. Jsou však vzpomínky, 
které nám navozují smutek a někdy 
i pláč. Je těžko říci a spočítat, které 
vzpomínky se vynořují častěji. Chtě-
lo by se říci, že ty veselejší, ale vždy 
tomu tak není. Nicméně život kaž-
dému z nás rozdal karty a my s nimi 
musíme hrát, ať se nám to líbí či 
ne. Můžeme namítat, že ten či ona 
dostali ty lepší karty, ale nikdo do 
našich hlav nevidí, a proto to nemůže 
se stoprocentní jistotou tvrdit. Co je 
však jisté, že každý z nás jsme jedin-
cem originálním, a jak se lidově říká, 
„strůjcem svého štěstí“. A to je prá-
vě to slovo, které málo používáme. 
Zkuste si vzpomenout, kdy naposledy 
jste někomu nebo třeba sami sobě 
řekli, jsem šťastná, jsem šťastný. Že 
si ani nevzpomínáte? No vidíte, a to 
slovo přece existuje a má svůj smysl. 
Zároveň ale musím přiznat, že existu-
je i slovo „jsem smutný“. Nu a zde je 
právě ten kámen úrazu - rozhodnout 
se, zda budeme raději říkat, že jsem 
šťastný, protože mi neujela tramvaj, 
anebo si budu říkat, že jsem smut-
ný, protože jsem nestihl tu tramvaj, 
která jela před třemi minutami. Je to 
na každém z nás, jak se k dané situaci 
postavíme. Sklenice vody také může 
být buď poloplná, nebo poloprázd-
ná, je to o tom, jak se na to člověk 
podívá. Možná si v této chvíli říkáte, 
proč o štěstí a smutku vůbec píši 
a proč v rubrice SENIORSKÉ OKÉN-
KO. Nedávno jsem seděl se synem 
a povídali o životě, najednou se mne 

syn zeptal, táto, proč jsou staří lidé 
smutní. Smutní - to je to slovo, které 
nás ať chce či ne provází životem od 
narození až do skonu. A právě proto 
píši o tom, že je zde i slovo šťastný. 
Synovi jsem na jeho otázku nedoká-
zal přesně odpovědět asi proto, že 
jsem si toho nevšímal. Že jsou staří 
lidé smutní, může mít více důvodů, 
může to být nemoc, bolest nohou, 
která při chůzi jistě nenavazuje pocit 
štěstí, nebo rodinné trable… Nikdo 
z tváře to nevyčte, ale vždy je potře-
ba si říci, že jsou na světě lidé, kteří 
jsou na tom ještě hůře, a proto mám 
vlastně štěstí.
Hodně štěstí vám přeje váš Milan 
Hrdlička
 
Co pro vás připravujeme? SENIOR-
SKOU KARTU
Jde o kartu, na které senioři (i  za 
pomoci příbuzných nebo svého 
praktického lékaře) vyplní základní 
údaje o svých alergiích, nemocech, 
lécích (včetně dávkování) a kontak-
ty na své blízké osoby a praktického 
lékaře. Údaje pak budou umístěny na 
viditelném místě v bytě (na dveřích 
lednice nebo vnitřní straně vchodo-
vých dveří).
„Tyto údaje, které by měly být pravi-
delně aktualizovány, poslouží v pří-
padě zásahu záchranářů k rozhodnutí 
o tíži zdravotního stavu, optimální 
terapii na místě nebo nutnosti trans-
portu do zdravotnického zařízení, 
věříme, že Seniorská obálka neboli 
karta brzy zdomácní, zejména tam, 
kde žijí lidé osamoceně, a napomůže 
v důležitých situacích, urychlí čas 
a rozhodování při záchraně života. 
Více informací sdělíme v příštím vy-
dání tohoto zpravodaje.

 Milan Hrdlička

Seniorské okénko

Ve druhém ročníku projektu Dáme na 
vás opět Brňané sami zvolí, které z na-
vržených projektů se zrealizují z par-
ticipativního rozpočtu města Brna. 
Letošní celková částka je ve výši 30 
milionů korun. „Do konce září byla 
posouzena proveditelnost projektů 
a nyní známe všechny, které půjdou 
do velkého hlasovacího finále a budou 
se ucházet o kladné hlasy Brňanů“, 
říká Tomáš Koláčný radní města Brna 
pro oblast participace obyvatel. Které 
projekty třeba přímo z vaší městské 
části postupují do finálové hlasování, 
zjistíte na webových stránkách www.
damenavas.cz v Galerii projektů, kde 
můžete využít chytrých filtrů.
V pondělí 22. 10. v 17.00 proběhne 
na Nové radnici (Dominikánské nám. 
1) Medailové setkání. Při tomto 
veřejném zvažování mohou účastníci 

ocenit tři projekty, které pro finálové 
hlasování získají výhodnější pozici 
a budou zobrazeny vždy na prvních 
třech místech v hlasovací galerii.
Od pondělí 15. 10. budou všechny 
finálové projekty ke zhlédnutí na Ná-
městí Svobody. Samotné hlasování 
pak proběhne od 1. do 22. listopadu.
Dáme na vás!

 –V  letošním roce bylo podáno 133 
projektů, které byly dle Zásad par-
ticipativního rozpočtu města Brna 
schválené jako vhodné.
 –Z nich 109 bylo podpořeno obyva-
teli města Brna a  byla u  nich do 
konce září  2018 posuzována pro-
veditelnost ze strany odborů MMB 
a příslušných městských částí.
 –Do finálového hlasování postupuje 
více než padesát projektů.

 Kancelář participace

Dáme na vás – finále se blíží



Řekněme si to na rovinu. Bohunice 
neoplývají druhovou paletou stromů. 
Výjimku tvoří arboretum bývalé za-
hradnické školy, které je veřejnosti 
omezeně přístupné. Když navštívíme 
školní areál, najdeme zde několik 
velmi zajímavých druhů. Například 
vzrostlá metasekvoje – strom objevený 
v Číně v padesátých letech minulého 
století. Rychle rostoucí dřevina, o níž 
se svého času soudruzi domnívali, že 
by mohla zajistit prosperitu zestátně-
ného lesního hospodářství.
O několik let dříve než v Číně objevili 
metasekvoji, skončila v Evropě II. svě-
tová válka. Představuji si, jak v areálu 
školy odpočívají sovětští vojáci po 
krutých bojích při osvobozování města 
Brna. Tank zaparkovaný před budovou 
školy pod korunou mladého buku (buk 

lesní, Fagus sylvatica). Na otočné věži 
mladý ruský voják ve zvláštním rozpo-
ložení. Je nesmírně šťastný, že to všech-
no přežil, ale stýská se mu převelice po 
domově. Těší se na shledání se svými 
rodiči a mladou ženou, které doma za-
nechal. Náš hrdina bere do ruky bodák 
a do hladké světlé kůry stromu ryje cosi 
na památku této chvíle.
Tak nějak se to mohlo stát. Dodnes 
je v kůře statného buku ve výšce asi 
dvou a půl metru patrný nápis psaný 
azbukou. V roce 2001, během oslav 
100letého výročí založení zahradnické 
školy, byl nápis ještě velmi dobře čitel-
ný. Rozluštění nápisu v roce 2018 už 
vyžaduje detektivní dovednosti.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.  Vlastimil Halfar 
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Opoziční názory

Jak pravděpodobně zkon-
statují i  moji kolegové 
v tomto čísle zpravodaje, 
poslední čtyři roky utek-
ly jak voda. Blíží se další 
komunální volby a je čas 
se ptát, co jsem uplynulé 
funkční období jako zastu-
pitel dělal.
Předně je třeba říci, že mě výkon funk-
ce po těch letech nezevšedněl, což mě 
tedy překvapilo. Na jednání zastupi-
telstva jsem vždy chodil připraven, 
což znamená, že jsem pravidelně pře-
dem studoval projednávanou mate-
rii a vyvozoval jsem z podkladových 
dokumentů vlastní závěry. Lze říci, že 
jsem velmi aktivní zastupitel. Na jed-
náních jsem přednášel vlastní návrhy, 
často jsem se vyjadřoval k návrhům 
jiných. Sluchu jsem popřál každé-
mu, ať už koaličním nebo opozičním 
kolegům. Funkci jsem vykonával 
zodpovědně, přesto mě tato činnost 
bavila. Soudím, že jako právník jsem 
byl v diskusi užitečný.
Na druhé straně se mi několikrát 
podařilo na jednání přijít o chvíli 
později, neboť jsem špatně odhadl 
aktuální hustotu silničního pro-
vozu. Na jednáních zastupitelstva 
jsem možná i někdy exhiboval, jsem 
ochoten to připustit. Snad to k této 
funkci také trochu patří a snad jsem 
při tom sdělil také nějakou rozum-
nou myšlenku.
V  jakých oblastech jsem projevil 
osobní iniciativu?

–  navrhoval jsem snížení 
počtu zastupitelů,

–  navrhoval jsem přijetí 
závazných pravidel pro 
přidělování dotací,
 – inicioval jsem 

modernizaci formy zpra-
vodaje Naše Bohunice 
(provedeno redakční 

radou) a navrhoval zkvalitnění ob-
sahu zpravodaje,
 –organizačně a  finančně jsem za-
bezpečil pořádání výstavy moder-
ního umění na radnici,
 –prosadil jsem zveřejňování pod-
kladů pro jednání zastupitelstva,
 –prosadil jsem zveřejňování zápisů 
rady,
 – snažil jsem se zefektivnit činnost 
komisí rady,
 – jako předseda kontrolního výboru 
(2014–2016) jsem prosadil zveřej-
ňování zápisů tohoto výboru, jed-
notlivá odůvodnění závěrů jsem 
podpořil rozsáhlejší argumentací.

V posledních letech se v mém okruhu 
vyskytla skupina lidí, kteří se o ko-
munál intenzivně zajímají, což se 
projevuje vlastní iniciativou a tře-
ba i tím, že jako veřejnost chodí na 
jednání zastupitelstva. Lidsky a od-
borně za těmito lidmi stojím. Takto 
si dovolujeme před Vás předstoupit 
a žádat o Vaši důvěru na další funkč-
ní období.

 Michal Kincl
zastupitel MČ

Ohlédnutí

Jazykový projekt na ZŠ Vedlejší
V roce 2017 byla ZŠ a MŠ Brno, Ved-
lejší 10 schválena žádost v rámci pro-
jektu Erasmus +, díky které mohli naši 
učitelé vycestovat na studijní pobyty 
do zahraničí. Cílem bylo obohacení 
jazykových a kulturních kompetencí, 
výměna zkušeností s vyučujícími z ji-
ných zemí a získání nových profesních 
dovedností.
Po přípravné fázi, která probíhala v ob-
dobí říjen 2017 až červen 2018 mohlo 
6 pedagogů vycestovat do několika 
evropských zemí. Dva učitelé němčiny 
studovali v hlavních městech německy 
mluvících zemí, Rakousku a Německu, 
zdokonalovali se v praktickém využití 
jazyka a také v nových metodách a pří-
stupech, které mohou nyní uplatnit 
při výuce němčiny. Další dva učitelé 
jazyka, tentokrát angličtiny, absolvo-
vali různé metodické kurzy ve Velké 
Británii, v  Exeteru. Jeden kurz byl 
zaměřen na výuku cizího jazyka krea-
tivními metodami a u dětí se specific-
kými vzdělávacími potřebami. Druhý 

se zaměřoval na metodu CLIL (content 
and language integrated learning), což 
je vyučovací metoda založená na výuce 
školního předmětu prostřednictvím 
cizího jazyka, takže žák si osvojuje zna-
losti a dovednosti v obou předmětech 
současně. Pedagogové, kteří studovali 
anglický jazyk v britských jazykových 
školách v Brightonu a Exeteru, tuto 
metodu dnes částečně uplatňují v ho-
dinách matematiky a fyziky.
Všechny mobility proběhly velmi 
úspěšně, naši učitelé se zdokonalili 
nejen po profesní stránce, ale měli 
možnost si vyměňovat své zkušenosti 
s dalšími účastníky kurzů a seznámit 
se s reáliemi dané země. Doufáme, že 
absolvované mobility nebyly posled-
ními a že se nám podaří na úspěšný 
projekt v budoucnu navázat.

 Lenka Lebedová

Hlášení závad
Při čtení titulního člán-
ku v prázdninovém čísle 
zpravodaje jsem se zarazil 
nad pasáží o kupkách ne-
sebrané trávy. To má pan 
starosta dobré starosti, 
říkal jsem si. Chápu, že je 
třeba před volbami vypa-
dat co nejstarostlivěji… 
ale… opravdu chcete, aby 
vám 15 tisíc obyvatel Bohunic denně 
telefonovalo, když narazí na rozbitý 
odpadkový koš nebo nesvítící lampu? 
Myslel jsem si, že čas uvolněných 
radních má vyšší cenu.
Plně souhlasím s tím, že vhodné hlá-
šení závad napomáhá jejich odstra-
ňování a přispívá k tomu, aby naše 
MČ byla ještě lepším a příjemnějším 
místem pro život.
Co takhle se inspirovat někde, kde 
už to mají dobře vyřešené? Hlášení 

závad pomocí mapové 
aplikace mají například 
v Břeclavi (http://mapy.
breclav.eu/zavady) nebo 
také v  Kohoutovicích 
(http://www.kohoutovi-
ce.brno.cz/hlaseni -zavad/
ms-9042). Vlastně stačí 
drobnost – aby představi-
telé Bohunic o zprovozně-

ní aplikace pro naše území požádali 
magistrátní odbor městské informa-
tiky, technologie existuje.
Z výhod bych jmenoval přímé propo-
jení nahlášené závady s konkrétním 
místem a kompletní evidenci o časo-
vém průběhu řešení. Co myslíte, je to 
pouze má profesní deformace (kladný 
vztah k mapám a uživatelským apli-
kacím), nebo prostě dobrý nápad, 
něco, co nám v Bohunicích chybí?

Jan Novotný, zastupitel
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podporovat výuku moderními metoda-
mi a formami, rozšíření nabídky volno-
časových aktivit, pokračovat v organi-
zování soutěží i ve spolupráci s jinými 
školami, v oblasti výchovy se zaměřit 
na optimální klima na škole, dodržo-
vání pravidel chování žáků a důraz na 
prevenci patologických jevů, v oblasti 
vedení se zaměřit na dobrou organiza-
ci práce, optimální pracovní podmínky 
pro všechny zaměstnance a stabilitu 
sboru, pokračovat v postupném zlep-
šování materiálně -technického zá-
zemí celé školy a samozřejmě s péčí 
řádného hospodáře se starat o svě-
řený majetek. Vzhledem k tomu, že 
rozpočet školy není nafukovací, budu 
usilovat i o získání dalších finančních 
prostředků z dotačních programů, či 
od sponzorů.

Jaké budou Vaše první kroky na 
škole?
Vzhledem k tomu, že nastupuji k 1. 9. , 
chci se představit všem zaměstnan-
cům, žákům i rodičům a domluvit se 
na spolupráci se zřizovatelem. Dále se 
chci co nejdříve podrobně seznámit 
s veškerou dokumentací školy a jejími 
zaměstnanci. A co je teď ze všeho nej-
důležitější? Postarat se o co nejhladší 
začátek nového školního roku.

Chystáte personální změny?
V této chvíli žádné nechystám, všem 
zaměstnancům nabízím podanou ruku 
a chci spolupracovat se všemi, kteří 
chtějí pracovat dobře a svědomitě ve 
prospěch školy. S členy vedení školy 
jsem se domluvil na pokračování v je-
jich funkcích s tím, že po určité době 
spolupráci vyhodnotíme. Jedinou 
změnou je odchod odstupujícího pana 
ředitele, který mě o to požádal sám.
Jaká je atmosféra na škole?
Uvědomuji si, že pro všechny za-
městnance je změna vedení náročný 

okamžik, ale mou snahou je sjednotit 
pedagogický i  nepedagogický sbor 
a motivovat všechny zaměstnance ke 
spolupráci. Snažím se řídit životním 
heslem, že ne všichni spolupracovníci 
musí být dobrými kamarády, ale je dů-
ležité umět v kolektivu spolupracovat.
Jaké akce školy budete podporovat?
Jsem si vědom, že škola pořádá řadu 
zajímavých a kvalitních akcí pro žáky 
(např. Noc s Andersenem, Noc bez 
drog, školy v přírodě, adaptační po-
byty, účast na sportovních soutěžích 
a mnoho dalších) a tyto akce chci ma-
ximálně podpořit.

Vaše slovo na závěr?
Mým cílem je zajištění kvalitní výuky 
pro žáky, jejich motivace, vytvoření 
příjemného a bezpečného prostředí, 
kde vládne spravedlnost, tým výbor-
ných učitelů a dobré vztahy jak s ro-
diči, tak se zřizovatelem.
Věřím, že jak rodiče, tak i zřizovatel 
mají zájem na tom, aby škola fungo-
vala dobře, a proto se budu těšit na 
vzájemnou spolupráci.

Děkujeme za rozhovor.
 red

Nový ředitel na ZŠ Brno, Arménská
Dne 28. 8. 2018 jmenovala Rada města Brna nového ředitele ZŠ 
Arménská, a to s účinností k 1. 9. 2018. Vítězem konkurzního řízení 
se stal pan Mgr. Petr Holánek. Níže s ním zveřejňujeme rozhovor, ve 
kterém se představuje a nastiňuje svoji vizi dalšího směřování školy.

Pane řediteli, blahopřejeme 
Vám ke jmenování. Můžete 
se nám představit a přiblížit 
své profesní zkušenosti?
Narodil jsem se v Mostištích (u Velké-
ho Meziříčí) v Kraji Vysočina a vyrůstal 
jsem ve Velké Bíteši. Zde jsem navště-
voval základní školu, gymnázium pak 
ve Velkém Meziříčí. Pedagogickou fa-
kultu jsem vystudoval na Univerzitě 
Palackého v Olomouci.
Po absolvování univerzity v roce 2006 
jsem profesně zamířil do Brna, kde 
jsem působil jako učitel na základní 
a střední škole a dále ve vedoucí funk-
ci v rámci školských odborů, a to na 
krajské úrovni. Poslední dva roky jsem 
kromě toho působil i jako inspektor 
bezpečnosti práce v rámci školství. 
Rovněž mám zkušenosti s projekto-
vým řízením (např. tzv. norské fondy, 
dotace JMK atd.).
Mezi mé zájmy patří četba, proble-
matika výuky a vzdělávání, literatura, 
historie, politologie, právo, rekreační 
turistika, plavání a folklor (řadu let 
jsem tančil jako stárek na tradičních 
bítešských hodech).

Proč jste si vybral právě tuto 
školu?
V průběhu jara jsem se dozvěděl, že je 
to jedna z brněnských základních škol, 
ve které bylo vyhlášeno konkurzní ří-
zení na pozici ředitele. A zjistil jsem 
si podrobné informace o této škole, 
která mne jako celek velmi zaujala. 
Vzhledem k tomu, že jsem právě v této 
době uvažoval, že bych chtěl zúročit 
své profesní zkušenosti ve školství, 
rozhodl jsem se do výběrového řízení 
přihlásit. Díky laskavosti bývalého 

pana ředitele jsem měl možnost školu 
před výběrovým řízením i navštívit.

Kam školu chcete směřovat?
Chci zdůraznit, že si vážím práce pře-
dešlého vedení a chci na jejich činnost 
navázat.
Cílem mé koncepce školy je další 
zkvalitnění vzdělávacího a  výchov-
ného procesu a zlepšení spolupráce 
s okolím. Stavím ji na třech pilířích – 
kvalitní, bezpečná a otevřená škola:
a) Kvalitní škola (ví, kam chce směřo-
vat a jde úspěšně za svým cílem) – má 
jasná pravidla řízení, rozvoje, komuni-
kace a spolupráce s vnějšími partnery, 
pečuje o vztahy mezi pedagogy, žáky, 
rodiči, o kvalitu pedagogického sboru 
a zaměřuje se na kvalitní výuku, která 
směřuje k dobrým vzdělávacím výsled-
kům všech žáků,
b) Bezpečná škola (dítě je zde v bez-
pečí a cítí se bezpečně) – zaměřuje 
se na zajištění ochrany bezpečí žáků, 
preventivní aktivity, na materiální vy-
bavení školy s požadavky bezpečného 
pohybu v prostorách školy, na podporu 
pozitivního sociálního klimatu a na 
sledování projevů násilí a agresivity 
a spolupráci s rodinou a řešení všech 
situací,
c) Otevřená škola (je zdravá a moti-
vující) – jejím cílem je rozvíjení do-
plňkových služeb v oblasti celoživot-
ního vzdělávání a rozvoje dobrovolné 
činnosti rodičů ve prospěch školy, 
pravidelná vzájemná a  smysluplná 
komunikace a dobrá školní kultura.

A konkrétně?
Je toho opravdu hodně, ale namát-
kově – v oblasti vzdělávání žáků chci 

Podzim v knihovně
Vážení a milí, máme tu podzim a s ním zajímavé akce pro 
vaše pobavení i poučení.
Pro velký úspěch tu máme ještě jeden měsíc výstavu Ateli-
éru pro kočku. Přijďte si prohlédnout, jak tráví šikovní lidé 
čas se svým výtvarným koníčkem, třeba to bude inspirace 
i pro vás.
V úterý 9. 10. 2018 v 16.30 hodin přivítáme děti a jejich 
rodiče na Čtení pro nejmenší. Navštíví nás spisovatelka 
Lída Hénková se svou knížkou Pohádky z parapetu. Akce je 
vhodná pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby.
V pondělí 22. 10. 2018 v 18 hodin vás zveme na scénické 
čtení Cedrové dřevo, čtení je věnováno tatínkům, dědečkům, 
pěstounům a svatému Josefovi. Účinkují synové a vnuci: 
Filip Fuciman, Samuel Strnad, Ondřej Fuciman a Milena 
Fucimanová.
Knižní čtvrtky v říjnu vycházejí na 4. 10. , 11. 10. , 18. 10. 
a 25. 10. 2018. V tyto dny v dopoledních hodinách vás 
seznámíme s novinkami knižní produkce.
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 18 hodin se sejdeme s paní Mar-

kétou Povolnou na besedě Harmonie osobnosti. Nenechte 
si ujít nabídku poradenství v oblasti harmonie osobnosti, 
barevné typologie a vizážistiky. Jde o to přijmout se, uvě-
domovat si vlastní jedinečnost, usilovat o dobré vztahy, re-
spektovat druhé, vyzařovat harmonii ducha, těla a bydlení.
Loňská úspěšná soutěž pro děti Jižní Morava čte letos po-
kračuje, na podmínky účasti se za námi zastavte, jedná se 
o výtvarnou a literární soutěž, která by se vašim dětem 
jistě mohla líbit.
S Týdnem knihoven (1. 10.–7. 10. 2018) je opět spojená akce 
členství v KJM zdarma na jeden rok pro děti a mládež do 
18 let, neváhejte a využijte této každoroční nabídky.
Moc se těšíme s vámi se všemi na viděnou, ať již na výstavě, 
na Čtení pro nejmenší, na besedě nebo jen tak, nad dobrou 
knížkou.
Krásné podzimní dny přejí

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Moravský zemský archiv 
v Brně vás zve na výstavu 

k 100. výročí vzniku 
Československé republiky

Morava jako součást 
českého státu

společný vývoj od středověku 
do 20. století – události, jevy, 
osobnosti
6.–24. listopad 2018, 
velký sál
otevřeno út–so 10–18 hodin
vstup zdarma
Palachovo nám. 1, Brno 
(vedle nákupního centra 
Campus Square)

Pozvánka
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*

Keramická světýlka
podzimní prázdniny v ateliéru

29.10. 2018, 9:00 - 16:00
Účastníci si vytvoří keramickou lampičku (svícen)       
a další svícínek točený na kruhu. Program je pro 
pokročilé keramiky i pro ty, kteří mají chuť vyzkoušet 
hlínu poprvé ve věku 7-13 let.

CENA: 350 Kč
KONTAKT: Andrea Kamenická, vytvarkalany@luzanky.cz, 
      tel.: 547 240 937 

lany.luzanky.cz

POHÁDKA NA LÁNECH

O PEJSKOVI A KOČIČCE
v podání divadla Úsměv

22.října 2018 v 16.00 hod

lany.luzanky.cz

Klasická pohádka O pejskovi      
a kočičce. Uvidíte dva příběhy - 
Jak pejsek a kočička vařili dort 
a Jak věšeli prádlo.

Vhodná pro děti 1,5 - 8 let.

Délka představení je přibližně    
45 minut. 

KDE: Sál na Lánech.

CENA: v předprodeji - 60Kč/dítě, 
60Kč/dospělý, 150Kč/rodina.
Na místě - 70Kč/dítě, 70Kč/do-
spělý, 160Kč/rodina.
Dítě do 1 roku zdarma. 

Předprodej vstupenek bude zahájen 
8.10.2018.

Kapacita je omezena.

Na akci je nutné dostavit se včas.

 Hledám dlouhodobý pronájem 
garáže v Bohunicích, nebo Starém 
Lískovci. Nabízím platbu nájmu na 
1/2 roku předem. Prosím bez účasti 
prostředníka.
Děkuji za nabídky. Tel: 735 194 989.

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

 Koupíme menší byt (1+kk až 2+1). 
Hotovost. Telefon: 739 586 722

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

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

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeč/ka 
v Brně. Bližší informace na telefonu: 
730 186 797 nebo zasílejte životopisy 
na email: nabor@olman.cz.

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

 Hledáme chalupu nebo chatu 
k odpočinku do 50 km od Brna. Tel: 
602 102 038.
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FOOD 
FEST
19. – 20. ŘÍJNA

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Říjen: 8.–21. 10. Zvěřinové hody
 27. 10. Halloweenská párty
Listopad:  11.–18. 11. Svatomartinské hodování
Prosinec:  10. – 23. 12. Adventní menu
 24. 12. Štědrovečerní večeře
 31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

NOVÁ
RESTAURACE
NOVÁNOVÁNOVÁ

Švermova 654/9, Brno-Bohunice
Tel.: +420 727 881 158 

NOVÁ
RESTAURACE
NOVÁ

V KAVKAZSKÉM STYLU!

www.kavkazrestaurant.cz
Švermova 654/9, Brno-Bohunice

www.kavkazrestaurant.cz

 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!

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Hledám pronájem bytu 2+kk, 2+1 
nebo 3+kk. Tel: 774 628 545

 Nabízím k dlouhodobému proná-
jmu garáž na ul. Ukrajinská.
Tel: 737 739 870

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Kvalitní čištění koberců, čalou-
něného nábytku, úklid domácností, 
mytí oken, žehlední, objednávky ná-
kupů po telefonu, drobné práce v do-
mácnosti... to vše vám nabízí A-Z HOS-
PODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 
199 – na všem se domluvíme.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

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

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

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

Nejsem prorok!
S námi máš internet 

bez závazku.

Já už chci vylézt! Ne, ne, až za rok!

www.netbox.cz/bohunice

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

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Expedienty 
– Pekařské výrobní dělníky
– Zámečníka (vyučení v oboru)

NABÍZÍME:
Práci ve stabilní prosperující společnosti, 5 týdnů 
do volené, finanční motivační bonusy, stravenky 
s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu

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

specialista na výživu

www.zvire.cz
Přes 12.000 produktů pro Vaše mazlíčky, pejsky, kočičky 

a drobná zvířata. Pestrý výběr, výborné ceny! 
U nás nakupujete u odborníků, nebojte se zeptat.

Tel.: 777 831 573, www.zvire.cz

Večerní rozvozy krmiv a chovatelských potřeb 
až k vám domů

PRODEJ ČERSTVÉHO OVOCE:  
JABLKA, HRUŠKY, ŠVESTKY, PRODEJ ZELENINY, 

PRODEJ VÝROBKŮ Z OVOCE A ZELENINY,  
100% OVOCNÉ ŠŤÁVY Z VLASTNÍHO OVOCE,  

MOŠTUJEME I PRO VEŘEJNOST 
Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny, 

sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

otevírací doba: po–pá 8 –18, so 8 –12
774 166 585, Rozvoz po Brně: objednávejte na eshop.jablka.cz


