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Trochu jiný advent
Při psaní tohoto sloupku se sná‑
šejí na zem první sněhové vločky… 
A přichází mi na mysl latinský ad‑
ventní zpěv: „Rorate coeli desuper“, 
česky: „Rosu dejte, nebesa, shůry“. 
Tento text se váže k ranním boho‑
službám, konajícím se v adventu, 
tzv. rorátům. Protože jejich tradice 
upadla na poměrně dlouhou dobu 
v zapomnění, málokdo dnes ví, že 
jsou vskutku českým kulturním dě‑
dictvím, neznámým jinde v Evropě. 
Jejich tradici založil Karel IV., nej‑
prve byly zpívány latinsky, později 
díky husitům i česky. Jsou dokladem 
víry našich předků. Jejich tématem 
jsou starozákonní prorocké texty 
předpovídající příchod Mesiáše. 
Ústřední postavou rorátů je Panna 
Maria a podstatou je tajemství její‑
ho setkání s andělem a přijetí zvěsti 
o narození Ježíše. Rorátní mše do‑
provázené nádhernými liturgickými 
zpěvy se konaly před svítáním, aby 
tak lépe charakterizovaly očeká‑
vání „světla“ a životodárné „rosy“ 
v podobě narození Ježíše Krista.
Dnes se tato tradice v naší zemi 
obnovuje, v mnoha brněnských kos‑
telích se roráty konají již o šesté 
hodině ranní. A tak máme všichni 
možnost jako protiváhu předvá‑
nočního shonu okusit něco z této 
prastaré tradice. I pokud tedy máte 
advent spojený hlavně s nakupo‑
váním a  úklidem, s  očekáváním 
„světla“ v podobě zimního sluno‑
vratu a „rosy“ jako závlahy létem 
vyprahlé země, můžete prožít ne‑
obvyklý předvánoční zážitek v naší 
bezprostřední blízkosti a navštívit 
rorátní mši v kostele sv. Jana Nepo‑
muckého ve Starém Lískovci. Konají 
se po tři adventní soboty (od 8. 12.) 
vždy v 7 hodin ráno. Vždyť smyslem 
rorátů je přinášet naději, a tu po‑
třebuje každý z nás.
Přeji všem pokojně prožitý adventní 
čas!

 Andrea Múdra
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Úvodník

Vážení a milí spoluobčané, jak jsem psal v minulém čísle tohoto 
zpravodaje, v říjnových komunálních volbách jste si zvolili 21 nových 
bohunických zastupitelů. Jmenovitě jsou to tito (v abecedním pořadí 
stran, bez titulů):

Za ANO 2011: Antonín Br-
zobohatý, Dana Hermanová, 
Jan Novotný a Vít Prýgl. Za 
Brno+: Eva Duřpektová, Ro-
bert Kotzian a Miloš Vrážel. 
Za ČSSD: Milan Hrdlička 
a Ivan Nezval. Za KDU ‑ČSL: 
Zuzana Běhalová, Antonín 
Crha, Andrea Múdra, Anna 
Nádvorníková, Radek Pejčoch, Jan Pe-
šava, Jaroslav Pospíšil, Marek Srbecký 
a Lucie Stará. Za ODS: Vlastimil Halfar 
a Josef Juras. Za TOP09: Michal Kincl.
Následně, ve středu 14.  listopa-
du  2018 proběhlo první ustavující 
zasedání Zastupitelstva městské čás-
ti Brno -Bohunice pro nové volební 
období 2018–2022. Na něm zastu-
pitelé složili svůj zastupitelský slib. 
Poté ze svého středu zvolili novou 

sedmičlennou radu naší 
městské části.
Starostou Bohunic byl 
zvolen pan Antonín Crha, 
místostarostou pan Milan 
Hrdlička. Radními byli zvo-
leni pan Josef Juras, paní 
Andrea Múdra, paní Anna 
Nádvorníková, paní Lucie 

Stará a pan Radek Pejčoch.

KONČÍCÍ INVESTIČNÍ PRÁCE
Prosinec je tradičně i měsícem, kdy 
končí venkovní stavební práce. Již před 
časem byla dokončena tři parkovací 
místa při ulici Vedlejší a dokončeno je 
také menší parkoviště v severní části 
ulice Ukrajinské.
Skončí také rozšíření ulice a výstavba 
nových asi 40 parkovacích míst na 

Nové vedení bohunické radnice

Uzávěrka č. 1/2019
pátek 14. prosince2018
ve 14 hodin

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem

v úterý 4. 12. 2018
v 17.00 hod. vystoupení žáků bohunických škol
v 18.00 hod. rozsvěcení stromečku s ohňostrojem 
A pak přijdou čerti, andělé a Mikuláš. Pro děti bude při-
praven čaj zdarma. Pro dospělé medovina, svařák.
 
Srdečně zvou bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice

ulici Na Pískové cestě. V samotném 
závěru letošního roku se nám tak po-
dařilo zbudovat více než 50 nových 
parkovacích míst v místech, kde je jich 
velký nedostatek.
Zejména obyvatelé ulice Švermova se 
jistě těší na skončení výkopových prací 
ve svém okolí. Důvodem výkopů byla 
výměna elektrických kabelů zásobující 
elektřinou především tamní bytové 
domy. Stavební práce financovala 
společnost EON.
Během zimy však venkovní stavební 
práce úplně neutichnou. Dovolí -li 
počasí, bude probíhat rekonstrukce 
některých kontejnerových stání, na 
jejichž opravu dostala MČ finanční 
prostředky.

NOVÉ PROJEKTY PRO ROK 2019
O nových plánech vás budu samo-
zřejmě informovat v průběhu příštího 
roku. V přípravě je několik opravdu 
velkých projektů. Proto vám nyní na-
bídnu jen malou ochutnávku…
Čeká nás rekonstrukce bazénu v ZŠ 
Arménská, vybudování nových odbor-
ných učeben v ZŠ Vedlejší, přestav-
ba budovy bývalé VŠ STING na dům 
s pečovatelskou službou, jednotřídní 
školku a tři místnosti pro komunitní 
setkávání. Postavíme větší parkoviš-
tě v západní části ul. Pod Nemocnicí 
a dále budeme pokračovat v rekon-
strukci našich školek.
Velmi významnou a potřebnou inves-
tiční akcí bude výstavba rezervoáru na 
vodu, vedle již existujícího více než sto 
metrů hlubokého vrtu na Červeném 
kopci.
Vážení a milí přátelé, toto číslo zpra-
vodaje je posledním číslem letošního 
roku. Před sebou máme adventní čas 
a pro mnohé nejkrásnější období – 
Vánoce.
Přeji vám, ať je prožijete co nejkrásněji 
– v lásce, pokoji, klidu, míru, radosti 
a hlavně se svými blízkými.

 Antonín Crha, váš starosta
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Historické okénko

Z historie Bohunic CVI.
Pro dnešní stošesté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii zobrazující budovu sokolovny, ve které byl oblíbený bohunický 
hostinec. Sokolovna stávala na spodním konci ulice Na Pískové cestě. V místě, 
kde bývala její budova, dnes vedou tramvajové koleje.   
Fotografie je z 60. let 20. stol.
Zdroj: kniha Z historie Bohunic II.
  Antonín Crha

Setkání bohunických seniorů
středa 19. 12. 2018 | 9.00–11.00
Vánoční posezení se vzpomínáním nad starými vánočními 
zvyky, zpívání koled, zdobení perníčků, ochutnávka done-
seného cukroví 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

Pozvánka

Dne 12. 11. proběhla avi-
zovaná porada pracovní 
skupiny Lány. Jak jsem již 
několikrát uváděl, tato 
otevřená skupina se snaží 
zamezit absurdní byto-
vé výstavbě v prostorách 
bývalé zahradnické škole. 
Hned v  úvodu vystoupil 
pan Ing. David Slanař a přítomným 
promítl vyhodnocení posledního mě-
ření průjezdnosti počtu automobilů 
přes ulici Lány a k tomu i navazující 
měření hlučnosti. Musím konstatovat, 
že výsledky měření šokovaly všechny 
přítomné. Měření průjezdnosti a hluč-
nosti tentokrát proběhlo v místě před 
domem Lány 64 a v období 17. 9.–
23. 9. projelo v obou směrech přes 
250 000 vozidel. Toto číslo je doslova 
alarmující, a to nejen pro občany, kteří 
bydlí v blízkosti této ulice, ale i ostat-
ních spoluobčanů Bohunic. Hluk byl 
naměřen v některých případech až ve 
výši 90 dB. Další zasedání pracovní 
skupiny Lány proběhne 14. 1. 2019 
v 18.00 v zasedací místnosti radnice. 
Období předvolební a povolební pomi-
nulo a já se mohu vrátit k běžní agen-
dě tohoto sloupku, tedy ke komentáři 
událostí, jež se v Bohunicích staly či se 
budou dít. V Bohunicích vždy rezono-
valo a rezonuje téma parkování a par-
kovací místa. I když se to nezdá, bylo za 
minulé volební období v Bohunicích 
vystavěno a zlegalizováno přes tři sta 
parkovacích míst. V současné době se 
dodělává sedm nových parkovacích 
míst na ulici Ukrajinská, před vchodem 
č. 31. Přestože se v celkovém kontex-
tu chybějících parkovacích míst v Bo-
hunicích jedná o kapku v moři, já jsem 
přesvědčen, že každé nové parkovací 
místo, vytvořené pro naše spoluob-
čany, je místem dobrým. Musíme si 
však položit otázku, zda tato parko-
vací místa využívají, alespoň z vět-
šiny trvale bydlící občané Bohunic, 
či ti, kteří zde vozidla jen odstavují 
a pokračují do středu města využitím 
MHD. Několikrát jsem byl dotázán, 

zda budeme pokračovat 
ve veřejných debatách, jež 
jsme pořádali v minulém 
volebním období. Mohu 
s určitostí říci, že ve veřej-
ných debatách budeme po-
kračovat i nadále. Rád bych 
proto touto cestou požádal 
vás, občany Bohunic, po-

kud vás napadá nějaké téma, o které 
byste se rádi podělili v debatě s jinými 
občany, zašlete mi prosím podrobnosti 
na mou adresu hrdlicka@bohunice.
brno.cz. Rádi také budeme pokračovat 
v setkávání s předsedy či členy rad by-
tových jednotek či bytových družstev. 
Další již druhé setkání plánujeme na 
první kvartál příštího roku a o jeho 
termínu budeme informovat v tom-
to zpravodaji. Přichází zimní období, 
čas mrazů a někdy i sněhu. Sníh nám 
může v mnoha případech zkompliko-
vat život, a to nejen jako řidičům, ale 
i jako chodcům. Jestliže spadne naráz 
sněhu moc, může dojít ke kalamitě, ale 
i pro tuto situaci má MČ řešení, a to 
harmonogram úklidu. Mnoho občanů 
nám potom volá, proč není uklizen 
ten nebo tamten chodník, proč ten je 
uklizen dříve a ten zas vůbec. Aby ne-
docházelo k dezinformacím a občané 
měli možnost zjistit si v jakém pořadí, 
či časovém harmonogramu bude ukli-
zen právě jejich chodník, připravujeme 
vystavení podrobného harmonogra-
mu zimní údržby na našich webových 
stránkách.
Vážení spoluobčané, přátelé, souse-
dé, protože se blíží opět čas vánoční 
a nový rok, dovolte mi touto cestou 
popřát vám krásné prožití Vánoc 
a mnoho zdraví, lásky a spokojenosti 
v tom roce novém, v roce 2019.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

UPOZORNĚNÍ V minulém čísle se 
nám do tisku dostal malý šotek 
a škodolibě nám změnil termín 
obecního plesu. Přesný termín 
plesu je tedy 22. 2. 2019.

Bohunické komentáře 
událostí

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice ve spolupráci
s MČ Brno ‑Bohunice pořádá

HASIČSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme

v sobotu 2. 3. 2019
v 19.00 hod. do hasičské zbrojnice
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2

Cena lístku s místenkou 150 Kč
Prodej lístků od 14. 1. do 1. 3. 2019
(pondělí a středa 8–12 a 14–17 h.)

na ÚMČ Bohunice, Podatelna (přízemí)
p. Soukupová, tel: 547 42 38 13

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské 
zbrojnice. Je zde pro Vás připraveno taneční vystoupení

a kvalitní živá hudba. Těší se na Vás bohuničtí hasiči.
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2. 12.
neděle

TATRAN Bohunice : UP Olomouc – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17.00 hod.

3. 12. až 
29. 1. 2019

VÝSTAVA – „po oKRAJ“
KJM, Lány 3

4. 12.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O sedmi havranech
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6., 13.  
a 20. 12.

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

8. 12.
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – Šprtec pro žáky i dospělé hráče
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 10.00 hod.

9. 12.
neděle

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

10. 12.
pondělí

FRANCOUZSKÝ KULTURNÍ VEČER – francouzské jídlo,  
hudba a kultura; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT,  
Švermova 19; od 19.30 do 21.00 hod.

14. 12.
pátek

VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ – dílna pro děti a dospělé
SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.30 do 19.00 hod.

15. 12.
sobota

VÁNOCE SE ZVÍŘÁTKY – akce pro celou rodinu; SVČ Lužánky – 
pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 15.00 do 18.00 hod.

17. 12.
pondělí

POHÁDKA NA LÁNECH – Vánoční rybička (divadlo Úsměv)
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

19. 12.
středa

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

20. 12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ BOHUNICKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 10.00 do 18.00 hod.

23. 12.
neděle

ZPÍVÁNÍ KOLED U BOHUNICKÉ KAPLIČKY + Betlémské 
světlo; Bohunická kaple;  od 18.00 hod.

27. 12.
čtvrtek

VÁNOČNÍ TURNAJ – Stolní tenis pro děti a mládež do 
18 let; Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.30 hod.

28. 12.
pátek

VÁNOČNÍ TURNAJ – Stolní tenis pro ženy i muže
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.30 hod.

29. 12.
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – Nohejbal pro muže
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

Kalendárium XII.

Nedávno jsem narazil na interne-
tu na zajímavý článek. Pojednával 
o řidičích v seniorském věku a jejich 
problematice při řízení. Článek mne 
zaujal nejen svou přehledností, ale 
i obsahem, který sice někdy mohl 
působit zaujatě vůči seniorům, 
nicméně je v něm určitá část prav-
dy. Je důležité, co si je řidič senior 
schopen připustit a co ne. Já osobně 
jsem přesvědčen, že každý rozumný 
řidič dokáže zhodnotit své schop-
nosti tak, aby nebyl hrozbou silnic. 
Jistě, někteří z vás budou opanovat, 
ale co ti mladí, ti jsou svou rychlou 
a  bezohlednou jízdou daleko ne-
bezpečnější než my. Máte pravdu, 
policejní statistiky nehodovosti 
a informace od ÚAMK hovoří jasně. 
Nejnebezpečnějšími účastníky silnič-
ního provozu jsou mladí řidiči, ale 
pozor, následováni seniory. S tímto 
holým faktem se musíme smířit, a je 
zbytečné vést polemiky o tom, která 
věková skupina je větší hrozbou pro 
silnice, a která menší. Je důležité, 
abychom si tuto skutečnost uvědo-
mili a pracovali s ní. Jako první úvahu 
můžeme uvést nutnost, vozidlo po-
užívat. Někteří vozidlo potřebují ke 
své mobilitě denně, ale potom jsou 
tu ti, kteří si mohou vybrat, zda poje-
dou městskou hromadnou dopravou, 
či vozidlem. Je na každém z vás, či 
z nás, jak se rozhodneme. Již dnes je 
všeobecně známo, že motorová vozi-
dla se používají v mnoha případech 
zbytečně, a navíc nejsou plně obsa-
zena, čímž se zvyšuje počet vozidel 
na silnicích a dochází především ve 
velkých aglomeracích k dopravním 
zácpám mnohdy obrovských rozsahů, 
které známe i z našeho nejbližšího 
bohunického okolí. Zásadou tedy je, 
zda používat vozidlo v každém přípa-
dě či řešit dopravu jiným způsobem. 
Vždyť i návštěva známých při využití 
vlaku může být krásným zážitkem. 
Další a mohu říci tou nejdůležitěj-
ší otázkou je zdravotní stav řidiče. 
Statistika ÚAMK uvádí, že zhoršení 
řidičských schopností přichází kolem 
čtyřiašedesátého roku života a nej-
větší rozdíly ve schopnosti řešit ne-
nadálé situace přichází po dosažení 
75 let. Starší řidiče limituje zvýšená 
fyzická zranitelnost a snížení jejich 
fyzických, ale i psychických schop-
ností. Senioři jsou také často pod 
vlivem léků, které jim sice pomáhají 
se zdravotním stavem, ale mohou 
lehce otupovat jejich smysly. Jejich 
reakce už vzhledem k věku nejsou 
moc rychlé, a pokud se toto zkom-
binuje, dostaneme se k možnému 

pořádnému problému. Na stránku 
zdravotního stavu pamatuje i zákon, 
který říká, že řidič senior musí ab-
solvovat první povinnou lékařskou 
prohlídku ve svých 65 letech. Další 
v 68 letech, a poté každé dva roky. 
Praktický lékař vystaví vyšetřenému 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti 
a schopnosti řídit. Toto potvrzení 
je řidič povinen mít při sobě spolu 
s platným řidičským průkazem a ma-
lým technickým průkazem při každé 
jízdě. Svou zodpovědnost v  této 
otázce však mají i děti seniorů. Jsou 
to možná ony, kdo by měl dědečkovi 
nebo babičce říct, že by auto měli 
nechat stát v garáži. Možná takové 
oznámení nepřijmou napoprvé úplně 
dobře, ale buďme důslední a vysvět-
leme jim, že jde i o jejich bezpečnost. 
A nabídněte jim alespoň občasný 
odvoz. To je jistě obměkčí. V dnešní 
době jízda vozidlem je čím dál tím 
více náročnější. Je to zapříčiněno 
hlavně tím, že je obrovský nárůst 
vozidel na silnicích, zrychlení pře-
pravy je taktéž mnohonásobně větší 
než před mnoha lety, kdy jste jako 
mladí řidiči skládali zkoušky v auto-
škole. Já bydlím v Bohunicích na ulici 
Lány, pamatuji si, jak mé děti na této 
vozovce hrávaly badminton a vozi-
dlo projelo jen občas. Dnes je taková 
situace, že kolikrát ve špičce nelze 
ani vyjet z parkoviště na vozovku. 
Jestliže můj dnešní článek pojednává 
o motorizmu a seniorech, rád bych 
vás též upozornil na skutečnost, že 
je možné že někteří z vás mají pro-
padlý řidičský průkaz. Ministerstvo 
dopravy více jak rok upozorňuje na 
to, že letos končí platnost řidičského 
průkazu opravdu velkému počtu řidi-
čů. Chtělo se tak vyhnout případným 
frontám na úřadech a přetíženosti 
svých zaměstnanců. Bohužel to ale 
nezabralo a 30 % řidičů si své průka-
zy stále nevyměnilo. A to mají čas jen 
do konce roku a ministerstvo dopravy 
právě uvádí, že z hlediska věku se 
potom výměna týká nejvíce řidičů 
ve věkové skupině 61 a více let. Ono 
totiž dnes jestli že vám kontrola zjistí 
že nemáte platný řidičky průkaz hrozí 
úplně zbytečně pokuta ve výši 2 tisíc 
korun, v případě správního řízení to 
může být i 2 500 korun. Proto radím, 
podívej té se milé řidičky a řidiči, do 
kdy máte platný řidičský průkaz bez 
zbytečného odkladu. (V článku byly 
použity údaje z portálu Seznam.cz)
Mnoho šťastných kilometrů přeje

 Milan Hrdlička, místostarosta

Seniorské okénko

Bohunický ples 2019
Termín konání: 22. 2. 2019 od 19.00 hod
Místo konání:  sál Hasičky, Ukrajinská 2
Hudba k tanci a poslechu  skupina HITMAKERS

Cena vstupného: 100,- Kč
Moderátor: 
Luděk Urbánek Savana

Předprodej vstupenek od 7. 1. 2019 
podatelna MČ Brno-Bohunice.

Příjem darů do tomboly od 
7. 1. 2019 Odbor sociální, kultury 
a školství Mgr. Marta Dvořáková

Auta a senioři



Opoziční názory

Již několikráte jsem se vy-
jadřoval tak, že vidím pro-
stor pro zlepšení obsahové 
stránky našeho bohunic-
kého periodika. Součas-
ný stav věcí je takový, že 
podstatnou (lze říci přímo 
většinovou) část obsahu 
zpravodaje tvoří přímo 
zastupitelé nebo se jedná o obsah, 
který je přímo politicky zaměře-
ný (namátkově např. čísla 6/2018, 
7–8/2018). Každý zastupitel (včetně 
kolegů zastupitelů v radě MČ) podává 
informace ze svého úhlu pohledu za 
účelem ovlivnění veřejného mínění. 
Sluší se připomenout, že pouze ve 
svůj prospěch. Dospívám tedy k závě-
ru, že informace poskytované zastupi-
teli nejsou a nemohou být objektivní.
Přitom se ale shodneme jistě na tom, 
že hodnotu mají pouze ty informace, 
které jsou správné, objektivní a vyvá-
žené. Proto navrhuji, aby informační 
obsah zpravodaje tvořil profesionální 
redaktor, který by mohl být zaměst-
nán na částečný úvazek. Obdobně je 
například tvořen obsah Brněnského 
metropolitanu (vydávaný městem 
Brnem) - dovolím si říci, že jeho ob-
sah je kvalitní. Výhody tohoto opat-
ření by byly následující:
• Vyšší míra objektivity a vyváženos-
ti – nejlepší by jistě bylo, kdyby byl 
obsah tvořen někým zcela nezávis-
lým. Jsem přesvědčen, že uvedené 
nelze z pozice samosprávy zajistit. 
Proto alespoň navrhuji řešení, kdy 
by tvůrce informačního obsahu ne-
měl osobní a bezprostřední zájem na 
vlastní prezentaci. V tomto ohledu 
nelze sice hovořit o 100% míře ob-
jektivity a vyváženosti, ale jedná se 
jistě o jejich vyšší míru oproti sou-
časnému stavu.

• Tvorba nového typu 
obsahu  – musíme si 
uvědomit, že všichni 
autoři článků tyto pub-
likují bezplatně. Proto 
absentuje pravidelný 
časově náročnější ob-
sah  – např.  rozhovory 
s významnými obyvateli. 

Placený redaktor by měl na takovou 
činnost v rámci svého zaměstnání 
prostor. Je prostě třeba vyhledávat 
obsah o aktivitách v Bohunicích, kte-
ré nejsou nutně navázány na radnici 
(o takových aktivitách není nyní in-
formováno vůbec).
• Přenos tvorby článků z učitelů na 
redaktora – učitele si neplatíme pro-
to, aby přispívali články do obecní-
ho zpravodaje. Nechme učitele učit, 
články o školách může ve spolupráci 
s učiteli tvořit redaktor.
• Naředění politického obsahu in-
formačním obsahem – důsledkem 
činnost redaktora by bylo zmnožení 
celkového obsahu zpravodaje. Tím by 
došlo k jistému naředění politického 
obsahu, který je často plný osobních 
animosit.

Mzdové náklady na profesionálního 
redaktora představují zvýšené ná-
klady. Jsem přesvědčen, že pokud by 
takový redaktor současně působil 
i jako kronikář, kterého v současné 
době také platíme, nejednalo by se 
ve výsledku o významné navýšení 
nákladů.
Nyní hodlám ohledně výše uvede-
ného v osobní rovině přesvědčovat 
kolegy zastupitele. Poté předložím 
věc k rozhodnutí zastupitelstvu MČ.

 Michal Kincl
zastupitel MČ Brno ‑Bohunice

Zastupitelstvo naší měst-
ské části se 14. listopadu 
sešlo na startu dalšího 
funkčního období, pro-
gram byl ryze technický, 
zahrnoval volbu starosty, 
členů rady a výborů zastu-
pitelstva.
Na facebooku někteří píší 
o mírně slavnostní atmosféře, jiní 
žehrají na nezájem veřejnosti, někdo 
si libuje, že to šlo hladce podle koa-
liční dohody, jiný se diví, proč dostali 
v tajné volbě někteří radní více hlasů, 
než by koalice měla mít. K naposled 
zmíněnému si myslím, že šlo o jisté 
vyjádření názoru na jednotlivé nomi-
nované, nic víc, nic míň. Mě osobně 
potěšilo, že jsem při volbě do finanč-
ního výboru získal hlasy v podstatě 
od všech, i když je mi jasné, že bez 
laskavého svolení velkého C bych ty 
koaliční zřejmě neměl.
Jedno překvapení hlasování přineslo, 
když v rozporu se zvyklostmi nebyl 
předsedou kontrolního výboru zvolen 
představitel nejsilnější opoziční stra-
ny. Koalice si raději vybrala, nominací 

zjevně překvapeného, ko-
legu Kincla. Dobré vědět, 
že si velký C tak pečlivě 
hlídá i to, kdo jej bude 
kontrolovat.
Ještě bych chtěl vysvětlit, 
proč jsem hlasoval (jedi-
ný) proti navrženému po-
čtu radních. Nejsem pře-

svědčen o tom, že jich potřebujeme 
sedm, když mi nikdo nevysvětlí, jaké 
mají úkoly; a nemají nijak rozdělené 
gesce a kompetence. V tom jsou sou-
časné bohunické poměry netypické, 
připadá mi to jako funkce pro funkce, 
možná za odměnu.
Po nezbytných formalitách by měly 
rada, výbory a komise začít reálně 
pracovat ve prospěch občanů MČ 
a prosincové druhé jednání zastu-
pitelstva již jistě bude mít velkou 
převahu věcných bodů programu 
v čele s rozpočtem. Uvidíme, jaké 
dárky Bohunicím v předvánočním 
čase přinese. Přeji pak všem klidné 
svátky, a  jak rád říkám, chytrého 
ježíška.

 Jan Novotný, zastupitel

Obsah zpravodaje Znovu na startu funkčního období

Zasadili jsme lípu – strom 
svobody
Ve čtvrtek 8. 11. odpoledne náš pionýr-
ský tábornický oddíl Severka společně 
s panem starostou i místostarostou 
Bohunic, rodiči a okolními návštěv-
níky zasadil u kapličky na ulici Spod-
ní lípu srdčitou. Tedy zatím je to jen 
malé lipové miminko. Ale doufáme, 
že za několik let z něj vyroste velký 
a silný strom svobody. Výsadba lípy 
se uskutečnila v rámci výročí 100 let 
republiky, kdy jsme se ve spolupráci 
s městskou části Brno–Bohunice za-
pojili do projektu „Strom Svobody“. 
Na výsadbě se podílelo hned několik 
generací. Starší severáci připravili díru 
a půdu pro strom a nejmenší celou 

výsadbu dokončili. Kdo šel zrovna 
okolo, mohl se také přidat a zaházet 
si jednu dvě lopaty hlíny. Děkujeme 
všem zúčastněným za pomoc a spo-
lečný zážitek na několik let.

(32. PTO Severka)

4 

U vědomí platnosti Obecného nařízení 
na ochranu osobních údajů (GDPR)
dovoluji si zde zveřejnit data jednoho 
konkrétního jedince z Bohunic:
Jméno a příjmení: L. SVOBODY
Narození: 24. října 1968
Adresa: Brno -Bohunice, Spodní 24
Zdravotní stav: výborný až dobrý
Výše zmíněné nařízení Evropské unie 
se nevztahuje ke stromům, a tak za 
uveřejnění nehrozí žádné sankce (pro-
zatím).
Máme v Bohunicích několik stromů, 
o nichž přesně víme, kdy byly vysa-
zeny, kým a při jaké příležitosti. Lípa 
svobody byla vysazena na památku 
50. výročí vzniku československého 
státu.
V roce 2013 byla u hasičky vysazená 
lípa na památku 90. výročí založení 
hasičského sboru v Bohunicích. Ve 
čtvrtek dne 8. listopadu t.r. v 16.30 
byla u kapličky vysazena jubilejní lípa 
na polosoukromé akci, o jejíž konání 
nebyla veřejnost obecními kanály vů-
bec informována. Škoda!
Ve všech výše zmiňovaných případech 
se vždy jedná o výsadbu lípy srdči-
té (Tilia cordata), jež je považována 
za náš národní strom. Pro rozlišení 
jednotlivých druhů lip rostoucích na 
území Bohunic můžeme jako pozná-
vací znak použít drobné chloupky na 
rubu listových čepelí:

Bohunické stromy (12)
Lípa srdčitá (malolistá) – rezavé 
chloupky v místě, kde se sbíhají žilky
Lípa velkolistá – bílé chloupky v mís-
tě, kde se sbíhají žilky
Lípa stříbrná – celý rub listu plstnatý 
a téměř bílý
Lípa zelená – celý rub listu hladký (bez 
chloupků) a zelený jako na líci listu
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
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Deváťáci z Vedlejší v Praze

Po překonání nejistých začátků ně-
kterých našich nových dětí v MŠ jsme 
se plně ponořili do činností a aktivit 
s podzimem spojených. Co jsme se 
všechno naučili a poznali? Proletěli 
jsme se s papírovými draky po obloze, 
otrhali jsme celý sad plný jabloní, skli-
dili jsme zeleninovou zahrádku a další 
podzimní plodiny, včetně řepy, bram-
bor a dýní. Projeli jsme se na bílém 
koni se svatým Martinem a rozsvítili 
lampióny. Vyzdobili jsme si školku 
šiškami, kaštany, žaludy, šípky, listím 
a  dalšími přírodninami, které děti 
samy nasbíraly na našich společných 
vycházkách do okolí školy. K výzdobě 
školky přispěli i někteří rodiče. Do-
nesli nám okrasné dýně z vlastních 
zahrádek.
Ke každému z podzimních témat jsme 
se naučili několik básniček a písniček. 
Přečetli jsme si také tematické po-
hádky. Děti vyplňovaly pracovní listy, 
vykreslovaly omalovánky, v rámci vý-
tvarných aktivit si vyzkoušely několik 
výtvarných technik, např. malbu tem-
perovými barvami, kresbu voskovkami, 
otiskování různých předmětů nebo vy-
střihování a lepení. Vznikly tak krás-
né výtvory dětí, které mohou rodiče 
pravidelně obdivovat na nástěnkách.
Podzimní pobyt venku probíhal nejen 

ve znamení sběru přírodnin a her na 
školním hřišti, ale vrhli jsme se také 
do úklidu listí na školní zahradě. Naše 
děti pomáhaly listí shrabovat a na-
bírat do vozíku. Moc jsme se u toho 
všichni nasmáli.
Protože se snažíme o blízkou spolu-
práci s rodiči našich dětí, zorganizo-
vali jsme několik odpoledních akcí 
spojených s podzimem pro děti i ro-
diče. Velký úspěch a ohlas měl první 
tematicky zaměřený projekt, do kte-

rého jsme zapojili všechny maminky. 
Jednalo se o zářijovou akci s názvem 
Jablíčkování. Maminky jsme doslova 
vtáhli do dění tím, že od nás dostaly 
úkol: vyrobit, upéct, uvařit nebo jinak 
zpracovat jablíčka a přinést s sebou na 
akci. Maminky se úkolu zhostily skvě-
le. Přinesly nejen buchty, dorty a ko-
láče, ale i ovocné saláty nebo jablečný 
mošt. S dětmi jsme pro maminky při-
pravili krátké vystoupení plné písniček 
a básniček na téma „Jablíčko“, které 

se všem zúčastněným moc líbilo. Po 
představení všichni ochutnávali dob-
roty z jablíček a předávali si recepty.
V říjnu u nás ve školce proběhly dvě 
odpolední akce s rodiči. Nejprve jsme 
na Drakiádě pouštěli draky. Vítr nám 
přál, draci lítali vysoko. Akce se nám 
velmi vydařila. Koncem října pro nás 
nastal čas dýní a s ním spojené Dý-
ňování. Děti s rodiči vyřezávali dýně, 
vyráběli z přírodnin různé postavičky, 
podzimníčky a  dýňová strašidýlka. 
Výsledkem jejich společného snažení 
byly krásné výrobky a dýně, které nám 
ještě několik dní poté zdobily školku.
Završením podzimu byla nedávná lis-
topadová akce pro rodiče s názvem 
Loučení s podzimem. Všichni jsme se 
sešli na školním hřišti. Děti předved-
ly rodičům vystoupení plné básniček 
a písniček na téma „sv. Martin“, poté 
následoval martinský průvod s lampi-
óny do okolí školy. Po návratu z prů-
vodu děti dostaly odměny v podobě 
martinských rohlíčků, které pro všech-
ny napekly paní učitelky.
Podzim utekl rychle jako voda a my 
jsme si ho všichni moc užili. Ale teď už 
se těšíme na zimu a zimní radovánky…                

 Mgr. Klára Lahodová, 
učitelka MŠ Vedlejší

Ve středu ráno po podzimních prázd-
ninách jsme měli sraz v 7:45 ve ves-
tibulu hlavního nádraží. Odjížděli 
jsme vlakem společnosti Regiojet do 
Prahy. V Praze jsme byli o půl jede-
nácté a přesunuli jsme se z nástupiště 
podchodem do hlavní budovy. Tam 
jsme si koupili jízdenky na tramvaje, 
abychom se dostali na naši první za-
stávku na Petřín.
Jeli jsme asi pět zastávek a potom půl-
ka třídy nasedla na lanovku a vyjela 
nahoru. Druhá půlka šla pěšky. Nahoře 
na Petříně jsme si dali rozchod, někdo 
šel na rozhlednu a někdo do zrcad-
lového bludiště. Následoval Pražský 
hrad a chrámu sv. Víta, kde nám naše 
třídní zajistila prohlídku. Prohlídka 
většinu spolužáků moc neuspokojila, 
ale i přes to jsme rády, že jsme se tam 
podívali. Po prohlídce jsme se tramvají 
přesunuli na jednu noc na ubytovnu.
Večer jsme se vydali do divadla. Do 
divadla Na Fidlovačce jsme došli od 
ubytovny pěšky, protože to nebylo až 
tak daleko. Od představení Jeptišky 
jsme čekali horší výsledek, než nako-
nec byl. I přes to, že jsme dost jejich 
vtipů nepochopili, tak se nám to líbilo. 
Po představení jsme už měli jít zpátky 
na ubytovnu, ale p. učitelka se nás 
zeptala: „chtěli byste vidět večerní 
Prahu?“ My jsme všichni řekli, že ano 
a tak jsme nastoupili na tramvaj a jeli 

do centra. Tam jsme se při procházce 
uličkami zastavili v KFC. Na ubytov-
ně všichni uvítali, že jsme nedostali 
večerku.
Ráno jsme si museli nastavit budík, 
abychom se vůbec vzbudili. Po snídani 
v devět hodin jsme se vydali tramvají 
opět do centra. Podél Pařížské ulice 
jsme přišli až k Židovskému hřbitovu, 
kde nás čekala dlouhá prohlídka syna-
gog a nakonec hřbitova. Paní průvod-
kyně se nám ze začátku moc nelíbila, 
ale do konce prohlídky se zlepšila. Pak 

jsme se přesunuli na Staroměstské 
náměstí, kde jsme měli krátký rozchod. 
Na náměstí je spousta různých „uměl-
ců“,kteří např. sprejují, malují, foukají 
bublinky atd.
Po rozchodu na Staromáku jsme šli 
do Palládea, kam se všichni těšili. 
Rozdělili jsme se do skupin a byli asi 
dvě hodiny v různých obchodech. Když 
si každý prošel, co chtěl, měli jsme 
sraz před Palládeem, odkud jsme se 
metrem přesunuli na Hlavní nádraží. 
Na nádraží jsme dlouho čekali na vlak, 

Změřte si 
zdarma fyzičku
Výzkumné centrum Přírodovědecké 
fakulty MU RECETOX shání Brňáky 
narozené v letech 1991 až 92 do celo-
evropské studie rodičů a dětí ELSPAC 
(www.elspac.cz). Chcete zjistit, jak 
jste na tom se svou fyzickou kondicí? 
Jaké je složení vašeho těla? Chcete 
znát hladiny toxinů nebo některých 
důležitých hormonů? Najděte si čas 
na několik nenáročných vyšetření 
a tato data zdarma získáte. Umožníte 
porovnat Brno s Evropou. Přihlaste se 
e-mailem na adresu info@celspac.cz.

který nás přepravil zpátky do Brna. No 
a tady náš výlet do Prahy skončil. Na 
výletě se nám strašně moc líbilo. Ten-
to výlet byla naše nejlepší třídní akce.
A na konec bychom chtěli všichni po-
děkovat p. učitelce Demelové, že nám 
takový výlet připravila, a taky paní uči-
telce Zavadilové, která paní učitelce 
pomohla, a hlavně že to s námi obě 
zvládly. Moc dobře víme, že to nebylo 
jednoduché…

Tereza Draxlerová, Anna Šťastná, 9.A
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Vážení a milí, tak jako kalendář-
ní rok vrcholí pohodou v advent-
ním čase a Vánocemi, tak i my 
v knihovně máme pro vás připra-
veny dvě poslední letošní akce 
pro potěšení a pro dobrou náladu.

Jednou z nich je pravidelná výstava. 
Ta prosincová má název „po oKRAJ“ 
a její autorkou je Jana Malá. Paní Malá 
u nás vystavuje již podruhé, tento-
krát jsou k vidění nádherné exotické 
krajiny. Autorka je všestranně nadaná 
výtvarnice, tato výstava ukazuje jeden 
segment její tvorby, o němž autorka 

říká: „Čínské tušové malbě se věnuji 
od roku 2007, kdy jsem započala svá 
studia na Universiti Tungku Abdul 
Rahman v Kuala Lumpur. Přestože 
výtvarné tvorbě se věnuji poměrně 
dlouho, musela jsem s pokorou začít 
„od píky“, zapomenout na vše „ev-
ropské“, včetně držení štětce, a jeden 
večer v týdnu jsem pečlivě sledovala 
a napodobovala tahy svého čínského 
mistra, pana Sum, který byl velkým 
a trpělivým učitelem. Když jsme se 
o dva roky později loučili, popřál mi 
do dalších výtvarných počinů hodně 
štěstí s tím, že mám vytvořit pomyslný 
výtvarný „most“ mezi uměním evrop-
ským a asijským“. Výstava potrvá od 
3. 12. 2018 do 29. 1. 2019.
Knižní čtvrtky, kdy vás dopoledne 

seznamujeme s  novinkami knižní 
produkce, připadají na 6. 12. , 13. 12. 
a 20. 12. 2018, v době od 10 do 12 ho-
din. Rádi se s vámi pobavíme o kniž-
ních tipech na Vánoce.
V úterý 4. 12. 2018 v 16,30 hodin přiví-
táme naše „čtecí babičky“ – paní Radku 
Müllerovou a Marušku Lukášovou, v je-
jich úžasném podání si děti poslechnou 
klasickou pohádku O sedmi havranech. 
Děti se potěší krásným příběhem a ob-
rázky a dospělým nabídneme, tak jako 
v loňském roce, vánoční nealkoholický 
punč. Přijďte se svými dětmi, užijete si 
krásné odpoledne a spoustu zábavy.
Moc se těšíme, že se k nám přijdete 
podívat a doufáme, že se vám bude 
u nás líbit. Hektické předvánoční ob-
dobí se tak může stát o něco klidněj-

ším, protože právě u nás si můžete 
odpočinout u krásných knih.
Jak se chýlí konec roku a začínáme bi-
lancovat, vracíme se v duchu ke všem 
akcím, které se nám v tomto roce po-
dařilo uskutečnit, a nebylo jich málo. 
A podařilo se nám to zejména díky 
dotaci naší městské části pod vede-
ním pana starosty Ing. Antonína Crhy 
a pana místostarosty Milana Hrdlič-
ky. Rádi bychom jim co nejsrdečněji 
poděkovali jak za finanční obnos, tak 
za velmi milé a vstřícné jednání. Dě-
kujeme moc!
Vážení a milí, vám všem přejeme pří-
jemné prožití svátků vánočních a tě-
šíme se s vámi na viděnou.

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

JAK ARMÉNSKÁ STRÁVILA 
HALLOWEEN

Na naší škole si každoročně připravují 
žáci starších ročníků hodiny angličtiny 
pro žáky prvního stupně. Tentokrát 
si netradiční výuku pro třeťáky, čtvr-
ťáky a páťáky nachystali žáci 9. B na 
25.–31. října, kdy se v anglicky mluví-
cích zemích slaví Halloween.
Je tedy jasné, že si deváťáci zvolili 
program s halloweenskou tematikou. 
Mezi nejoblíbenější aktivity mezi 
dětmi patřilo „Živé pexeso“, které se 
v některých třídách muselo pro vel-
ký úspěch několikrát opakovat. Vel-
ký úspěch měla i „Plácačka“, při níž 
dvě skupiny soutěžily o to, kdo první 
plácne plácačkou na mouchy správné 
anglické slovíčko napsané na tabuli. 
Děti si v hodinách procvičily i poslech, 
a to ve formě písničky, do které měly 
doplňovat chybějící slova. Svoje nově 
získané vědomosti si mohly ověřit 
v křížovce a na konci hodiny si spo-
lečně s deváťáky všichni zatancovali.
V průběhu hodin se mladší děti dozvě-
děly informace o Halloweenu i nová 
anglická slovíčka a fráze, deváťáci si 

zase vyzkoušeli roli učitelů a učitelek. 
Pro všechny to byly zábavně strávené 
hodiny angličtiny.
Celý projekt vyvrcholil ve středu 
31. října, kdy si žáci obou devátých tříd 
nachystali Halloweenské odpoledne. 
Program začal shromážděním „Ghost 
Dance“, tancem ve strašidelných 
kostýmech, které hodnotila porota 
z řad učitelů a deváťáků. Hned poté 
se děti rozešly na další stanoviště: při 
„Vampire Hunt“ skupinka 8-10 žáků 
chytala upíry, na dechberoucí straši-
delnou stezku odvahy „Dark Way“ se 
proměnila chodba vedoucí k jídelně, 
během „Apple Hunting“ si zase všich-
ni vyzkoušeli tradiční anglickou hru 
lovení jablek. Nejzábavnější ovšem 
bylo nechat si věštit svoji budouc-
nost, takže se naše dvě věštkyně za 
celé odpoledne nezastavily.
Děkujeme všem deváťákům za pří-
pravu i realizaci celé akce, i učitelům 
3.–5. ročníků, kteří se nebáli svěřit 
nám své hodiny angličtiny.

 Za deváťáky N. Zafírelisová, 
T. Šolcová, T. Sedláčková 

a E. Willmannová

Jak bývá posledních pár let zvykem, 
na SVČ Lužánky – pracovišti Lány se 
pořád něco děje. Pokud nestavíme, 
tak renovujeme, opravujeme či vy-
lepšujeme, aby se u nás všem líbilo. 
Stejně tak i letos jsme se vrhli do re-
konstrukce přízemních prostor. Změnu 
si vyžádala novelizace hasičské vyhláš-
ky, díky které jsme se za spoluúčasti 
městské části pustili do přesunu naší 
Miniškolky Macešky z prvního patra 
do přízemí. To aby dětičky v případě 
požáru mohly být rychleji evakuované.
Ale znáte to – když na jedné straně 
začnete kopat, druhá strana se začne 
bořit. I my jsme se pustili do stavby 
a s ní následně vyvstala otázka špat-
ných rozvodů teplé vody a zastaralých 
plynových kotlů. No hledejte si vodo-
vodní potrubí ve sto let staré budově… 
nakonec jsme všechny rozvody našli, 
staré plynové kotle jsme vyměnili za 
úspornější, přebudovali starou kou-
pelnu na krásnější, s novými obklady, 
WC i převlékárnou pro děti. A když už 
jsme byli v přestavbách, nechali jsme 
o prázdninách udělat i nové podlahy 
v sále a v přístupové chodbě. V září 
pak už nebránilo nic tomu, abychom 
přestěhovali Macešku do přízemních 
prostor. V rámci našich rekonstrukcí 
jsme v sále ještě nainstalovali nová 
zrcadla, která se v případě potřeby 
dají zavřít a vznikne tak plocha na 
psaní křídami. O  tom, jak se nám 
rekonstrukce za spoluúčasti městské 
části za skoro 1,5 milionu podařila, se 
můžete přesvědčit sami, když zavítáte 
na některou z našich akcí určených pro 
veřejnost.
Naposledy to byl v listopadu lampio-
nový průvod s ohňostrojem, kterého 
se zúčastnilo přes 1200 lidí z Bohunic 
i širokého okolí. Mnohokrát děkujeme 
za společně strávené chvíle a těšíme se 
již v prosinci znovu na viděnou, a to 
při mnohem intimnější akci, kterou 

je Zpívání u bohunické kapličky spo-
jené s rozdáváním betlémského svět-
la. Tato akce se uskuteční v předvečer 
Štědrého dne 23. 12. od 18 hodin na 
prostranství mezi ulicemi Rolnická 
a Spodní.
A co se na Lánech děje, když zrovna 
nerenovujeme? Kromě Miniškolky Ma-
ceška pro děti od 2 do 3 let máme při-
praven celodenní program pro širokou 
veřejnost. Dopoledne k nám chodí do 
babyklubů rodiče s nejmenšími dětmi 
a školy na výukové programy. Odpole-
dne je pak vystřídají školáci, pro které 
jsou v rámci projektu PoškoLánů při-
praveny zájmově kroužky už od 14.30 
hod. Kolem 16 hodiny je následují 
předškoláci a na závěr přichází pro-
gramy pro dospělé. Letos se nám jich 
otevřelo hned několik, ať je to cvičení 
jógy, které máme ve 4 kroužcích, tak 
i zdravotní a kondiční cvičení, pilates, 
večerní keramika pro dospělé či histo-
rické procházky po Brně se setkáváním 
našich seniorů. Ani o prázdninách ne-
zahálíme. Během letošního léta jsme 
uspořádali 2 pobytové tábory a 30 tá-
borů příměstských, na kterých se nám 
vystřídalo přes 600 děti.
Ve výsledku se na Lánech dveře netrh-
nou, byť s prostorem jsme skoro již na 
hraně našich možností. Kdyby se tak 
dala budova nafouknout. V každém 
případě doufáme, že si u nás má mož-
nost vybrat každý – od těch nejmen-
ších až po ty zkušené. Mnohokrát vám 
děkujeme za přízeň, velmi si jí vážíme!
Krásný nový rok 2019 s další várkou 
novinek a společných setkání!

 Lucie Stará, 
vedoucí pracoviště Lány

Když žáci učí žáky Ohlédnutí za rokem 2018

Prosinec v knihovně
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Jedinečný evropský projekt s názvem ZA HRANICE ŠKOLY byl započat 
v listopadu 2018 i na pracovišti LABYRINT Střediska volného času 
LUŽÁNKY.

V rámci něj byla osloveným základním a středním školám nabídnuta spolupráce 
formou realizace čtyř tříhodinových výukových programů pro vybrané třídy 
uskutečněných v průběhu celého školního roku.
Konkrétní podoba těchto programů vzniká ve spolupráci s učiteli a žáky zapoje-
ných tříd na základě toho, co skutečně aktuálně potřebují. Rámcově si projekt 
klade za cíl nabídnout žákům zprostředkování učební látky méně obvyklým 
způsobem. V případě LABYRINTU se (vzhledem k zaměření tohoto centra na 
dramatickou výchovu) jedná o divadelní postupy podpořené i dalšími druhy 
umění jako literatura, hudba a film. Chceme tím ukázat, že umění může být 
zajímavou cestou k poznávání světa v nás i kolem nás.

Tak jako již každým rokem i tuto zimu chceme být připravení vytvořit si v Bo-
hunicích veřejné kluziště. Bohužel ne vždy je k nám příroda vstřícná. Letos jsme 
se rozhodli požádat vás, bohunickou veřejnost, opět o spolupráci při ledování. 
Jsem osobně přesvědčen, že se v čtrnáctitisícové městské části najde dostatek lidí, 
kteří jsou ochotni věnovat část svého volného času pro dobrou věc a s nástřikem 
ledové plochy nám vypomohou. Samozřejmostí bude, že MČ -Brno Bohunice 
zajistí občerstvení a technické pomůcky. Příprava hřiště a stavba mantinelů se 
uskuteční v prosinci letošního roku. Rád bych, abychom poskládali tým „ledařů“, 
kteří budou ochotni podílet se přímo na vytvoření ledové plochy. Ze zkušeností 
vím, že vhodné podmínky k nástřiku ledové plochy někdy trvají jen den či dva, 
ale někdy třeba i týden. Predikce možného mrznutí je nemožná, ale jak já říkám, 
připraveným štěstí přeje. Nejde totiž o nic jiného, než dát dohromady partu 
lidí, kteří rádi přiloží ruku k dílu. Máte -li opravdový zájem udělat něco pro své 
blízké a okolí, kontaktujte mě prosím na hrdlicka@bohunice.brno.cz nebo na 
tel.: 778 542 492, rád vám sdělím bližší podrobnosti.

 Milan Hrdlička

Po patnácti odehraných zápasech pod-
zimní půle přezimuje Tatran Bohunice 
až na sedmé příčce průběžné tabulky 
Jihomoravského krajského přeboru, 
devíti bodovou ztrátou na vedoucí 
Boskovice. Tatran má stejně bodů jako 
Moravská Slavia, se kterou v posledním 
podzimním zápase na jejím hřišti remi-
zoval 2:2. Forma fotbalistů Bohunic 
v průběhu podzimu hodně kolísala 
a dobré pohodě nepřispělo ani vystří-
dání tří trenérů v průběhu tří měsíců. 
Vítězné zápasy střídaly remízy i prohry.
Tatran nasbíral za sedm výher a tři 
remízy 24 bodů, nejlepšími střelci Bo-
hunic jsou doposud Král s 8 brankami 
a Švancara, Bachdasaryan a Schneider 
mají na svých kontech shodně po 5 
vstřelených brankách. Po vánoční pře-
stávce se mužstvo Tatranu opět sejde 
k zimní přípravě, ve které odehraje 
několik přátelských zápasů na nově 
zrekonstruovaném umělém povrchu 
na stadionu Neužilova i na hřištích 

soupeřů. Jarní část JMKP započne kon-
cem března 2019 a hráčům i novému 
trenérovi Stanislavu Píškovi budeme 
držet palce, ať se zimní příprava vydaří 
a fotbalisté vyrazí do druhé poloviny 
přeboru v herní pohodě, která jim do-
pomůže k udržení se mezi nejlepšími 
třemi týmy JmKP.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu 
TJ TATRAN Bohunice přejí všem fa-
nouškům a sponzorům pohodové pro-
žití vánočních svátků, ničím nerušený 
vstup do Nového roku 2019 a děkují 
za podporu v podzimní části soutěže 
a těší se na diváckou návštěvu i ve 
druhé polovině. Informace o časech 
začátků jednotlivých zápasů i odjezdů 
autobusu na zápasy mimo Brno nalez-
nete na webových stránkách oddílu: 
www.tatran -bohunice.cz, dále ve vitrí-
ně na fotbalovém stadionu Neužilova 
35 nebo na vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Třídíte správně? Bílé sklo můžete ho-
dit i do kontejneru pro barevné sklo, 
protože čirým sklem se barva surovi-
ny nezmění. Ale obráceně to neplatí! 
Barevným sklem se bezbarvá surovina 
znehodnotí a může se dále zpracovávat 
pouze jako barevné sklo. Je zbytečné 
stavět čiré láhve vedle plného kon-
tejneru, když vedlejší kontejner pro 
barevné sklo je poloprázdný.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Labyrint jde za hranice školy

Postavme si kluziště

Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice 
přezimují na sedmé příčce!

Pro bílé žádné omezení  
neplatí. Pro barevné ano!

Rk Tým Záp + 0 - Skore Body

1 FC Boskovice 15 10 3 2 33:21 33

2 FK Mutěnice 15 9 3 3 34:18 30

3 TJ START Brno 15 9 2 4 37:16 29

4 FC Sparta Brno 15 8 3 4 42:22 27

5 FK SK Bosonohy 15 7 4 4 26:18 25

6 SK Moravská Slavia-fotbal 15 7 3 5 39:31 24

7 TJ Tatran Bohunice 15 7 3 5 33:33 24

8 SK Olympia Ráječko 15 7 2 6 33:28 23

9 TJ TATRAN Rousínov 15 7 2 6 28:24 23

10 SK Krumvíř 15 7 1 7 26:24 22

11 FC Ivančice 15 4 4 7 27:32 16

12 FC Svratka Brno 15 4 4 7 23:36 16

13 FC Kuřim 15 4 3 8 25:29 15

14 AFK Tišnov 15 3 3 9 19:38 12

15 FC Moravský Krumlov 15 3 3 9 19:42 12

16 SK Vojkovice 15 1 3 11 24:56 6
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VÁNOČNÍ OZDOBY 
Z KORÁLKŮ
14. prosince 2018 v 16.30 - 19.00

lany.luzanky.cz

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

CENA: 250 Kč 

Přijďte si vytvořit tradiční vánoční ozdoby ze 
skleněných perliček z Poniklé. Dílna je pro 
děti i dospělé a je průchozí - nemusíte se 
předem nahlašovat. V ceně je materiál na 
dvě ozdoby a malé občerstvení.
Možnost dokoupení dalšího materiálu.

ŠPRTEC - 8.12.2018 - SO
ZAČÁTEK V 10:00POŘADATEL: MICHAL FRANĚK

EMAIL: MFranek@seznam.cz, TEL: 728 238 898

MÍSTO KONÁNÍ: ORLOVNA BRNO BOHUNICE

HRANIČKY 5, BRNO 625 00

NOHEJBAL - 29.12.2018 - SO
ZAČÁTEK V 09:00POŘADATEL: JOSEF MUSIL

EMAIL: musil@brnotron.cz, TEL: 777 324 575

startovné zdarma, nečlenové Orla 100Kč, každý přinese cenu pro hráče, možnost zakoupení občerstvení

PREZENCE OD 08:30

Na provoz orlovny a činnosti oddílů přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice

ZAČÁTEK V 09:30POŘADATEL: VÁCLAV ZAVADIL

EMAIL: zavadil@orelbohunice.cz, TEL: 773 663 458DĚTI, MLÁDEŽ
startovné: zdarma, vezměte si: pálku a sportovní obuv na přezutí , věk dětí max do 18 let

PREZENCE OD 09:00

ZAČÁTEK V 09:30POŘADATEL: VLADIMÍR MUSIL

EMAIL: info@orelbohunice.cz, TEL: 732 176 481
PREZENCE OD 08:30

startovné zdarma, nečlenové Orla 100Kč, každý přinese cenu pro hráče, možnost zakoupení občerstvení

startovné zdarma, nečlenové Orla 20 Kč, vezměte si přezůvky , 2 kategorie žáci a dospělí

DOSPĚLÍ

ŽÁCI, DOSPĚLÍ

DOSPĚLÍ
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Francouzský 
kulturní 
večer

Pondělí 10.12.2018 
od 19:30 do 21:00 

EVS dobrovolnice Zoïlé nás
zavede na sever Francie odkud

pochází. Můžete se těšit na
francouzské jídlo, hudbu,

kulturu a konverzaci ve
francouzštině.

2. 1. 2019, ve 14.30 
POŽEHNÁNÍ NA PETROVĚ, ZAHÁJENÍ SBÍRKY

3. 1. 2019, od 16.00 
PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ A ŽIVÝ BETLÉM NA NÁM. SVOBODY

6. 1. 2019, v 18.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
(přímý přenos můžete sledovat  na ČT 1)

Otevřete koledníkům nejen dveře, ale i svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi. Děkujeme!

Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz/sbirky 
www.facebook.com/trikralovasbirka

1. - 14. ledna

Trikralova
sbirka

Blížící se konec roku je pro tzv. „kapsáře“ hotový ráj. Vyskytují se hlavně 
v místech, kde je velká koncentrace lidí (nákupní centra, trhy, stánky 
s rychlým občerstvením, parkoviště, veřejná hromadná doprava). Je 
důležité být na výskyt takových osob připravený a obezřetný.

Různí podvodníci a kapesní zlodějíčci jsou velice vynalézaví a rafinovaní. Pracují 
ve skupinkách, vše mají dobře nacvičené a jsou velice rychlí. Vše trvá několik 
vteřin.
Pro věci nechávané ve vozidlech, platí heslo „auto není trezor“. Nenechávejte své 
věci viditelně ve vozidle. Při nakládání nákupu do vozidla nenechávejte v přední 
části nebo na kapotě či střeše kabelku a cenné věci.

Několik doporučení:
 – Vyhýbejte se skupinám většího počtu osob a mějte své věci pod kontrolou 

(na očích).
 –  Neukazujte obsah své peněženky cizím osobám.
 –  Na ulici, při nákupech, v dopravních prostředcích věnujte zvýšenou pozor-

nost svým kabelkám, taškám, zavazadlům a mějte je pečlivě uzavřené.
 –  Nenechávejte v horní části kabelky, tašek peněženku či jiné cennosti.

 –  Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe v přední části těla. 
Ztížíte tak provedení krádeže. Nevhodná jsou zavazadla umístěná na zádech.

 –  Muži nenoste peněženky v  zadních kapsách u  kalhot, ale raději je mějte 
umístěné v náprsních kapsách.

 –  Noste peníze odděleně od dokladů.
 –  Pokud máte u sebe bezpečnostní kód k platební kartě, noste jej odděleně od 

karty, znemožníte pachateli výběr finanční hotovosti z bankomatu (také mo-
bilní telefon, který je v kabelce a je na něm PIN, není bezpečným řešením).

 –  Při výběru peněz z bankomatu či při placení v obchodech si všímejte svého 
okolí, zejména zda tuto činnost někdo nepozoruje.

 –  Pokud Vám byla odcizena platební karta, ihned účet zablokujte.
 –  Mobilní telefon ukládejte bezpečně ve vnitřních kapsách.
 –  V nákupních centrech nedávejte kabelky do nákupních košíků (stačí se na-

táhnout pro žádané zboží a může dojít k odcizení).
 –  Sledujte své okolí. Zloději si své oběti předem vytipují.
 –  Při ukládání zakoupeného zboží do vozidla nenechávejte kabelku, peněženku 

na sedadle nebo na střeše vozidla (přes otevřenou zadní kapotu nevidíte, co 
se děje v přední části vozidla).

Dalším rizikem mohou být nákupy dárků přes e -shopy. Toto má své výhody, ale 
i skryté hrozby. Na co myslet?

 –  Kontaktní údaje a spolehlivost prodejce – ověření adresi, recenze od ostat-
ních kupujících. Výhodou je certifikace a akreditace obchodu.

 –  Pozor na nápadně výhodné ceny zboží – zboží nemusí dojít, může dojít jiné 
zboží anebo se může jednat o padělek výrobku.

 –  Platební podmínky  – při koupi zboží od neprověřeného prodejce si raději 
nechte zboží doručit na dobírku a poté překontrolovat. Při platbě prostřed-
nictvím internetového bankovnictví si nastavte limity plateb.

 –  Místo odkud provádíte platby – provádějte ze svého počítače, který by měl 
být dostatečně zabezpečen a chráněn. Jisté riziko hrozí při platbách z cizích 
počítačů, dále z mobilních telefonů (nedostatečné zabezpečení).

 nprap. Bc. Alena Peterková

Rady pro bezpečné vánoční nákupy
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÉ NOVINKYINTEGROVANÉ NOVINKY
...  INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ ...

INTEGROVANÉ NOVINKYINTEGROVANÉ NOVINKY
...  INFORMACE O VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNĚ ...

www www.idsjmk.cz 24
HODIN 5 4317 4317 @ info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz 1

38/2018

SLEVOVÝ
PROGRAM IDS JMK

Muzem 
města Tišnova

www.mekstisnov.cz/muzeum

INFOMACE O DOPRAVĚ 
V RÁDIÍCH A TELEVIZI

Do Slevového programu IDS JMK je zapojen  
muzem v Tišnově, které poutavou cestou 
popisuje tradice a zvyky na Tišnovsku. 
Aktuální výstavou je  
Využít můžete slevu na vstup.
Sleva na vstupné ve výši 25 % se poskytuje 
při předložení jízdenky IDS JMK na pokladně.

Pro cestu do Tišnova využijte vlakové linky 
S3 nebo R9. Z obcí v okolí Tišnova další 
regionální autobusové linky.
Spojení do muzea vyhledejte na:
https://www.idsjmk.cz

Český rozhlas Brno Hitrádio City
TV BRNO1

Více na www.idsjmk.cz                 

Tiskové chyby vyhrazeny

DLOUHODOBÁ VELKÁ VLAKOVÁ 
VÝLUKA V BRNĚ OD 9. 12. 2018 
Od 9. prosince 2018 začne dlouhodobá vlaková výluka 
centru Brna. Většina vlakových linek IDS JMK nebude 
zajíždět na Hlavní nádraží. 
V současné době se dokončují jízdní řády vlakových linek a 
a informační týkající se výluky.
Aktuální informace k výluce budeme uveřejňovat na webu 
www.idsjmk.cz v druhé polovině listopadu. 

                                                            Děkujeme za pochopení

ČRO BRNO
Brněnsko 106,5/93,1 FM
Hodonínsko 93, 6 FM
Znojemsko 97,3 FM
Žive na https://prehravac.rozhlas.cz/brno.

HITRÁDIO CITY
Brněnsko 99,0/100,8 FM
Blanensko 100,6 FM
Znojemsko 102,7 FM
Žive na https://hitradiocitybrno.cz.

TV BRNO1
V pozemním digitálním vysílání v Brně na kanále 25 a z vysílače
v Mikulově na kanále 51 nebo nabídce  kabelových a IP operátorů UPC, 
NETBOX, ITSELF a sledovanitv.cz.

NEWS
Žive na https://prehravac.rozhlas.cz/brno.NEWS
Žive na https://prehravac.rozhlas.cz/brno.

LIVENEWS
LIVENEWSInformace

z celého

Jihomoravského

kraje

Aktuální infomace z dopravy, pozvánky na zajímavé dopraví akce, tipy na výlety, cenové a 
tarifní nabídky můžete vidět a slyšet u našich mediálních partnerů:

 

Orel jednota Brno - Bohunice pořádá tradiční 

 

Vánoční turnaj dětí a mládeže 
ve stolním tenisu 

čtvrtek 27. 12. 2018 

 

 
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5 
Prezence: 9.00 hod – 9.20 hod 
Zahájení turnaje: 9.30 hod, (ukončení ~ ve 13 hod.) 
Startovné: zdarma, turnaj je veřejný, hráči a hráčky 
narození 2000 a mladší 
Občerstvení: není zajištěno 
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení 
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky 

 
Přihlášky a dotazy: Václav Zavadil, zavadil@orelbohunice.cz 

 

www.orelbohunice.cz 
 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

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

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 až k Vám domů.

NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT montessori školka
V Bohunicích se staráme o děti již dva roky, nyní 
od ledna ještě rozšíříme kapacitu o další místa, 
abychom mohli přijmout pár nových kamarádů 
mezi nás. I v roce 2019 se s námi nadále můžete  
pravidelně setkávat v montessori dílničkách.

Děkujeme všem rodičům a dětem za přízeň v roce 2018. Přejeme krásné 
Vánoce a do Nového roku zejména zdraví, štěstí a spokojenost.

Kolektiv Nejkrásnějšího světa s.r.o. a Montessori poznání z.s. 
Bohuňova 10, Brno, 625 00,   www.nejkrasnejsisvet.cz
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 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

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

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

 Vánoční stromky z Vysočiny, 
rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč 
smrk 450 Kč, výška 150–250 cm, t: 
702 909 454.

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Koupím garáž v osobním vlast-
nictví v Bohunicích. Tel: 777 159 551

Veselé Vánoce, pevné 
zdraví, hodně štěstí 

a lásky v novém roce přeje 
všem svým zákazníkům 

Josef Juras, trafikant
Francouzský kurz 

středa od 19:00 do 20:00  

pro dospělé začátečníky
s rodilou mluvčí Zoïlé 

 

Bonjour ! 

Od 9. ledna 2019 

V SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint 
Švermova 19, 62500 Brno

 BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci prosinci se dožívá svého krás-
ného kulatého jubilea paní Ivana Tou-
farová. Hodně zdraví, štěstí, životní
pohody, optimismu a radosti v kruhu 
rodinném do dalších let přeje 
Josef Juras, zastupitel MČ

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@bohuni-
ce.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 2. 11. 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.

�  .netbox.cz/vesmir

+ HBO balíček 
+ Navíc seriály

Zdarma

  Internet
   Chytrá telka Kuki

S námi máš
celý svět na dlani
Kombinace služeb
od 450 Kč/měs.

Prodej vánočních kaprů 
z Litomyšle a Vysočiny

zahájení 18. 12. 2018 
•  dopňkový prodej: lín, amur, jeseter, pstruh, siven
•  prodej vanočních stromků 
•  21. 12. zahájení vánočních trhů

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Prosinec:  10. – 23. 12. Adventní menu
24. 12. Štědrovečerní večeře (menu 690 Kč, dětské 350 Kč)
31. 12. Silvestr hotelu Myslivna (v ceně 1 190 Kč  
celovečerní raut a bohatý program)
Plesová sezóna: 
18. 1. Myslivecký ples | 25. 1. Maškarní ples | 15. 2. Moravský ples
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

Jaroslav Šotek  
 tel.: 547 222 056, 606 738 758

www.stin-sotek.cz

 jarek.sotek@volny.cz

www.benu.cz

U Pošty 14, 
Brno – Starý Lískovec 
625 00       

NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

až

%
SLEVA

z doplatku

až

p

*Členům zákaznického programu BENU PLUS 
poskytneme slevu až do výše 60 % 
z doplatku u léků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, a to dle možností 
přípustných právními předpisy. Informace 
o regulovaném doplatku léků jsou k nalezení na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnic-
tví ČR www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. 
Akce platí do odvolání pouze v této BENU 
Lékárně. Slevu uplatníte předložením BENU 
Lékové karty s receptem.

     
+420 731 638 184
brno.sliskovec@benu.cz

25 dnídovolené

Nabízíme:
·  Férový kolektiv 
·  Moderní výrobu
·  Pevné výplatní termíny 
·  Akce pro zaměstnance 
·  Svoz z centra Brna 
·  Stabilní zázemí rakouské 

společnosti
·  Nadstandardně  

zaplacené přesčasy

www.hrdinouvife.cz
          nebo volej
        703 155 259

“Hrdina říká napřímo, co si myslí, umí svou 
práci a nebojí se dělat nové věci. Takové 
lidi chceme mezi nás. Posouváme možnosti 
dopravy dál. Vyrábíme ty nejlepší dveře 
do vlaků, tramvají a metra pro celý svět. 
Jsme IFE-CR.” Nadělte si  

na Vánoce
změnu.

IFE_inzerce_93x135_Bohunice.indd   1 26.11.2018   16:19:20

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


