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Trochu jsem poslední dobou přemýšlel 
o třídění odpadu. No, po pravdě, pře-
mýšlel jsem trochu víc, a také jsem se 
trochu ptal.
Položil jsem si základní otázku: „Je 
potřebné a správné třídit?“ Odpověď 
je jasná a zní „ano“. Ovšem, když jsem 
si položil otázku, jestli třídím správně, 
a postupně se zamyslel nad každým 
vytříděným kouskem, už jsem se se-
bou tak spokojený nebyl. Toto téma se 
často a živě diskutuje i ve facebookové 
skupině „Bohunice -informace od An-
tonína Crhy“. Ale postupně.
Jednoznačně nejekologičtějším způso-
bem nakládání s odpady je, odpad vů-
bec nevytvářet. Tak třeba: Chodím jako 
každý jiný nakupovat do bohunických 
„sámošek“. A když se na chvíli zastavím 

a zamyslím nad svým chová-
ním, tak najednou zjistím, 
že občas kupuji jednu pap-
riku a dám ji do sáčku, jeden 
banán, pomeranč, okurek, 
mandarinku… A na každou 
věc nový mikrotenový sáček. 
Přitom to vůbec není třeba. 
Cenovka se dá většinou bez 
problému nalepit přímo na ovoce či ze-
leninu. Nebo v Bille u pultu kupuji pár 
koleček salámu a prodavač mi to balí 
do papíru a ještě to chce dávat do dal-
šího sáčku. Říkám: „Děkuji, sáček není 
třeba“. Pán chvíli koukal, ale poslechl. 
 Jiný příklad: Moje dcera nám ušila ze 
síťoviny sáčky na zeleninu a pečivo. 
Jejich použitím eliminujeme spotřebu 
plastů z obchodu na minimum. Vím, 

Třídit odpad? Určitě ano, ale s rozumem
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice pořádá

v sobotu 27. 4. 2019 od 9 hodin

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Železný odpad můžete ponechat od rána před vaším domem, ne však 
v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz šrotu.
Mimo železného odpadu můžete přinést: autobaterie, sporáky, elektromo-
tory, pračky, bojlery, drobné elektrospotřebiče.
Po telefonické domluvě na tel. č. 603 306 450 vám rádi pomůžeme 
i s odvozem objemnějších kusů. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na 
uvedeném telefonním čísle.

 Vaši dobrovolní hasiči

SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITNÍ ŠATNÍK

Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém 
stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit?
Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi?

Můžete je donést do budovy staré haly TJ Tatran
Bohunice, Neužilova 35.
V pátek 12. 4. 2019 od 1300 do 1900 hod
A v sobotu 13. 4. 2019 od 900 do 1300 hod

Co můžete darovat? letní a zimní oblečení – pánské, dámské, dětské; 
lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony; látky – minimálně lm 
(prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky); domácí potřeby – nádobí 
bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené); polštáře, deky; obuv – veškerou 
nepoškozenou; batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot; potřeby 
osobní hygieny; čistící prostředky; funkční ruční nářadí

Co bohužel přijmout nemůžeme? Nábytek, ledničky a další elektrospo-
třebiče určené ke zpětnému odběru; znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy; 
zmačkané prádlo

že stejně to dělají i někteří 
z vás. Podobně lze postupo-
vat i v mnoha dalších přípa-
dech, stačí se jen zamyslet 
a chovat se rozumně.
Město Brno má nejekolo-
gičtější způsob likvidace 
odpadu: spalování. Vysoce 
efektivní pětistupňový sys-

tém čištění spalin zajišťuje účinnost 
99 %. Do ovzduší tak vypustí méně di-
oxinů než například kdejaký slavnostní 
ohňostroj. Paráda, říkám si, tak není 
třeba se bát něco vyhodit, všechno se 
spálí a ještě z toho vyrobíme elektřinu 
a teplo.
Ale EU a svědomí mi říká, že vše do 
černého kontejneru přece jen nepatří. 
A tak třídím: „petky“, obaly ze sapo-
nátů, papír, obaly z vajíček, plechovky 
od piva, mikrotenové sáčky, kelímky 
od jogurtu…
A zase mi to vrtá hlavou – je to tak 
skutečně správně? No, když si něco 
málo o likvidaci odpadu zjistíme a nad 
některými položkami se zamyslíme, tak 
úplně není. Například víme, že recyklo-
vaný papír se už nedá znovu recyklovat 
a patří do černého kontejneru na spále-

ní? To je například právě obal od vajec.
Ale nejvíce jsem se zabýval obyčejným 
kelímkem od jogurtu nebo margarínu. 
Co se u nás doma děje:
Koupil jsem si jogurt, snědl ho, mám 
dobrý pocit v  chuťových buňkách 
a v ruce prázdný kelímek. Chci jej vy-
třídit. Většina z nás jej vymyje a hodí 
do žlutého kontejneru na plast. Tak 
jsem to donedávna dělal i já.
Pak jsem se zamyslel. Co je pro nás 
nejcennější? No, přece voda. Pod-
zemní zdroje (nejen na jižní Moravě) 
díky suchu v posledních letech kle-
sají – vytrvale ubývají. Jistě i ten, ze 
kterého bere vodu město Brno. Zatím 
nám z kohoutku teče, ale určitě není 
od věci šetřit a chovat se zodpovědně.
A teď zpět ke kelímku. Na jeho umytí 
jsem spotřeboval kvalitní pitnou vodu 
(možná celý litr), kterou někdo vyčer-
pal z podzemí a  trubkami dopravil 
k nám domů. 
,Spotřeboval na to elektrickou elektři-
nu, kterou zatím stále vyrábíme vět-
šinově z uhlí, plynu nebo atomového 
jádra. Někde se pomocí plynu ohřála. 
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Odbor majetkový a kontroly

Bohunické komentáře událostí
Dny se prodloužily, zem se ohřála a  ve 
vzduchu je cítit jaro. Skutečnost, která 
nám pravidelně ukončuje období lenosti 
a odpočinku. Období, které bylo a je stvo-
řené pro zábavu a plesání. I v Bohunicích 
se uskutečnilo několik tanečních zábav 
a plesů. Nemohu opomenout náš druhý 
Bohunický ples, který tentokrát proběhl 
v pátek 22. února opět v sále Hasičky. S potěšením 
musím konstatovat, že letošní ples byl ještě o stupeň 
lepší než ten loňský. Zvláště mne potěšil velký zájem 
našich spoluobčanů. Veškeré vstupenky v počtu sto 
čtyřiceti míst, což je maximum sálu, byly vyprodá-
ny již čtrnáct dní před daným termínem. Hudba, 
která provázela naše tanečníky, byla vybrána naším 
kulturním patriotem Luďkem Savanou Urbánkem 
a sklidila velký ohlas. Museli jsme jejich produkci 
o hodinu nadstavit. I letos byla uspořádána tombola, 
která činila přes 140 položek a musela se losovat 

nadvakrát. Může to vypadat, že se chválíme, 
co se nám organizátorům povedlo, ale opak 
je pravdou. Především chci poděkovat těm, 
kteří na ples přišli, těm, kteří nelenili, nezů-
stali sedět doma u televize a přišli se bavit 
se svými přáteli. Bez vás, vážení účastníci 
plesu, by nemělo smysl nic organizovat, 
a proto mnoho díků, a věřím, že se za rok 

opět sejdeme.
Přichází jaro, a to je čas úklidu po zimě. I my bu-
deme muset uklidit to, co jsme si při zimní údržbě 
nasypali pod nohy. Věřím, že jarní úklid proběhne 
rychle a bez problému. V dubnu začínají pravidelná 
bloková čištění komunikací a parkovišť. Proto si vám 
dovoluji připomenout, že termíny blokových čištění 
v Bohunicích jsou otištěny jak v tomto zpravodaji, 
tak tyto termíny je možné zjistit na našich webových 
stránkách.
V měsíci březnu proběhlo také zasedání zastupi-

telstva městské části Brno - Bohunice. Přestože na 
projednávání nebylo mnoho bodů, debata byla opět 
vydatná. Nechci hodnotit kvality obsahu debat, ale 
někdy byly argumenty a projevy některých zastupi-
telů za hranou slušnosti a vkusu. Debata proběhla 
především u bodů dotací pro zájmové subjekty, které 
působí v Bohunicích a u bodu, který se týkal pro-
jektu „Technická studie ulice Jihlavská“. Přestože 
jsme jako vedení přesvědčeni, že díky této studii 
dojde k zásadním změnám kapacity průjezdnosti 
(především na křižovatce Jihlavská a Vídeňská se 
plánuje rozšíření na čtyřproudou vozovku), některým 
zastupitelům se tato varianta nelíbila. Co je však 
jisté, že se nám již díky této úpravě nebudou tvořit 
v těchto místech kolony vozidel směřující z ulice 
Jihlavské dolů k ulici Vídeňské.
Vážení spoluobčané, přeji vám do jarních měsíců 
mnoho štěstí a radosti.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Milí čtenáři Našich Bohunic. Tentokrát jsme 
oslovili vedoucí majetkového odboru Ing. Ivu 
Krpcovou a zeptali se jí na zajímavosti její práce.

Paní vedoucí, v jaké věci Vás nejčastěji navště-
vují obyvatelé Bohunic?
Odbor majetkový a kontroly ÚMČ Brno -Bohunice 
navštěvují občané převážně z důvodu zájmu o pro-
nájem zahrádky, umístění reklamy na zeď nebo oplo-
cení, které jsou v majetku města Brna. Dále občané 
ukončují nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod 
stavbami garáží při jejich prodeji nebo přepisu na své 
děti a uzavírají nové nájemní smlouvy. Tady bych 
ráda upozornila, že na základě ustanovení § 3056 
obřanského zákoníku vzniklo statutárnímu městu 
Brnu, jakožto vlastníkovi pozemku předkupní právo 
k budově, která je na tomto pozemku umístěna, 
a vlastníkovi budovy vzniklo vůči statutárnímu městu 
Brnu předkupní právo k pozemku, na kterém je budo-
va umístěna. Dále se občané informují na pronájem 
nebytových prostor. Ve správě MČ Brno -Bohunice 
je mimo jiné i Dům s pečovatelskou službou na ul. 
Arménská. Jejich obyvatelé nás také poměrně často 

navštěvují, zejména z důvodů drobných oprav v by-
tech. V neposlední řadě nás lidé navštěvují se žádostí 
o pronájem obecního bytu. V MČ Brno -Bohunice je 
již veškerý bytový fond zprivatizovaný, ve správě je 
pouze již zmíněný Dům s pečovatelskou službou, kte-
rý je ale obsazován z úrovně Magistrátu města Brna.

Majetkový odbor spravuje v Bohunicích rekre-
ační poplatek a poplatek z ubytovací kapacity. 
Jakou částku ročně vyberete, která následně 
doputuje do obecního rozpočtu?
Místní poplatek z ubytovací kapacity se v MČ Brno-
-Bohunice týká 6 objektů a průměrně do rozpočtu 
obce takto získáme 680 tis. ročně. Místní poplatek za 
lázeňský nebo rekreační pobyt se týká pouze dvou ob-
jektů a činí zanedbatelnou částku cca 2 tis. Kč ročně.

Jaký majetek vlastní MČ Brno -Bohunice?
MČ Brno -Bohunice má ve správě majetek, který je 
jí svěřený z úrovně Magistrátu města Brna, jelikož 
vlastníkem není MČ Brno -Bohunice, ale statutární 
město Brno. Svěřený majetek se sestává zejména 
z pozemků. Ve správě MČ Brno -Bohunice je také 

18 budov – radnice ÚMČ Brno -Bohunice, mateřské 
a základní školy, střediska volného času, základní 
umělecké školy, Dům s pečovatelskou službou, Na-
děje, o. s., stánek s občerstvením na náměstí při ul. 
Dlouhá, Kaple Cyrila a Metoděje a další…

Váš odbor se zabývá nejen majetkem MČ, ale 
i kontrolou… Co spadá do Vašich kompetencí?
Ano, náš odbor se zabývá i kontrolou. Jedná se o kon-
trolu hospodaření příspěvkových organizací, které 
městská část zřizuje. Kompetence k provádění kon-
trol jsou v působnosti zřizovatele, tedy rady měst-
ské části. Za radu pověření ke kontrole vydává pan 
starosta. Každoročně náš odbor provede kontrolu 
hospodaření u všech šesti příspěvkových organizací.

ODBOR MAJETKOVÝ A KONTROLY
naleznete v 1. patře bohunické radnice, v pravé části, 
poslední dveře vlevo. Telefonní spojení: 547 423 825, 
547 423 826, e -mail: krpcova@bohunice.brno.cz, 
liskutinova@bohunice.brno.cz
Děkuji za rozhovor

 Mgr. Lucie Stará, vedoucí redakční komise
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Já umyl kelímek v teplé vodě a ona odtekla kanálem 
do modřické čističky, kde ji zase vyčistili (opět za 
pomocí elektřiny) a vypustili do řeky. Čistý kelímek 
hodím do žlutého kontejneru. No, ale to jsem tomu 
životnímu prostředí moc nepomohl. Přitom jsem se 
dočetl, že kelímek stačí dobře vyškrabat a takový se 
může do žlutého kontejneru na plasty klidně dát.
Často si také stěžujete, že jsou barevné kontejnery 
přeplněné a že chcete další. Několik jsem si jich 
obešel. Zodpovědně říkám, že je to jinak. Jsou plné 
jen proto, že neděláme to, co máme. 
V modrých kontejnerech je spousta krabic, které 
nikdo nesešlápl, ale hodil je tam tak, jak je doma 
otevřel. Dvě takové krabice a kontejner je plný. Po-
dobně plasty – nesešlápnuté petky, krabice od džusů, 
kelímky od jogurtů, misky od masa i plechovky od 
piva rychle zaplní každý kontejner. A svozová firma 
pak převáží místo odpadu vzduch.

PROSÍM, prosím!!! Před vhozením věcí do kontejnerů 
je důkladně sešlápněte, zmačkejte, roztrhejte. Pomů-
žete především sobě. V důsledku toto nezodpovědné 
chování totiž zaplatíme zase jen my. A tak rozumným 
chováním můžeme „několik korunek“ ušetřit.
Občas se mě ptáte, jestli nepřidáme kontejnery na 
další typ tříděného odpadu? Ano, máme to v plánu. 
Na některá vybraná místa (po jejich stavební úpravě), 
přidáme červené kontejnery na drobný elektroodpad 
a patrně i na textil.
S čím nepočítáme, jsou kontejnery na bioodpad. 
V sídlišti nejsou vhodné. Jen pro představu, co by 
následovalo, kdybychom je instalovali: Lidé do nich 
budou přirozeně házet zbytky potravin (často spolu 
s igelitovým sáčkem). Ty začnou, zejména v horkých 
letních měsících, okamžitě kvasit a hnít. Z kontej-
nerů se bude šířit zápach a nebezpečné bakterie 
a poteče z nich hnilobná tekutina. Pak to někdo 
vysype do svozového auta. Před tím musí vysypat 

ty igelitové sáčky. Část tlející hmoty ulpí na stěnách 
nádob a bude zahnívat dál… Tyto kontejnery mají 
smysl na vesnicích, kde do nich lidé dávají trávu 
a větve, nikoliv na sídlištích pro zbytky potravin…

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Tento měsíc začne také první kolo blokových čištění. 
Kompletní termíny podle jednotlivých ulic na celý 
rok najdete uvnitř zpravodaje.
Moc vás všechny prosím, POZNAČTE si dobře termí-
ny, které se vás týkají a kdo můžete, tak si stáhněte 
aplikaci Brněnských komunikací, která vás na váš 
„blokáč“ včas upozorní. Naším zájmem je, aby nebylo 
odtaženo ani jedno auto!!!

Milí přátelé, s přicházejícím jarem vám přeji hodně 
zdraví, radosti, svěžesti a obnovy sil. Těším se na 
další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Třídit odpad? Určitě ano, ale s rozumem
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1.–30. 4. SOUTĚŽ – Hurá do Polska! – pro děti o znalosti polské 
kultury; KJM, Lány 3

1.–30. 4. MĚSÍC KŘÍŽOVEK – přijďte pokořit loňský rekord;
KJM, Lány 3

2.–30. 4. VÝSTAVA – Dávné časy – výstava obrazů Heleny Minaříkové 
Pavláskové; KJM, Lány 3

2. 4.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Legendy Poznaně a Brna hravě
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

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

KNIŽNÍ ČTVRTEK – novinky knižní produkce
KJM, Lány 3; od 10.00 hod. do 12.00 hod.

6. 4.
sobota

UKLIĎME ČESKO – dobrovolný úklid Červeného kopce a okolí 
Leskavy. Více informací v článku uvnitř tohoto čísla zpravodaje

6. 4.
sobota

TATRAN Bohunice : SPARTA Brno – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 10.15 hod.

8 4.–6. 5. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ – 1. část blokového čištění s odtahem 
vozidel MČ Brno-Bohunice

10. 4.
středa

BOHUNICKÁ CHASA a CHASIČKA – přivítání jara plné zpěvu 
a tance KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

15. 4.
pondělí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – pro rodiče budoucích prvňáčků
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 9.00 do 12.00 hod.

15. 4.
pondělí

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 15.00 do 17.00 hod.

16. 4.
úterý

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – výtvarná dílna pro děti
KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

17. 4.
středa

PŘEDNÁŠKA – Neschopnost EU řešit ekonomické problémy jihu 
Evropy; Radnice MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 17.00 hod.

18. 4.
čtvrtek

VELIKONOCE na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 8.00 do 16.30 hod.

20. 4.
sobota

TATRAN Bohunice : Krumvíř – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 10.15 hod.

25.  
a 26. 4.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 14.00 do 18.00 hod.

27. 4.
sobota

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

29. 4.
pondělí

ČARODĚJNICE na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

30. 4.
úterý

PÁLENÍ ČARODÉJNIC a MÁJOVÁ ZÁBAVA; Areál hasičské 
zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17.00 hod. zábava od 20.00 hod.

Kalendárium IV.Historické okénko

Z historie Bohunic CX.
Pro dnešní sto desáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii zobrazující prodejnu Maso–uzeniny, která bývala ještě nedávno 
na ulici Bohuňova. Sousedila bezprostředně s prodejnou potravin, uvedenou 
v minulém čísle tohoto zpravodaje.
Fotografie je z počátku 70. let 20. století. V roce 2016 bylo řeznictví uzavřeno. 
Majitel plánuje budovu přestavět na menší kavárničku s cukrárnou a prostory 
k bydlení. Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
  Antonín Crha

Přednášky P. Balíka:
17. 4. Neschopnost EU řešit ekonomické 
problémy jihu Evropy a migrační krizi

10. 6. Visegradská čtyřka jako alternativa 
budoucího vývoje EU

23. 9. Střed civilizací

Přednášky se budou konat vždy v zasedací místnosti 
radnice od 17.00 hodin.

Pozvánka

Setkání bohunických seniorů
středa 24. 4. 2019 | 9.00–11.00
Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi 
Brna a blízkého okolí, občerstvení a povídání se za-
jímavými 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

Rukodělné tvoření pro seniory
středa 10. 4. 2019 | 9.00–11.00
Pojďte s námi vyrábět a tvořit! Tentokrát ze starých bavlněných 
triček. Vyzkoušíme si šperky, dekorace a přitom se bude vykládat, 
připraven bude čaj a dobré kafe. S sebou si můžete vzít staré tričko 
nejlépe z bavlny. Tvořivý program (nejen) pro bohunické seniory 
se koná v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Všichni jsou srdečně zváni. 
Vstupné 20 Kč.

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

Pozvánka



Letošní právě počínající jaro nás zavá-
dí na práh jednoho významného stole-
tého výročí. Zákonem č. 213/1919 Sb., 
o sloučení sousedních obcí s Brnem 
ze dne 16.  dubna  1919 (a  účinným 
vyhlášením ve Sbírce zákonů a na-
řízení státu československého ode 
dne 23. dubna 1919) se totiž dosud 
samostatná obec Bohonice sloučila 
se zemským hlavním městem Brnem. 
Vedle nynějších Bohunic se slučování 
zúčastnily i tehdejší města Královo 

Pole a Husovice a dalších 
20 obcí, mj. Juliánov, Žide-
nice, Maloměřice, Obřany, 
Medlánky, Řečkovice, Ža-
bovřesky, Komín, Jundrov, 
Kohoutovice, Lískovec, 
Horní Heršpice, Komárov, 
Černovice, Slatina, Dolní 
Heršpice, Přizrenice a Tu-
řany.
Kdo by chtěl slavit kulaté integrační 
výročí i příští rok, musí si pak počkat až 

na 21. červenec. Tento den 
před 170 lety, roku 1850, 
totiž vzniklo tzv.  Vnitřní 
Brno (území tohoto celku 
je zhruba součástí dnešní 
městské části Brno -střed), 
přičemž součástí tehdejší-
ho Brna se mimo jiné stala 
i malá okrajová část katas-

trální obce Bohonice.
Obě velké integrační události lze 
označit ve zpětném pohledu za jed-

noznačně obecně prospěšné. Rozumná 
a promyšlená integrace do většího 
celku vytváří novou kvalitu a zvyšu-
je konkurenceschopnost. Příkladem 
může být právě třeba rozšiřování 
Brna. I  naše republika je součástí 
jednoho integračního celku. Přeji 
všem šťastnou ruku při květnových 
volbách…

 Michal Kincl
 zastupitel MČ Brno-Bohunice

Na středu 13. března bylo starostou 
svoláno jednání bohunického zastu-
pitelstva. Rada městské části předlo-
žila zastupitelstvu k projednání osm 
bodů. Neuvěřitelných pět z  těchto 
osmi bodů bylo po termínu, kdy se 
k nim mělo zastupitelstvo vyjádřit. 
Jeden nebo dva body (nikdo z vedení 
radnice to nevěděl přesně) týkající se 
předkupního práva a městské vyhlášky 
byly již projednány zastupitelstvem 

města Brna. Jednat o nich tedy už 
bylo zbytečné. Dvě žádosti o finanční 
dotaci (na podporu rodinné a seni-
orské politiky a  na nákup věcných 
prostředků pro dobrovolné hasiče) 
měly být doručeny krajskému úřadu 
do 1. března. Nejzávažnější však bylo 
stanovisko k technické studii zkapa-
citnění ulice Jihlavská (tj. k  jejímu 
rozšíření, k napojení dalších silnic do 
této ulice apod.). Odbor dopravy Ma-

gistrátu stanovil termín na 31. ledna! 
A to s dovětkem, že pokud nezašleme 
stanovisko do tohoto data, budou 
považovat naše mlčení za souhlas. 
Přitom se jedná o klíčový dokument 
související s budoucností naší měst-
ské části. Přestože byly všechny výše 
zmíněné materiály na náš úřad do-
ručeny v dostatečném předstihu (již 
v loňském roce nebo na počátku letoš-
ního roku), nebylo starostou svoláno 

zastupitelstvo včas. Tento stav nelze 
nazvat jinak, než selháním starosty 
Antonína Crhy, protože jemu osobně 
přísluší svolávat zastupitelstvo. My, 
zastupitelé za Brno+, jsme připraveni 
jednat o důležitých věcech kdykoli je 
třeba.

 Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 
PhDr. Eva Duřpektová, 

Ing. Miloš Vrážel

Na březnovém jednání 
zastupitelstva se na jedné 
straně řešily velmi důležité 
otázky budoucího rozvoje 
Bohunic a okolí, na druhé 
straně byla věcná stránka 
projednávaného často pře-
kryta zbytečnými osobními 
spory. Programem se od za-
čátku do konce jako červená nit vinula 
také otázka z mého nadpisu: Pozdě 
nebo včas?
Paragraf 92 Zákona o obcích praví, že 
zastupitelstvo obce se schází podle 
potřeby, nejméně však jedenkrát za 
3 měsíce, svolává jej starosta. Náš sta-
rosta zřejmě první části věty nerozumí 
a svolává zastupitele vždy v nejzazším 
termínu, kdy už 3 měsíce klepou na 
dveře. Proč, o tom nechci spekulovat. 
Ale má to neblahé důsledky.
Předmětné poslední jednání ZMČ pro-
běhlo 13. března. V průvodním dopise 
k bodu 4 (vyhláška o veřejné produkci 
hudby) požadoval Magistrát vyjádře-
ní do 28. února – aha! V průvodním 
dopise k bodu 5 (technická studie Jih-
lavská) požadoval Magistrát vyjádření 
do 31. ledna – aha! Uzávěrka na dotace 
Jihomoravského kraje (body 6 a 7) je 
1. března – aha!
Dva body (3 a 4) byly nakonec z pro-
gramu staženy, když už o nich 5. břez-
na závazně rozhodlo celobrněnské za-
stupitelstvo. Zbytek se projednával, 

s tím, že je prý domluveno, 
že naše stanovisko Magis-
trát stále zajímá. Možná. 
Ale je to ostuda.
Podruhé na téma pozdě 
nebo včas. Někteří kolego-
vé si stěžovali, že obsáh-
lé materiály dostáváme 
pravidelně až v nejzazším 

zákonném termínu, reálně 5 dnů pře-
dem, rozbito víkendem. Ano, dá se 
říci, že je to pozdě. Ale také k tomu 
lze přistoupit, jako jsem přistoupil 
já – technickou studii Jihlavská jsem 
si vyžádal hned po jejím projednání 
v komisi pro rozvoj MČ a studoval 
skoro měsíc; žádosti spolků o dotace 
jsem si také zašel na úřad pročíst již 
v únoru. (Že se v nich relevantní in-
formace pro zodpovědné rozhodování 
nenachází, to je téma na jiný článek.)
Do třetice na téma pozdě nebo včas. 
Kolega Kotzian předložil (pravda na 
poslední chvíli, rovnou na stůl) mate-
riál, který včas = před projednáváním 
v celobrněnských orgánech reaguje na 
potenciální změnu územního plánu 
v oblasti Kampusu. Po debatě, o jejíž 
věcnosti ať si každý udělá obrázek sám, 
byl návrh zamítnut. Škoda. Asi se čeká, 
až bude pozdě.
Moc bych si přál, aby bohunické samo-
správné orgány jednaly a konaly včas! 
Snad se toho jednou dočkám.

 Jan Novotný, zastupitel

Vážení spoluobčané, ne-
dávno jsem se dočetl, že 
Brno trápí nadměrný hluk. 
Kvůli tomuto hluku se 
údajně dobře nevyspí de-
vět obyvatel Brna z deseti. 
Proto mě docela zarazilo, 
když jsme na  předminulé 
zastupitelstvo dostali váž-
ně míněný návrh usnesení, které by 
umožňovalo hudební produkci v rámci 
Bohunického hudebního podzimu až 
do 6 hodin do rána. Na okraj, já jsem 
velký přítel hudby a myšlenku multi-
žánrového Bohunického hudebního 
podzimu považuji za velmi dobrou. 
Nicméně je třeba vidět i druhou stra-
nu mince. Mám zjištěno, že v bytech 
v přilehlých domech bylo třeba při 
vystoupení Vildy Čoka naměřeno na 
zvukoměrných aplikacích přes 70 
decibelů. Podle hygienických norem 
nemá pod okny domů hluk přesáhnout 
během dne v průměru 55 a v noci 40 
decibelů. Hluk nad 55 decibelů již 
může nastartovat řadu onemocnění 
a nad 65 decibelů prokazatelně po-
škozuje zdraví. Je třeba si uvědomit, 
že panelové sídliště působí trošku jako 
zesilovač, kdy vnímáme nejen přímo 
přenesený hluk, ale i jeho odraz od 
rovných stěn. Proto jsem na tento 
návrh usnesení zareagoval protinávr-
hem, aby byly produkce ukončeny ve 
22 hodin. To je podle mě ještě snesi-

telný kompromis s přihléd-
nutím k tomu, že se jedná 
jen o několik dnů v roce. 
Pan starosta Crha měl na 
věc odlišný názor a podal 
další protinávrh, kterým 
by bylo hudební produkci 
možné provozovat až do 24 
hodin. Tento návrh se svou 

koaliční většinou snadno prohlaso-
val. Zarazilo mě, že pro byl i předseda 
komise pro životní prostředí, který 
by se měl v této problematice troš-
ku orientovat. Teoreticky by se celý 
problém dal řešit i nějakým ztišením 
aparatury řekněme po 20 hodině na 
nějakou únosnou mez, což se mi ale 
jeví trošku jako sci-fi, některé kapely 
prostě neumí hrát bez těch decibelů. 
Zaregistroval jsem i námitku – a co 
Silvestr? No, jsou obce, ve kterých je 
střílení petard na Silvestra zakázáno 
vyhláškou. Ale Silvestr je tak trošku 
jako živelná pohroma, přijde jednou 
za rok, občas si sebou vezme pár prstů 
nebo i celou ruku a zase odejde a život 
jde dál. Ale u Bohunických hudebních 
slavností by se jistě našel nějaký ro-
zumný konsenzus, aby byli spokojeni 
milovníci hudby a nerušili přitom 
spánek zejména dětí a starších lidí. 
Umožnění hudební produkce do 24 
hodin za takový kompromis rozhodně 
nepovažuji.  

 Antonín Brzobohatý, zastupitel

Bohonice sloučeny s Brnem

Samospráva, nebo samospád?

Co je lepší, pozdě nebo včas? Radost až do rána

4 

Názory zastupitelů
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Zápis z jednání zastupitelstva
Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic,
jak jste možná postřehli, redakční rada se snaží 
v každém čísle přijít s několika novinkami, které 
by zlepšily kvalitu tohoto periodika. Na dubnové 
vydání byla nachystána reportáž ze zastupitelstva 
MČ, které proběhlo 13. března 2019. Jak jste prav-
děpodobně zjistili z uveřejněných článků, jednání 
nebylo nikterak poklidné a přineslo dlouhé debaty 
a spoustu nedorozumění. Proto si dovolujeme uve-
řejnit zjednodušený zápis toho, jak zastupitelstvo 
probíhalo a co se na něm probíralo.   

 Lucie Stará, 
vedoucí redakční komise

ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 
MČ BRNO -BOHUNICE

 – Určení zapisovatele a sčitatele zápisu (tajemník 
úřadu MČ p. Kamarád), určení ověřovatelů zápi-
su (p. Juras, p. Nezval)

 –  Schválení programu tohoto zastupitelstva:
 - došlo ke stažení dvou bodů: stanovisko k uplat-

nění předkupního práva na koupi garáže při ulici 
Neužilova a návrh novely přílohy obecně závazné 
vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby, ne-

boť je již projednalo Zastupitelstvo města Brna
 - nové zařazení bodu, jehož znění přinesl až pří-

mo na zastupitelstvo p. Kotzian a které se týkalo 
stanoviska ke změně územního plánu na pozem-
cích Masarykovy univerzity (možnost tramvajové 
smyčky u univerzitního kampusu)

 – Představení nového ředitele ZŠ Arménská p. Pet-
ra Holánka a  nové vedoucí bohunické pobočky 
Knihovny J. Mahena p. Jany Máčalové, zároveň 
jsme se kytičkou a potleskem rozloučili s odchá-
zející vedoucí knihovny p. Jitkou Fukalovou.

 – Zpráva o  hospodaření MČ za období leden až 
únor 2019 byla přijata jednomyslně, bez pozmě-
ňovacích návrhů.

 – Návrh výše finančních dotací poskytovaných 
z  rozpočtu naší MČ v  roce 2019 vybraným bo-
hunickým organizacím (TJ Tatran, Orel, Sbor 
dobrovolných hasičů, SVČ Lány, SVČ Labyrint, 
ZUŠ, InBalance) byl schválen. Návrh p. Novotné-
ho o navýšení dotací orelské jednotě ze 135 000 
na 150 000 Kč naopak přijat nebyl.

 – Stanovisko k  materiálu „Technická studie ulice 
Jihlavská“  – zde si zastupitelé odhlasovali od-
dělené hlasování a vyjadřovali se k jednotlivým 
bodům usnesení. Ke každému bodu byla vede-

na rozprava (někdy bouřlivá, jindy věcnější), na 
závěr bylo hlasováním přítomných zastupitelů 
schváleno všech 5 bodů usnesení, přičemž po-
slední ze zmiňovaných bodů byl ve svém znění 
pozměněn na návrh pana zastupitele Kincla.

 – Stanovisko k podání žádosti o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu JmK v rámci dotačního programu 
„Podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského 
kraje na období 2017–2020“ – bylo schváleno 
po dání žádosti 16 zastupiteli, 3 se zdrželi hlaso-
vání

 – Stanovisko k podání žádosti o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu JmK v rámci dotačního programu 
„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni 
obcí pro rok 2019 - bylo schváleno podání žádos-
ti 15 zastupiteli, 4 se zdrželi hlasování

 – Zastupitelstvo schválilo udělení čestné medaile 
p. Josefu Ševčíkovi za obětavou celoživotní práci 
ve prospěch mládežnického sportu ve fotbalo-
vém oddílu TJ Tatran Bohunice a  poskytla mu 
finanční dar ve výši 5 000 Kč.

 – Stanovisko ke změně územního plánu na pozem-
cích Masarykovy univerzity v místě univerzitního 
kampusu  – návrh p. Kotziana byl hlasováním 
(7 pro – 1 proti – 10 se zdrželi) neschválen.

Z jednání komise ŽP

Komise život-
ního prostředí 
je poradním 
orgánem Rady 
MČ. Sbírá pod-
něty od občanů 
a také přichází 
s vlastními ná-
vrhy. Na břez-

novém jednání doporučila Radě MČ 
projednat a schválit následující body:

 – Výsadba pamětní lípy u příležitosti 
30. výročí sametové revoluce. Vý-
sadba lípy by měla proběhnout ve 

slavnostním duchu za účasti obec-
ních spolků a široké veřejnosti.

 – Komise doporučila Radě podporo-
vat návrh na vybudování parkou-
rového hřiště z  participativního 
rozpočtu města Brna v  lokalitě 
bývalého hřiště pro cyklotrial na 
ul. Okrouhlá u Tatranu.

 – Komise podpořila akci Ukliďme 
Česko (informace v  jiném článku 
zpravodaje)

 – Členové komise diskutovali o mož-
nosti využívat ve větší míře popí-
navé rostliny. Ty jsou nenáročné na 

výsadbovou plochu a  přitom po-
kryjí velký kus zdi, čímž plní v par-
ném létě funkci ochlazování okolí. 
Jako příklady byly zmíněny ovíjivá 
vistárie na jižní straně domu v ulici 
Pod Nemocnicí a použití loubince 
na stěně v prostoru před poštou či 
ve studentském kampusu. Kultivar 
loubince použitý v  kampusu se 
dokáže udržet svými „přísavkami“ 
i na hladkém povrchu a vůbec ne-
poškozuje fasádu.

 Vlastimil Halfar, předseda KŽP

Zastupitelstvo pohledem starosty
Vážení spoluobčané, milí přátelé, výše píše paní 
předsedkyně redakční rady informaci o proběhlém 
zasedání Zastupitelstva MČ Brno -Bohunice (ZMČ) 
a požádala mě, abych se k němu také vyjádřil.
Popravdě se mi moc nechtělo, protože jen těžko 
hledám pozitivní slova. Jednání zastupitelstva se 
totiž neslo ve velmi negativní atmosféře, zejména 
osobního napadaní, které bylo jednoznačně za hra-
nou slušnosti.
Ale k věci: Asi nejčastější kritika se nakonec týkala 
toho, že body k projednávání v ZMČ byly předloženy 
po termínu. Snažil jsem se kolegům z opozice vysvět-
lit, že tomu tak není, ale nechtěli slyšet.
Tak tedy pár slov pro vás, kteří jste jednání sledovali, 
nebo se o jeho průběhu něco dočtete. Způsob přípra-
vy dokumentů do ZMČ je určitě nejméně 10–12 let 
stále stejný.
Úředník z magistrátu pošle nějaké téma k projed-
nání, většinou s termínem jeden měsíc. V případě, 
že se zrovna časově trefí do období, kdy zasedání 
ZMČ neprobíhá, dostane od nás ke svému dotazu 

z úrovně Rady městské části (RMČ) informaci, jak se 
k problematice staví RMČ a že stanovisko ZMČ obdrží 
ihned po jeho zasedání. Takto postupovaly min. 3 
generace bohunických starostů, a stejně tak to podle 
nich dělám i já. Pokud je tedy dnes považováno něco 
za „pozdní“, muselo tomu být i v minulosti.
Jednali jsme o dvou žádostech o dotace z JmK pro 
hasiče a seniory. JmK požadoval pouze stanovisko 
bohunické RMČ. To dostal samozřejmě včas, takže 
žádné prodlení ani opomenutí či chyba nenastala. Do 
ZMČ jsem žádost předložil jen kvůli interním zvyk-
lostem - s tím, že kdyby se náhodou naše ZMČ vyjá-
dřilo negativně, žádosti z JmK stáhneme. Obdobně 
je to i s tzv. studií zkapacitnění ulice Jihlavská, která 
je pro vyřešení neúnosné dopravní situace na zmíně-
né ulici nesmírně potřeba. My jsme byli iniciátory, 
aby do ní byl přidám k vyřešení i úsek dolů kolem 
ústředního hřbitova s tím, že požadujeme v tomto 
úseku 2 pruhy ve směru dolů i nahoru. Ke studii bylo 
vyžadováno pouze stanovisko naší RMČ. To dostali 
úředníci magistrátu samozřejmě včas. Obdobně jako 

ze sousední MČ St. Lískovec, které se studie týká 
rovněž. Chtěl jsem být vstřícný a informovat o studii 
i naše zastupitele s tím, že na připomínky pozdě ještě 
není. Jak vidno vstřícnost vůči opozici se nevyplácí. 
Obdobně tomu bylo i u zbývajících dvou bodů, které 
byly předmětem kritiky.
Možná bych ještě zmínil poslední bod jednání, který 
byl zastupitelem panem Kotzianem předložen až na 
poslední chvíli „na stůl“ a vzbudil větší diskuzi. Je 
to změna územního plánu na pozemcích Masarykovy 
univerzity, která chce na ploše určené pro dopravu 
postavit archív a menzu. Pan zastupitel požadoval, 
aby tato plocha byla použita pro tramvaj do kam-
pusu. Popravdě, univerzitě nelze její pozemky sebrat 
a dopravní podnik tuto plochu k provozu do kampusu 
nepotřebuje. Proto jsem uvedený návrh nepodpořil.
Závěrem bych řekl následující: Povinnosti starosty si 
plním podle svého nejlepšího svědomím a žádné ter-
míny nezanedbávám. Nejrůznější opakovaná napadání 
považuji opravdu za zbytečná.

 Antonín Crha, starosta



6 

V prosinci se na naši školku obrátilo centrum RECETOX Masarykovy univerzity 
se zajímavou nabídkou ke spolupráci. Jednalo se o zapojení do výzkumného 
šetření ohledně kvality životního prostředí. Přesněji řečeno, tato studie zjiš-
ťuje, co dýchají děti v budově i na zahradě v souvislosti s použitými materiály 
a s vnitřním vybavením místnosti. Během února pracovníci centra rozmístili ve 
třídách a na zahradě vzorkovací zařízení, která do sebe vstřebávaly chemikálie ze 
vzduchu. Cílem celého výzkumu bude zhodnocení aktuálního stavu a případná 
doporučení, jak snížit výskyt těchto látek, aby negativně nepůsobily na lidský 
organismus. Máme slíbeno, že s výsledky této studie budeme seznámeni. Rádi 
jsme toto šetření podpořili.

 Za MŠ Amerlingova Zdeňka Lederová

Společnost LIDL vyhlásila, tak jako 
několik posledních let, hlasovací sou-
těž o výstavbu Rákosníčkova hřiště, 
které vždy dvěma vítězům hlasování 
zdarma postaví.
Naše městská část se do soutěže 
velmi aktivně zapojila. Informaci 
o hlasování a prosbu o pomoc jsem 
prvotně zveřejnil ve velké bohunické 
facebookové skupině. Odsud se pak 
šířila dál do menších skupin dokonce 
i za hranice Bohunic. Nakonec jsme 
se umístili s 10 280 hlasy těsně na 

I školka může podpořit výzkum

Vyhráli jsme! Budeme mít Rákosníčkovo hřiště! 

V minulém čísle jsem vás, vážení senioři, infor-
moval, že takzvané seniorské obálky jsou rozdány. 
Slíbil jsem však, že zajistím další a jakmile budou 
k odběru, budu vás informovat. S potěšením vám 
proto sděluji, že seniorské obálky již opět můžeme 
distribuovat a jsou k vyzvednutí zdarma na Soci-
álním odboru u Mgr. Marty Dvořákové.
Tak jako každý rok i  letos pro vás, milí senioři, 
vedení radnice připravuje několik odborných pre-
ventivních přednášek, a to zejména ve spolupráci 
s Městskou policií Brno. Přednášky budou rozdě-
leny do několika základních témat. O termínech 
a obsahu přednášek vás budu informovat v co 
nejbližší době, jak v tomto periodiku, tak i na vaší 
nástěnce. Dovoluji si vás též upozornit na možnost 
přihlášení se na studium Seniorské akademie. 
A jak se elektronicky přihlásit?

 – Formuláře přihlášek budou pro vyplnění zpří-
stupněny dne 13.  5.  2019 v  8.00  hodin pro-
střednictvím odkazu na stránce www.mpb.cz/

zapis. Pro platnou registraci je rozhodující při-
jetí přihlášky a její automatické potvrzení.

 –  Osobní přihlašování  – na adrese Bauerova 7, 
Areál dopravní výchovy a  vzdělávání RIVIÉRA, 
v  budově „Zámečku“. Hlavní brána areálu se 
otevírá v 5.30 hodin a zájemci, kteří se dostaví 
před osmou hodinou, mohou na registraci a vy-
plnění přihlášky vyčkat v  přednáškovém sále 
budovy. Čekajícím bude k  dispozici automat 
na kávu i  toalety. Pro platnou registraci bude 
rozhodující evidenční lístek pořadí, v jakém se 
zájemci o  studium dostaví na recepci Areálu 
Riviéra.

Údaje, které budete potřebovat pro vyplnění při-
hlášky: jméno, příjmení, titul, datum narození, 
telefon, e -mail, bydliště.
Maximální počet studentů je limitován kapacitou 
sálu v areálu Riviéra, a to počtem 100 míst. Polo-
vina přihlášek (50 míst) bude k dispozici formou 
elektronické registrace. Zbývající část studijních 

míst bude obsazena tradiční formou osobního 
přihlášení (50 míst). Pro přihlášení není stanoven 
žádný věkový limit posluchačů. Podmínkou je ale 
skutečný zájem a odpovědné zvážení svých reálných 
možností absolvovat časově náročné studium, tak 
aby vám nekolidovalo s jinými aktivitami a rodin-
nými povinnostmi.
V minulém roce se Seniorské akademie zúčastnilo 
několik bohunických seniorů, kteří tuto akademii 
úspěšně zakončili. Věřím, že i letos se najdou zá-
jemci, kteří budou mít zájem rozšířit své vědomosti.
Vážení senioři, přichází jedno z nejkrásnějších obdo-
bí v roce, období plné síly a očekávání, období, kdy 
se neprobouzí jen příroda, ale i lidský organizmus, 
kdy začínáme vnímat rozkvetlou krásu květin či 
stromů, ale i bzukot včel či čmeláků. Přeji vám, ať 
toto období vnímáte pozitivně, ať vás nabije na 
zbytek roku a dodá spoustu energie. Mnoho zdraví 
a krásných chvil.

 Váš Milan Hrdlička, místostarosta

Seniorské okénko

druhém místě (za vítězi z Prahy), a tak 
bude hřiště také u nás. Jeho hodnota 
cca 1,5 mil. Kč.
Pro jeho výstavbu byla vybrána plocha 
dosluhujícího hřišťátka pod bytovým 
domem Pod Nemocnicí 7. Hřiště by 
mělo stát ještě do letošních letních 
prázdnin.
Všem, kteří jste svými hlasy pomohli, 
mnohokrát děkuji.
Níže přikládám vizualizaci, jak by moh-
lo hřiště vypadat.

 Antonín Crha, starosta

Bohunické stromy (15)
Při procházkách Bohunicemi nás 
může překvapit leccos. Pokud se za-
měříme na dřeviny, může to být i dru-
hová skladba vzrostlých listnatých 
stromů. Kromě četných javorů a lip 
(nepočítáme -li břízy, jež nemají vyso-
kou dendrologickou hodnotu) najdeme 
na sídlišti také větší množství jilmů. 
Možná bychom spíš očekávali habry, 
buky a duby, s nimiž se v naší přírodě 
běžně setkáváme. Ale jilmy? Ačkoliv je 
to náš původní strom, v přírodě je jilm 
vzácný. Může za to choroba (grafióza), 
která ve druhé polovině 20. století 
populaci jilmů zdecimovala.
Sazenice jilmů vysadili před domy prv-
ní obyvatelé nového sídliště. Patrně si 

je dovezli od svých chat a chalup nebo 
z nějakého výletu do přírody. Tím, že 
tyto mladé jilmy byly vysazeny do 
nového prostředí, unikly téměř jisté 
nákaze a následnému úhynu. Bohunic-
ké sídliště poskytlo jilmům ochranu – 
karanténu, chcete -li.
Jilm habrolistý (Ulmus minor) roste 
ve skupině několika exemplářů na již-
ní straně domu Běloruská 20. Jilmy 
mají zvláštní listy. Příroda má ráda 
symetrii, ale list jilmu je výjimkou. 
Nesouměrný list je pro jilmy typický.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého. 

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ



 7

Milí bohuničtí spoluobčané, chci vás pozvat k účasti na dobrovolnickém 
úklidu okrajových částí Bohunic, který se jako každoročně koná pod 
hlavičkou Ukliďme Česko a záštitou radnice MČ. Když jsem přemýšlel, 
jak vás přilákat, napadly mě tři důvody, proč byste se k nám vlastně 
připojovat neměli. Dovolte mi tedy sám sobě oponovat:

PLATÍM DANĚ,  
TAK AŤ TO OBEC UKLIDÍ

Všichni platíme daně a očekáváme 
za to jistou úroveň služeb. A snad se 
mnou budete souhlasit, že obec dělá 
maximum pro to, aby naše ulice, tráv-
níky a veřejná prostranství byla čistá 
a reprezentativní. Není však v jejich 
silách zajistit i průběžný úklid perife-
rie, která je častým cílem procházek, 
venčení našich mazlíčků či sportovních 
aktivit. Pokud navíc chceme, aby naše 
Bohunice byly skutečně „naše“, měli 
bychom přijmout osobní zodpověd-
nost za veřejný prostor, ve kterém ži-
jeme, a podílet se na jeho zvelebování.

AŤ SI TO UKLIDÍ TI,  
CO TAM TO SMETÍ NAHÁZELI
Krásné, ale marné očekávání. Je třeba 
si přiznat, že lidé zodpovědní za nepo-
řádek si jej po sobě neuklidí, a pokud 
to neuděláme my, neudělá to nikdo. 
Není ovšem nutné dívat se na věc opti-
kou frustrace – naopak, pojďme spolu 
příkladem svému okolí, svým dětem 
(které s sebou určitě vezměte) a možná 
si někdo příště rozmyslí svůj odpadek 
jen tak odhodit do trávy. A pokud ne, 

je tu bod č. 3.

NEMÁ TO SMYSL, ZA CHVÍLI 
TAM TO SMETÍ BUDE ZAS
Nejspíše ano. Ale to, že je někde 
špína, je přeci důvodem uklízet více, 
nikoliv méně! Ačkoliv zdánlivě jde 
o donkichotský boj s větrnými mlýny, 
nepochybně tím také přispějeme ke 
kultivaci svého okolí. Aspoň na chvíli 
si užijeme čisté přírody, a až nám ti 
dobráci Leskavu opět zahrnou smetím, 
zase si ty naše Bohunice uklidíme!

Pokud tedy chcete přiložit ruku k dílu 
a přidat se k nám, budeme se na vás 
těšit 6. dubna 2019 v 9.00 hod. 
na ulici Podsedky u mostu přes Les-
kavu. Zároveň vás prosíme, abyste 
se na stránkách Ukliďme Česko při-
hlásili k našemu úklidu – pomůžete 
nám tak zajistit dostatečné množství 
ochranných pomůcek, pytlů na odpad 
a sladkých odměn pro vaše děti. Rov-
něž můžete volat na číslo 734 648 255, 
kde vám rád zodpovím vaše případné 
dotazy.
www.UklidmeCesko.cz/event/21772

 Jaroslav Pospíšil, zastupitel

Vážení a milí čtenáři Našich Bohunic, 
rozhodnul jsem se k vám touto cestou 
promluvit. V minulých komunálních 
volbách jsem kandidoval za stranu 
Společně pro Bohunice  – Top09 
a STAN. A ačkoliv musím podotknout, 
že náš výsledek mi nakonec na mandát 
nestačil a já se tak nestal zastupite-
lem naší městské části, tak ale i díky 
vám – našim voličům to bylo natolik 
dostačující, že mi to přineslo místo 
člena redakční rady tohoto periodika.
Do redakční rady jsem šel s radostí 
a plný očekávaní s touhou zkvalitnit 
a na maximum zlepšit Naše Bohunice. 
A musím přiznat, že jsem se v radě 
setkal se stejným naladěním, jaké 
mám i já. Naše snažení jste doufám 
v posledních číslech již zaznamenali, 
a ačkoliv pokračujeme malými krůčky, 
myslím, že za celou radu můžu říct, že 
se nám daří a taky v tom neustaneme.
Bohužel i tady ovšem narážíme na jisté 
hranice. Naše práce spočívá především 
v připravení periodika jako takového, 
tedy se mu snažíme dát co nejlepší 
formu a poskládat jednotlivé články 
a popřípadě na ně upozornit tak, abyste 
vy čtenáři dostali do rukou to nejlepší. 
Nicméně další a myslím velmi podstat-
nou věc dokážeme ovlivnit jen málo, 
a to je obsah. A věřte mi, že je to jedna 
z věcí, která mi skutečně nedá spát. 
A proto vlastně i píši tento článek.

Nápad mi vnuknulo minulé číslo, kde 
jsme zveřejnili článek o panu Malém, 
jež dostal ocenění na mezinárodní vý-
stavě králíků. Na tento článek jsme do-
konce dostali pochvalné e -maily. Víte, 
náš zpravodaj by měl být dle mého 
názoru především o vás, o občanech 
Bohunic. A já jsem pevně přesvědčen, 
že v naší městské části žije opravdu 
velké množství šikovných lidí, kteří se 
mají čím pochlubit. Ať už úspěchem 
na poli sportu, podnikání, objevů, 
nebo v jakémkoliv jiném odvětví, či 
disciplíně. Co tedy s tím? Řešení je 
myslím zcela nasnadě. Stejně jako 
u pana Malého, pojďte se i vy zapojit 
do tvorby našeho měsíčníku.
Posílejte nám články o vašich úspě-
ších nebo úspěších vašeho známého. 
Pochlubte se, v čem vy nebo někdo 
jiný vynikáte, nebojte se pochválit, 
co jste dokázali. Nebo nám napište 
o někom, o kom si myslíte, že by se 
mělo psát. Tento náš zpravodaj by měl 
být především o vás a pro vás. Pojďme 
ho společně zlepšit, přiblížit ho vám 
lidem, a já vám garantuji, že když tak 
uděláte, nastartujeme spolu skvělou 
novou éru.
Já vám mockrát děkuji a  posílejte 
články.

 Bc. Tomáš Aberl
člen redakční rady Naše Bohunice

Ukliďme si naše Bohunice Pojďme spolu zlepšit  
Naše Bohunice

Ocenění pro paní učitelku Vendulu Štikovou 
ze ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 

Oznamujeme, že naše kolegyně z I. stupně paní učitelka 

Vendula Šupová - Štiková 
(v současnosti na mateřské dovolené) byla zařazena mezi 100 úspěš-
ných absolventů Masarykovy univerzity a bude jí u příležitosti 
100. výročí založení MU rektorem Masarykovy univerzity udělena 
Malá bronzová medaile MU. Gratulujeme!!!

Vedení ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10

Ocenění

VÁŽENÍ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ!
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří a k zápisu do 1. třídy pro školní 
rok 2019/2020 

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

se uskuteční ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019
vždy od 14.00 do 18.00 h.

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

Podrobné informace: https://zapisdozs.brno.cz/
Využijte náš rezervační systém!

Pokud počet přihlášených překročí počet 90, rozhodnou o přijetí tato 
kritéria v následujícím pořadí:
1. Trvalé bydliště ve spádovém obvodu ZŠ Brno, Vedlejší 10
2. Sourozenec je již žákem ZŠ Brno, Vedlejší 10
3. Zákonný zástupce je zaměstnancem ZŠ Brno, Vedlejší 10
4. Los (losování se koná veřejně a zákonní zástupci jsou na něj ředitelem 
školy pozváni prostřednictvím e-mailu.)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ a MŠ Vedlejší – 11. 4. 2019

Program je zveřejněn na webových stránkách školy v sekci „Aktuality“

Pozvánka
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Vážení čtenáři, je tomu již půl roku, 
co jsem nastoupil do funkce ředitele 
Základní školy Brno, Arménská 21, 
p.o., a tak si dovoluji malé ohlédnutí 
za uplynulým obdobím.
Jak jsem vás již informoval v říjnovém 
čísle tohoto obecního zpravodaje, chci 
navázat na práci předešlého vedení. 
Koncepci školy jsem postavil na třech 
pilířích – kvalitní, bezpečná a otevře-
ná škola – a hlavním cílem je další 
zkvalitnění vzdělávacího a výchovného 
procesu, zlepšení spolupráce s okolím, 
korektní a profesionální přístup ne-
jenom směrem k veřejnosti, ale i ve 
škole.
V rámci zlepšení komunikace s rodiči 
a prezentace naší činnosti jsme spus-
tili nové webové stránky. Začali jsme 
vydávat čtvrtletně elektronický časo-
pis ARmixxx, ve kterém představujeme 
činnost a úspěchy našich žáků, zavedli 
jsme nový vizuální styl školy a všem 
pedagogům jsme zřídili služební mai-
ly. Pro důstojnost komunikace s rodiči 

jsme vyčlenili místnost, kterou jsme 
upravili na hovornu.
V interiéru jsme se pustili do oprav 
pavilonu A, kde sídlí 1. stupeň. Ten-
to interiér byl kompletně vymalo-
ván a vyzdoben novými nástěnkami. 
Do budoucna bude doplněn novým 
značením tříd a kabinetů. Dále jsme 
kompletně zrekonstruovali třídu 1.C 
(výmalba, výměna podlahy a světel) 
a  postupně připravujeme opravu 
dalších tříd. Uvolnili jsme finanční 
prostředky pro vybavení ranní druži-
ny, nakoupili jsme další část nových 
počítačů do učebny informatiky. Rov-
něž jsme dle požadavků vyučujících 
zakoupili množství učebních pomůcek.
Zintenzivnili jsme spolupráci s ma-
teřskými školami v oblasti přípravy 
budoucích prvňáčků.
Na základě doporučení vzešlého z mi-
mořádných prověrek BOZP jsme ne-

Půl roku na základní škole Arménské 

V měsíci únoru se v bazénu ZŠ Armén-
ská jako každoročně konalo městské 
kolo závodů v plavání žáků 3.–5. roč-
níků. Této soutěže se letos zúčastni-
lo celkem 108 malých závodníků ze 
sedmi brněnských škol. Žáci, kteří 
reprezentovali naši školu, se před-
vedli skvělými výkony a získali přední 
umístění v jednotlivých disciplínách.
Ze 3. ročníků byl nejúspěšnějším 
plavcem Šimon Policar se ziskem 
dvou zlatých medailí, Daniel Nádvor-
ník s jednou stříbrnou a Matyáš Sojka 
s jednou bronzovou.
Z dívek si nejlépe vedla Valerie Zvě-
řinová, která se umístila na 2. místě. 
Štafeta se třeťákům také vydařila, zís-
kala zlaté medaile. Žáci 4. ročníků na 
medailová umístění tentokrát nedo-
sáhli v kategoriích jednotlivců, avšak 
ve štafetě vybojovali bronzovou příč-
ku. V kategorie 5. ročníků měli jedno-

značně převahu žáci naší školy. Adam 
Rak, Hynek Žlůva a Šimon Melichar 
vybojovali v obou disciplínách zlato, 
stříbro i bronz. Děvčata byla také vel-
mi úspěšná. Valerie Semotamová bra-
la dvakrát zlato a Michaela Ambrožová 
stříbro. Štafeta pátých ročníků k naší 
velké radosti také zvítězila.
Všem závodníkům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy, blahopřejeme 
a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.
Velký dík za hladký průběh této akce 
patří všem organizátorům a rozhodčím 
nejen z řad pedagogů, ale také pomoc-
níkům rozhodčích z řad žáků 2. stupně.
Věříme, že tato tradice zůstane za-
chována a v příštím školním roce opět 
poměříme své plavecké dovednosti 
s žáky mnohých škol z celého Brna.

 Mgr. Yvona Vráblíková,
učitelka ZŠ Arménská 21

Městské kolo závodů  
v plavání na Arménské

 
 

 

        Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zveme vás k zápisu do prvních tříd na        
ZŠ Arménská 21, který se uskuteční           

ve dnech 

 
 
 

15. 4. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin se 
bude konat  

a od 15.00 do 17.00 hodin 

         Těšíme se na Vás!  

chali zhodnotit stav stromů v areálu 
ZŠ, včetně lípy v atriu. Byly zpracová-
ny dva znalecké posudky, provedeny 
tahové zkoušky a výsledky prokázaly, 
že v současnosti akutní nebezpeční 
nehrozí. Nicméně bylo poukázáno na 
zdravotní stav lípy, její větvení a ne-
vhodné místo výsadby do vyvýšené 
kořenové mísy. S přihlédnutím k výše 
uvedenému stavu lípy a současně ke 
špatnému stavu schodišť a  dlažby 
jsme se rozhodli v současnosti prostor 
atria neužívat a budeme připravovat 
podklady ke zpracování studie a pro-
jektu přestavby tak, aby do budoucna 
mohlo dojít k úpravě atria dle potřeb 
školy a hlavně dle potřeb a zájmu žáků. 
Ohledně celkového zabezpečení školy 
připravujeme bezpečnostní audit.
Ve školní jídelně jsme zavedli změnu 
druhého jídla. Změna spočívá v tom, 
že vychází ze zásad zdravé školní jí-
delny. Jídelníček je připravován na 
měsíc dopředu. Klademe důraz na 
kvalitu a čerstvost surovin, což bylo 
jistě okamžitě znát, např. u brambor. 

Zkoušíme zeleninový bufet, v plánu 
jsou svačinky pro děti.
Od ledna se naše ZŠ připojila k síti 
brněnských otevřených škol (pro-
jekt MMB), v  rámci preventivních 
programů jsme navázali spolupráci 
s Krajským ředitelstvím policie JMK 
a účastníme se studie Centra RECE-
TOX MU Brno, která se zaměřuje na 
to, co děti v základních školách dý-
chají. Stali jsme se členy Spolku pro 
podporu partnerství Brno – Stuttgart 
a zapojili jsme se do projektu Jedlá 
zahrada.
Samozřejmě jsme slavili i  spoustu 
úspěchů našich žáků, na druhé straně 
jsme ale řešili ve spolupráci s rodiči 
i řadu výchovných problémů našich 
ratolestí.
Tímto bych chtěl poděkovat všem za 
spolupráci, jak pedagogům, tak ne-
pedagogickým pracovníkům a samo-
zřejmě i rodičům. Rovněž děkuji za 
všechny konstruktivní podněty a těším 
se na další spolupráci.

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Hledáme uklízečku na poloviční úvazek pro pracoviště 
Základní škola Brno, Arménská 21, p.o.
Konktakt a bližší informace: sekretariát školy 547 211 667
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V únoru jsme si tradici masopustní-
ho veselí připomněli i s dětmi v naší 
mateřské škole na Vedlejší. Děti se 
seznámily se zvyky a tradicemi, vy-
ráběly masky, škrabošky, z krepového 
papíru vyráběly girlandy, o masopustu 
se naučily písničky i básničky. Spo-
lečně jsme si pak třídu i interiér MŠ 
vyzdobili. Vyvrcholením bylo karneva-
lové odpoledne, kde si rodiče s dětmi 
užili spoustu radosti nejen při tanci, 
ale i při různých soutěžích. Děti, paní 
učitelky i leckteří rodiče se proměnili 
v pohádkové a kouzelné postavičky. 
Tančilo se, dovádělo na parketu a sou-
těžilo. Děti házely míčky na cíl, pras-
kaly bubliny z bublifuku a závodily, 
kdo z nich zvládne nejrychleji přenést 
pingpongový míček na lžičce. Do her 

a soutěží se zapojili i rodiče a paní 
učitelky. Rodiče závodili ve skákání 
v pytli, v přetahování lanem. Za velké-
ho povzbuzování všech přítomných se 
do přetahování lanem zapojily i paní 
učitelky.
Děti si ze společně prožitého maso-
pustního odpoledne s rodiči odnesly 
mnoho pěkných zážitků a my jsme 
touto akcí přispěli opět k upevnění 
dobrých vzájemných vztahů mezi MŠ 
a rodinou.
Děkujeme všem zúčastněným, pře-
devším dětem, paní Sandře Riedlo-
vé, která se ujala organizace celého 
programu, a rodičům, kteří poskytli 
finanční příspěvky a dary na odměny 
dětem.

 Kolektiv pedagogů MŠ Vedlejší

Milí čtenáři a příznivci knihovny, dny 
se nám již krásně prodlužují, vymě-
ňujeme zimní kabáty za jarní a odha-
zujeme čepice. Přichází jaro se všemi 
vůněmi, co k němu neodmyslitelně 
patří. I přesto, že nás to v tuto chvíli 
možná více táhne ven, věříme, že jsme 
pro vás v knihovně připravili takové 
akce, které vás do vaší knihovny při-
lákají a budou se líbit.
Ani tento rok jsme nezapomněli na 
oblíbený Měsíc plný křížovek. Bude 
se konat již 8. ročník této akce. Přijďte 
se k nám zeptat na pravidla, zaluštit si 
a vyhrát nějakou pěknou cenu. Od 2. 4. 
se můžete celý měsíc těšit z výstavy 
Dávné časy od paní Heleny Minaří-
kové Pavláskové. Jedná se o akrylové, 
olejové a pastelové obrazy, jež jsou 
inspirovány starými mistry.
V dubnu se knihovna zapojuje do oslav 
Dnů polské kultury. V tomto duchu se 
ponesou dvě akce. Soutěž pro děti – 
Hurá do Polska!, která ukáže, jak dobře 
znáte Polsko a vše kolem něj. A pak 
oblíbené čtení pro nejmenší, kde dě-
tem hravě představíme legendy Brna 
a Poznaně. Akce proběhne 2. 4. 2019 

v 16.30 hodin a je vhodná pro děti od 
2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby.
Jaro v knihovně přivítáme společně 
s Bohunickou chasou a Chasičkou, 
která rozezvučí prostory knihovny pěk-
ným zpěvem a tancem. Na tuto skvě-
lou akci jste srdečně zváni 10. 4. 2019 
v 18.00 hodin. Duben také patří Ve-
likonocům, proto jsme zejména pro 
děti připravili velikonoční tvoření 
16. 4. 2019 od 15.00 do 17.00 hodin. 
Přijďte si vytvořit velikonoční stojá-
nek s motivy králíčka nebo kuřátka na 
vajíčka nebo jen na tužky. Samozřej-
mě nesmíme zapomenout na Knižní 
čtvrtky, které tentokrát proběhnout 
4., 11., 18., a 25. 4. tradičně od 10.00 – 
12.00 hodin.
Doufáme, že se vám naše dubnové 
akce budou líbit a  že kromě líbivé 
vůně jara zakusíte i omamnou vůni 
knih, knižních novinek a akcí, jež pro 
vás v dubnu připravujeme a chystáme. 
Jako vždy se na vaši návštěvu budeme 
moc těšit!

 Jana Máčalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Masopust na MŠ Vedlejší Akce s vůní jara ve vaší 
knihovně

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v Bohunicích
Vážení rodiče, prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v měst-
ské části Brno-Bohunice v červenci a srpnu 2019 zajištěn v těchto termínech:

1. 7.–12. 7. 2019 MŠ Amerlingova 4  školné 188 Kč
15. 7.–26. 7. 2019 MŠ Uzbecká 30  školné 190Kč
29. 7.–9. 8. 2019 MŠ Švermova 11   školné 225 Kč
12. 8.–23. 8. 2019 MŠ Běloruská 4  školné 191 Kč
26. 8.–1. 9. 2019 všechny MŠ uzavřeny

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s evidenčním listem 
dítěte si vyzvednete ve své třídě od 8. 4. 2019 a vyplněné odevzdáte 
ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete prázdninové 
umístění, ve středu 24. 4. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin. Na každou 
mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a originál 
evidenčního listu s lékařským potvrzením.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunic-
kých mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria:  - děti zaměstnaných rodičů
 - kapacita školy

Upozornění: Vzhledem k rekonstrukci MŠ Švermova se bude na této MŠ 
přijímat omezený počet dětí a o přijetí dítěte bude rozhodovat pořadí 
podané žádosti.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
MŠ Amerlingova 4
Výdej přihlášek 8. 4. 2019 / 9.00-11.00 nebo jindy po telefonické domluvě
Sběr přihlášek 2. 5. 2019 / 12.00 –16.00 hod., 3. 5. 2019 / 8.00–12.00 hod.
Výsledky přijímacího řízení. od 9. 5. 2019
Dny otevřených dveří. 9. 4. 2019 / 8.30–10.00, 15.00–16.30 hod.

MŠ Pohádka, Běloruská 4
Výdej přihlášek 10. 4. 2019 / 10.00–12.00 hod., 11. 4. 2019 / 10.00–12.00 hod. 
nebo jindy po telefonické domluvě
Sběr přihlášek 2. 5. 2019 / 9.30–15.30 hod., 3. 5. 2019 / 8.00–15.00 hod.
Výsledky přijímacího řízení od 9. 5. 2019
Dny otevřených dveří 10. 4. 2019 / 8.00–10.30 hod.

MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči Švermova 11 
Přijímací řízení do logopedické třídy nepodléhá elektronické verzi Zápisu 
do mateřských škol – Brno
Výdej přihlášek 1. 4.–1. 5. 2019 po telefonické domluvě 
Sběr přihlášek 2. 5. 2019 / 10.00–16.00 hod., 3. 5. 2019 / 8.00–12.00 hod. 
Výsledky přijímacího řízení od 9. 5. 2019
Dny otevřených dveří 17. 4. 2019 / 8.00–10.00 hod.

MŠ Uzbecká 30
Výdej přihlášek 1. 4.–1. 5. 2019 po telefonické domluvě
Sběr přihlášek 2. 5. 2019 / 10.30–16.30 hod., 3. 5. 2019 / 10.30–16.30 hod.
Výsledky přijímacího řízení od 9. 5. 2019
Dny otevřených dveří 11. 4. 2019 / 8.30–10.00, 15.00–16 .30 hod.

MŠ a ZŠ Vedlejší 10
Výdej přihlášek. 1. 4.–1. 5. po telefonické domluvě
Sběr přihlášek. 2. 5. 2019 13.30–17.00 hod., 3. 5. 2019 10.00–15.00 hod.
Výsledky přijímacího řízení. od 9. 5. 2019
Dny otevřených dveří v době sběru přihlášek

Informace

Informace
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 Přímá zájemkyně koupí byt 2+kk 
s  balkonem. Tel: 775 674 540

 Koupíme garsonku nebo i 1+1 
(2+1). Hotovost. Telefon: 739 586 722

 Rodina koupí byt 3+1 a větší. NA-
BÍDNĚTE. T: 731 450 094 

 Hledáme zahrádku nebo chatu 
se zahr. v ok. Brna. Tel: 602 102 038

 Hledám byt ke koupi, 2+1 příp. 
3+1. Bez RK. Tel.: 721 698 080

 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!

 Pronajmu zahradu na ul. Kejbaly 
za FN Bohunice, a´ 250 m2, zahradní 
domek, skleník, voda, ovocné stromy. 
Tel: 777 856 722

 BROUŠENÍ, OSTŘENÍ POD SLO-
VAŇÁKEM na ulici Husitská 14, Brno, 
Královo Pole – nabrousíme Vám nože, 
nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetě-
zy, kotoučové pily - vše pro dům, dílnu 
i zahradu. Neváhejte a USNADNĚTE 
SI PRÁCI. Od pondělí do čtvrtka 9–18 
jsme tu pro Vás. www.nabrousime.cz

 Malíř, zedník, natěrač 
Michal Kubový. Mob.: 732 646 047. 
www.malir-zednik-brno.cz
 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.  
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně!  
M: 776 339 166.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Poskytujeme hotovostní i bez-
hotovostní půjčky. Bez ručitele 
s  možností pojištění. Bez registru, 
s exekucemi i po ukončené insolvenci. 
Tel: 607 769 847

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

 Rekonstrukce bytových jader 
s prodlouženou zárukou. 20 let praxe. 
koupelnyjelinek.cz. Tel.: 608 877 322

 Přímá zájemkyně koupí byt s bal-
konem. Tel.: 545 215 150. Po–Pá v do-
poledních hodinách.

NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

%
SLEVA

z doplatku

až

*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 zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. Akce platí do odvolání pouze v BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. Slevu uplatníte předložením karty BENU PLUS s receptem.

Snížená cena platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo vyprodání zásob. Bližší informace o produktech a o aktuálních snížených cenách získáte v kamenné BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. V některých lékárnách BENU je zboží k dostání pouze 
na objednávku. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékařem nebo lékárním. Cílem tohoto informativního letáku není podpora zvýšeného 
užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

U Pošty 14, Brno 
Provozní doba:
po-pá 7:30 – 17:30 hod., so 7:30 – 13:00 hod.
tel.: 731 638 184, mail: brno.sliskovec@benu.cz

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou Ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalový leták.

IBALGIN 400 MG
100 tablet

109 Kč snížená cena 
s kartou:

149  Kč 

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou 
Paracetamolum. Pečlivě čtěte příbalový leták.

platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo
. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednot
oplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

Lék k perorální aplik
Paracetamolum. Pe

PARALEN 500 MG
24 tablet

snížená cena 
s kartou: 29 Kč 

39  Kč 
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inzerce BENU Liskovec 190x133.ai   1   19. 3. 2019   9:02:29

www.ivanafilousova.cz, tel. 777 729 415
ivana.filousova@century21.cz

Prodej pěkného bytu 
v OV 3+1 ul. Hluboká, 
5. p., dobrá dostupnost 
do centra.  
Více informací v RK.

Výběr z naší nabídky:
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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.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

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

www.tzbcentrum.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Duben:  8.–14. 4. Masopustní nabídka – bezmasé speciality
 15.–22. 4. Velikonoční menu
 30. 4. Pálení čarodějnic – program  
 pro děti i dospělé,  vstup zdarma
Květen:  6.–12. 5. Chřestové speciality
 17. 5. Jarní noc
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.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

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


