
Současná podoba tramvajové zastávky Běloruská je již z doby 
její výstavby, tedy z konce 70. let 20. stol. Těch 40 let nám 
sloužila dobře. Ale přišel čas na změnu. A tak ještě v letošním 
roce zahájíme její rekonstrukci. Možná to bude znamenat 
drobné nepříjemnosti při čekání na náš spoj nebo budeme 
muset obejít kousek rozkopaného chodníku. Ale pevně věřím, 
že nová, hezčí zastávka bude pro nás dobrou odměnou.

REZERVOÁR NA VODU 
JE DOKONČEN
Koncem minulého měsíce proběhla 
kolaudace stavby našeho bohunic-
kého rezervoáru na vodu. Nyní je 
hotov a  můžeme jej začít využívat 
(foto uvnitř zpravodaje). Vzhledem 
k posledním suchým létům považuji 
tuto stavbu za opravdu potřebnou. 
Mám radost, že budeme moci tuto 
vodu využívat na zalévání, čištění 
chodníků, při blokovém čištění, naši 
dobrovolní hasiči při svých cvičeních 
nebo jako rezervní zdroj pro případ 
hašení. Šetříme tím totiž naši stále 
vzácnější pitnou vodu.

REKONSTRUKCE BAZÉNU 
NA ZŠ ARMÉNSKÁ
Vy, kteří sledujete facebookovou sku-
pinu Naše Bohunice, máte průběžné 
informace vč. fotografií, jak postupuje 
jedna z největších stavebních prací, 
kterou v poslední době realizujeme. 
Výměna staré bazénové vany z kera-
mické na nerezovou, zpevnění nesta-
bilních ploch kolem bazénu, nová fil-
trace, vzduchotechnika, nové obklady, 
vstupní prostory a řada dalších men-
ších stavebních prvků, by měly skončit 
k 30. 11. 2019. Doufám, že stavebníci 
termín stihnou a brzy budeme moct 
využívat úplně nový bazén.

EXKURZE VE SPALOVNĚ 
SPOLEČNOSTI SAKO
Ve čtvrtek 26.  září letošního roku 
proběhla historicky první společná 
exkurze bohunických občanů ve spa-
lovně odpadu společnosti SAKO, a. s. 
Sešla se nás necelá šedesátka. Myslím, 

že pro všechny účastníky se jednalo 
o velmi zajímavý zážitek.
Proč o tom píši? Mně osobně se ko-
nečně ozřejmilo, jak a co je třeba třídit 
a proč. Před několika měsíci jsem o tří-
dění odpadu něco málo napsal. Ale až 
na zmíněné exkurzi jsem pochopil, jak 
to ve skutečnosti funguje.
Na úvod je třeba říct, že Brno má nej-
ekologičtější likvidaci odpadu, a to 
spalováním s pětistupňovou filtrací 
spalin zachycující 99 %. A z toho plyne 
i trochu odvážné tvrzení, že pokud ne-
víte, kam některý druh odpadu patří, 
vhoďte jej do černého kontejneru. On 
skončí v kotli a vyrobí se z něj elektřina 
a teplo pro brněnské domácnosti.
Asi nejvíce zmatků a  nejasností je 
kolem recyklace plastů. Tak tedy: 
Recyklovat se dají pouze PET láhve, 
tvrdé plastové nádoby od pracích 
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prostředků, nápojové kar-
tony od mléka a  džusů 
a  hliníkové plechovky od 
nápojů. Ostatní typy plastů 
v současnosti nemají zpra-
covatele, který by je dokázal 
recyklovat, a tak stejně končí 
v kotli na výrobu elektřiny 

a  tepla (např.  kelímky od jogurtů, 
igelitové sáčky a tašky, mikrotenové 
sáčky apod…). Rovněž se není třeba 
nějak zvlášť zabývat vyplachováním 
a umýváním věcí k vyhození. Veške-
rá případná recyklace stejně probíhá 
formou mokrých procesů, takže se věc 
umyje dodatečně. Pitná voda, kterou 
bychom na umývání ev. použili, je 
příliš vzácná na očištění něčeho, co 
je odpadem.
Velmi mě překvapilo, kolik papírů 
se do modrého kontejneru dostává 
v plastových pytlích. Na zpracovatel-
ské lince pak běhá chudák pracovník, 
který celý den tahá speciálním hákem 
tento igelit opět ven. Prosím, vysypme 
papír z našeho pytle a vyhoďme pytel 
do černého nebo žlutého kontejneru. 
Většinou stojí hned vedle toho mod-
rého na papír.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V minulém čísle zpravodaje jsem psal, 
že dostaneme 200 ks tašek, které jsou 
určeny pro domácnosti na separovaný 
odpad – žlutá na plast, modrá na papír 
a zelená na sklo (foto uvnitř zpravoda-
je). Už je máme na radnici. Vyzvednout 
si je můžete v pracovní době úřadu na 
naší podatelně. Vím, že se nedostane 
na všechny, ale věřím, že se mi podaří 
zajistit další.

LETNÍ KINO – AUTOKINO 
V BOHUNICÍCH
Poslední večer Bohunického hudeb-
ního festivalu, poté co dohrála kape-
la Taxmeni, jsme společně s panem 
místostarostou oznámili kulturní no-
vinku, kterou chystáme na příští rok. 
Chtěli bychom založit tradici letního 
kina. Ale protože letních kin je v Brně 
hned několik, trochu jsme myšlenku 
modifikovali a uděláme letní autoki-
no. Tedy letní kino, do kterého přije-
dete autem, zaparkujete, naladíte si 
příslušnou frekvenci pro příjem zvuku 
a budete sledovat film z pohodlí svého 
auta. To samozřejmě nebrání navštívit 
„autokino“ těm, kteří přijdou pěšky. 
Akce je určena všem.
A kdy to bude? Každý čtvrtek v měsíci 
květnu 2020 – tedy 4 filmové čtvrt-
ky, 4 filmy. Začátek bude v 21.30 hod. 
Promítat se bude na parkovišti OC 
Kaufland.

KRÁTKODOBÉ UZAVŘENÍ 
EKODVORA
V měsíci listopadu vypíšeme výbě-
rové řízení na stavební firmu, která 
provede rekonstrukci příjezdové cesty 
k ekodvoru. Vy, kteří do ekodvora jez-
díte, jste jistě zaznamenali neutěšený 
stav panelové cesty, která byla před 
20 lety postavena jako provizorní. Na 
její rekonstrukci se mi podařilo zajistit 
dotaci. Silnice bude nově ze zámkové 
dlažby.
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Bohunické komentáře událostí
Již třetím rokem radnice MČ Brno-
-Bohunice pořádala podzimní kulturní 
akci s názvem BOHUNICKÝ HUDEB-
NÍ PODZIM. Zhodnocením všech tří 
uplynulých ročníků tak můžeme lépe 
posoudit nejen kulturní dopad této 
akce, ale také její kvalitu.
Jsem rád, že mohu konstatovat, že 
BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM si 
v Bohunicích našel svoje podporova-
tele, a to napříč všemi věkovými sku-
pinami spoluobčanů. Každý si během 
čtyř čtvrtků nalezne ten jemu blízký 
hudební žánr. A najdou se i tací, kteří 
pravidelně navštěvují všechny koncer-
ty, bez ohledu na žánr. Prostě milují 
živou hudbu.
Letos opět, tak jako předešlé ročníky, 
vystoupilo celkem osm hudebních sku-
pin. S jistotou mohu říci, že největší 
úspěch zaznamenalo výrazné hudební 
těleso Laura a její Tygři. Také skupina 
Taxmeni dokázala přilákat poměrně 
početné publikum. A jak jsem již uvedl 
na začátku, po třech ročnících můžeme 
BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM zase 
o něco lépe vyhodnotit.
Z hodnocení vedení radnice vzešlo roz-
hodnutí, že v projektu BOHUNICKÝ 
HUDEBNÍ PODZIM budeme i nadále 
pokračovat. Shodli jsme se však na 

novějším formátu této akce, 
který vám představíme příští 
rok. Stěžejním pilířem akce 
budou dva dny hudební pro-
dukce, konkrétně první dva 
čtvrtky v měsíci září. A co nás 
k této změně přivedlo? Byli 
jste to právě vy, publikum, 
které tyto koncerty navštěvuje. Jsem 
velmi rád, že své postřehy a připo-
mínky dokážete komunikovat přímo 
a osobně. Hned několikrát jsem byl 
osloven přímo na akci s tím, že celý 
měsíc pro koncerty je příliš dlouhý. 
Mnoho z vás, kteří o akci máte zájem, 
pracujete ve směnném provozu, a tak 
vám polovina koncertů uniká. Další 
připomínky se také týkaly úrovně 
kvality některých skupin a interpre-
tů. Všechny tyto hodnotící aspekty 
nás dovedly k závěru, že přínosem pro 
BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM bude 
jeho zkrácení na zmíněné dva čtvrtky, 
což nám umožní klást důraz právě na 
zvýšení úrovně kvality jednotlivých 
skupin či interpretů. Ve zkratce se dá 
říci, že rozpočet, které vyčleňujeme 
na tuto kulturní akci zůstane stejný, 
ale bude využit na uspořádání dvou 
dnů, namísto čtyřech. Budeme tak 
schopni do Bohunic pozvat hudební 

skupiny či interprety, kteří se 
pohybují ve „vyšších patrech“ 
hudební branže. Kdo bude na 
příštím BOHUNICKÉM HU-
DEBNÍ PODZIMU účinkovat, 
to ještě nevíme. S výběrem 
však již začal kulturní ex-
pert Luděk Savana Urbánek, 

kterému chci tímto poděkovat za pří-
pravu letošního hudebního podzimu. 
Dovoluji si vás, vážení spoluobčané, 
vyzvat, abyste se i vy zapojili do výběru 
hudebních skupin či interpretů a dali 
nám vědět, koho byste rádi uvítali 
v Bohunicích příští rok. Své návrhy 
mi, prosím, zasílejte na hrdlicka@
bohunice.brno.cz Co vy dva pitom-
ci na té radnici děláte? Takto jsem 
byl nedávno osloven svým známým. 
Následovala prudká smršť dotazů, 
námitek a podivení nad tím, jak a kde 
jsme špatně namalovali čáry či zebry, 
jak je kde nesmyslné značení, a zda 
jsme vůbec schopni uvažovat selským 
rozumem. Musím konstatovat, že po 
chvíli jsem to už nevydržel a musel 
jsem oponovat. Co mě „nastartovalo“ 
byla věta: „My jsme s chlapama v hos-
podě probírali to vodorovné značení 
a…”, doprovázená obšírným souborem 
připomínek a také nevybíravých nadá-

vek. Počkal jsem, až kamarád vykřičí co 
má na srdci, a poté se jal uvést věci na 
pravou míru. Tak za prvé. Přesto, že to 
tak může vypadat, my nekreslíme čáry 
na komunikace. My navrhneme, kde 
je potřeba vymezit parkovací pruhy 
a odbor dopravy magistrátu Města 
Brna vše zpracuje. A  zde bych rád 
vyzdvihnul, že odbor dopravy nejen 
že navrhne dopravní značení v rámci 
projektu, ale konzultuje toto značení 
i s PČR. My již do této fáze vůbec ne-
zasahujeme. V rámci platné legislati-
vy můžeme pouze připomínkovat, ale 
pokud jsou naše připomínky v rozporu 
s danými normami či předpisy, nikdo 
na ně samozřejmě nereflektuje. To, že 
se poté spoluobčané pozastavují nad 
tím, že je někde nastříkaná malá zebra, 
nebo že by se někde dalo parkovat, 
je důsledkem norem, které přikazují 
dopravním inženýrům aplikovat na-
příklad rozhledové trojúhelníky či 
obalové křivky apod. Je to dané nor-
mou a žádný inženýr, který připravuje 
projektovou dokumentaci, si nedovolí 
tyto povinné prvky z projektů vypustit. 
Podobné je to i se svislým dopravním 
značením. My, jako samospráva, navr-
hujeme dopravní značení, ale povolení 
opět vystavuje...   4

Velké finále je tady! I letos dáme na vás
Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu 
Dáme na vás postoupilo 53 nápadů, které navrhli 
sami obyvatelé města Brna. O tom, které nápady 
budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané! Hla-
sovat můžete v termínu od 1. do 29. listopadu. 
Každý občan Brna má k dispozici 5 hlasů kladných 
a 2 záporné, přičemž jednomu projektu může dát až 
2 hlasy kladné a 1 hlas záporný. Vítěznými projekty 
budou ty, které získají nejvíce kladných hlasů a vle-

zou se v součtu do částky 35 milionů Kč, která byla 
pro letošní ročník vyčleněna. Hlasovat lze elektro-
nicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu 
na brnoid.cz.  Jestli chcete hlasovat raději osobně, 
využijte některou z poboček Knihovny Jiřího Mahena 
nebo se za námi zastavte 13. listopadu mezi 10. a 18. 
hod. na ústřední pobočku na Kobližné. 
Městská část Brno-Bohunice má ve finále projekt 
Parkour pro Bohunice navrhnutý paní Kateřinou 

Fialovou. Dalšími finálovými projekty pro Brno jsou 
např. Skupinové tance každý týden od Jany Koneč-
né nebo Studie Multifunkční haly akčních sportů 
navržená panem Alexandrem Rovným.
Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhléd-
nout videa všech finálových projektů a vybrat si své 
favority. Hlasujte! My dáme na vás!

 Kancelář participace

1 
Z tohoto důvodu bude ekodvůr asi na 
dobu jednoho měsíce uzavřen. Ter-
mín zahájení prací, vzhledem k pro-

bíhajícímu výběrovému řízení, ještě 
není znám. Bude to nejdříve v měsíci 
prosinci. Proto vám doporučuji, před 
odjezdem do ekodvora, se o jeho pro-

vozní době informovat na tel. čísle 
606 914 792 nebo na ÚMČ Bohunice.
Milí přátelé, začíná nám podzimní čas. 
Přeji vám, i v době pošmournějšího 

počasí, častější tmy a plískanic úsměv 
na tváři, pohodu a spokojenost. Na 
setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, starosta
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXV.
Pro dnešní sto šestnácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek prodejny potravin „U Betášů“ na ulici Lány, která byla otevřena jako 
první soukromá prodejna v Bohunicích po 17. listopadu 1989.
Prodejna byla zřízena v garáži rodinného domku. Fotografie je z doby krátce 
po otevření, tedy z počátku 90. let 20. stol. V současnosti je již prodejna 
uzavřena.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

DOTACE e-šalinkarta
Již třetím rokem Brňané využívají 
úspěšný dotační program na tzv. e -ša-
linkartu.
Dotace ve výši 1 425 Kč je poskytována 
od roku 2017 na zakoupenou elektro-
nickou základní nepřenosnou roční 
předplatní jízdenku MHD pro zóny 
100 a 101. V letošním roce Oddělení 
motivačních programů Magistrátu 
města Brna eviduje již 33 000 žádostí, 
což představuje značný nárůst oproti 
předchozím rokům.
Žádost o dotaci lze podat přes ověřený 
uživatelský účet na webu www.brnoid.
cz, a to nejpozději do 60 dnů ode dne 
zakoupení jízdenky. Dotace je přiznána 
každému, kdo je v Brně poplatníkem 

místního poplatku za komunální od-
pad, není od jeho placení plně osvobo-
zen a nemá na tomto poplatku dluh. 
Více informací najdete na novém webu 
www.ekodotace.brno.cz.
Cílem dotace je motivovat občany, 
kteří k pohybu po městě využívají in-
dividuální automobilovou dopravu, 
aby dali přednost MHD a přispěli tak 
ke zlepšení životního prostředí v na-
šem městě.

1.–29. 11. VÝSTAVA – Skřítek Mirek – ilustrace pro pohádkový svět 
z říše skřítků; KJM, Lány 3

4.–29. 11. VÝSTAVA – Jak se žilo v Bohunicích kolem roku 1989 – 
výstava fotografií; KJM, Lány 3

4.–29. 11. SOUTĚŽ – Můra noční, předvánoční – určená dětem;
KJM, Lány 3

5. 11.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Myšák jménem Julian – pro děti 
od 2 do 5 let; KJM, Lány 3, od 16.30 hod.

7., 14., 21. 
a 28. 11.

KNIŽNÍ ČTVRTEK;
KJM, Lány 3; od 10:00 hod. do 12:00 hod.

10. 11.
neděle

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD s ohňostrojem;
SVČ Lány, Lány 3; od 17.45 hod. 

14. 11.
čtvrtek

USPÁVANÍ BROUČKŮ – akce pro rodiny s dětmi od 3 do 10 
let; SVČ Lužánky-pracoviště Labyrint, Švermova 19; od 16.00 
do 18.00 hod.

14. 11.
čtvrtek

BESEDA – 1989–2019 Tři desetiletí brněnských zajímavostí
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

17. 11.
neděle

KLÍČOVÁ LÍPA – výsadba lípy spojená se setkáním spoluobčanů
prostor před ZŠ Arménská 21; od 14.30 hod.

18.–29. 11. VÝSTAVA – Tajemství knihovny – práce k projektu Jižní Morava 
čte 2019; KJM, Lány 3

19. 11.
úterý

DEN POEZIE – Otevřené oči – autorské čtení v rámci festivalu
KJM, Lány 3; od 18:00 hod.

23. 11.
sobota

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA – střelecké závody pro děti 
i dospělé; Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

23. 11.
sobota

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA – pořádá Klub důchodců
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 16.00 do 22.00 hod.

27. 11.
středa

WORKSHOP – výroba přírodní kosmetiky; SVČ Lužánky-
-pracoviště Labyrint, Švermova 19; od 18.00 do 20.00 hod.

1. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ na Lánech; SVČ Lužánky pracoviště 
Lány, Lány 3; od 15.00 do 18.00 hod.

4. 12.
středa

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice, od 17.00 hod.

Kalendárium XI.

Pozvánka

Setkání bohunických seniorů
středa 13. 11. 2019 | 9.00–11.00
Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi Brna a blízkého 
okolí, občerstvení a povídání se zajímavými lidmi v 1. patře SVČ Lány, 
Lány 3. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. 

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



Klub důchodců v Brně Bohunicích pořádá za finanční 
spoluúčasti radnice MČ Bohunice

v sobotu 23. 11. 2018 v Hasičské zbrojnici 
v Bohunicích, Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Začátek v 16 h., konec ve 22 h.
Hudba: manželé Maškovi  Vstupné: 50,- Kč

Srdečně vás zve KD v Bohunicích. 
Rezervace – informace: Marie Růžičková, tel: 530 316 116, 
mobil: 732 928 121

2   ...odbor dopravy magistrá-
tu města Brna po konzultaci s PČR 
a ostatními příslušnými orgány. Pří-
kladem složitosti dopravního značení 
je změna dopravního značení v lokalitě 
Podsedky a Moravanská cesta. Zde, 
po bezmála čtyřech letech, jdeme do 
finále a věřím, že na jaře již bude vše 
dokončeno. Nakonec i kamarád, který 
mne tak peskoval pochopil, že to není 
vina radnice, ale přebujelé byrokracie 
v našem státě. Slíbil mi, že vše chla-
pům v hospodě vysvětlí. Já jsem ho 
jen požádal, ať to vysvětlení zvládne 
nejpozději do dvou piv, poté už vše za-
číná být sporné a diskutabilní. Tramvaj 
až do kampusu. Většině z vás asi neu-
niklo, že minulý měsíc byl slavnostně 
poklepán základní kámen ke stavbě 
tunelu tramvajové tratě do Kampusu. 
Tento projekt má prioritu a povede ke 
zlepšení dopravní situace především 
pro cestující do Kampusu, ať jsou to 
studenti, návštěvníci Fakultní nemoc-
nice Brno -Bohunice, či zaměstnanci, 

kteří v této lokalitě pracují. Jak bylo 
na slavnostním poklepáni uvedeno, 
stavba z pohledu městské hromadné 
dopravy nemá v novodobých dějinách 
Brna obdoby.  
To, zda výstavba tunelu dokáže odleh-
čit dopravě v lokalitě Bohunice a Starý 
Lískovec se teprve ukáže. Nu, a nyní 
trochu technických dat. Tunel bude 
hlouben povrchovou metodou, jeho 
délka bude činit 619 metrů a v ně-
kterých místech bude dosahovat až 
hloubky devíti metrů. Stavět se začne 
na jaře příštího roku a konec stavby 
je plánován na rok 2022. Stavba je 
dotována z osmdesáti pěti procent 
z evropských zdrojů, tedy přibližně 
jednou miliardou korun. Město pově-
řilo projektem dopravní podnik města 
Brna a zhotoviteli jsou firmy Firesta 
a Metrostav. Přejme si tedy, ať nám 
stavba nepřinese vážné komplikace 
a je včas dokončena.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Při pasportizaci zeleně prováděné 
MČ Brno -Bohunice bylo zjištěno, 
že malé části obecního pozemku 
p. č. XXXX/Y jsou (v principu ne-
oprávněně) užívány občany A & B 
a C & D jako součásti jejich oploce-
ných zahrad. Takový kostlivec občas 
vyskočí, když se digitalizací zpřesní 
katastrální mapa, občané netuší, že 
jejich předci či předchůdci postavili 
před 30 lety plot o kus jinde, než 
měli. Stává se to. V jiných městských 
částech se obvykle postupuje tak, 
že město předmětný díl pozemku 
nabídne k odprodeji, aby se věc ne-
rovnala. Občané ABCD byli chytřejší, 
s odkazem na občanský zákoník (OZ) 
požádali o  bezúplatné převedení 
pozemku dle práva vydržení. O věci 
hlasovalo zastupitelstvo města Brna 
(ZMB) a souhlasné prohlášení těsně 
neprošlo.
Věc totiž nabude na pikantnosti, 
když se odhalí, že občan A je Ing. 
Crha, starosta Bohunic. Tento fakt 

je zřejmý nejen přímo zúčastněným, 
ale každému z veřejně dostupné-
ho zápisu z  jednání ZMB ze dne 
1. 10. 2019 i přes řádně provedenou 
anonymizaci osobních údajů.
Řekněme si to asi takto… Je dobře, 
když starosta obce hledá finančně 
optimální řešení… při správě ma-
jetku obce. Panu Crhovi slouží ke 
cti, že ohlásil podjatost a na ZMB 
nehlasoval. Ale… aniž bych chtěl 
rozporovat platnost nároku dle OZ… 
v okamžiku, kdy se střetává soukro-
mý zájem s veřejným, bych čekal od 
významného funkcionáře větší nad-
hled nad cenou cípu zahrady, když 
ani nepřesahuje měsíční odměnu, 
kterou dostává od města za všechny 
své posty.
Co myslíte, bude nutné uspořádat 
mezi občany Bohunic veřejnou 
sbírku a zahradu panu starostovi 
od města koupit?

 Vít Prýgl, člen ZMČ a ZMB

Celý svůj život bydlím v Bohunicích 
v malém rodinném domku, který po-
stavili moji rodiče a který jsem po 
nich zdědil. Jako dítě jsem si hrál 
na naší zahradě, hrály si na ní naše 
děti a hrají si na ní naše vnoučata. 
V době, kdy byli vlastníky domku 
moji rodiče, jim bývalý komunistic-
ký režim sebral velký kus zahrady – 
samozřejmě, aniž by měli možnost 
s takovým postupem nesouhlasit. 
Tak to tehdy chodilo a odvolat se 
proti takové zvůli nebylo možné. 
A tak byla část zahrady mých ro-
dičů obětována „veřejnému zájmu“ 
a  využita pro postavení kotelny. 
Pracovníci stavební firmy tehdy po-
stavili na náležitě zkráceném konci 
našich zahrad i ploty. Ty stojí v místě 
dodnes, tedy celých 30 let. Nedávno 
se však ukázalo, že tyto ploty jsou 
postaveny o 3 metry chybně.
Naši zákonodárci a soudci již před 
mnoha lety (minimálně od roku 
2002) došli k názoru, že není mož-
né opakovat křivdy minulosti a těm, 
kteří takto v dobré víře užívají zaplo-
cený pozemek, přiznávají nárok na 
jeho vlastnictví.
Pan zastupitel nemá pravdu, že 

v obdobných případech se pozemky 
prodávají. Město Brno v takových-
to situacích, kdy je zjevné, že nejde 
o  jakýkoliv úmysl se „obohatit“, 
pozemky zcela běžně vydává. Ať 
se to týká kohokoliv. Jen od února 
letošního roku se to v obdobných 
případech stalo nejméně čtyřikrát.
Závěrem ještě k  mému označení 
„lakomý“ starosta. Jestliže je za la-
komství považováno to, že se snažím 
nikdy neutrácet obecní, ani osobní 
prostředky zbytečně a nesmyslně, 
a chovat se jako dobrý hospodář, tak 
jsem asi skutečně „lakomý“. Já to ale 
za lakomství nepovažuji a i nadále 
nebudu nesmyslně utrácet – na rad-
nici, ani doma. Jestli je to lakomství, 
to posuďte sami.
Každého, kdo by se ocitl v obdobné 
situaci, bych naprosto samozřejmě 
podpořil. Přesto jsem ve velkém za-
stupitelstvu nahlásil podjatost, jak 
pan Prýgl připouští, a o své „záleži-
tosti“ jsem nehlasoval. Kdyby se to 
však týkalo kohokoliv jiného, včetně 
pana kolegy zastupitele Prýgla, hla-
soval bych jednoznačně pro…

 Antonín Crha

Lakomý starosta = 
nejlepší starosta?

Co na to „lakomý“ 
starosta?

4 

Příspěvky zastupitelů Bohunické komentáře...

Pozvánka na veřejnou diskusi
Vážení občané, zveme vás na veřejnou diskusi  k průběhu stavby tramva-
jové trati z Osové do Univerzitního kampusu v Bohunicích, která se koná 
20. listopadu od 18.00 v jídelně ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec.

Podrobnosti představí zástupci města, Dopravního podniku města Brna 
a zhotovitele stavby. Těšíme se na setkání s vámi!

 Dopravní podnik města Brna, a.s.
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Podzim ve znamení knižního veletrhu
Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
máme tady podzim! Musím se vám 
přiznat, že já tohle pošmourné období 
mám prostě moc ráda. Líbí se mi, jak 
se stromy začínají krásně zbarvovat, 
jak jsme vděční za to, když odpoledne 
na chvíli vysvitne sluníčko a ohřeje 
tyto již chladnější dny. Jak se dny po-
malu začínají zkracovat a já mám více 
času i chuti na čtení. Také se vždy tě-
ším na říjnový podzimní Knižní veletrh 
v Havlíčkově Brodě. Jezdím sem pravi-
delně již pátým rokem a nesmírně si to 
zde užívám. Letos se konal 29. ročník 
a atmosféra byla jako vždy skvělá. Na-
vštívila jsem na veletrhu dvě autorská 
čtení populárních českých současných 
autorek – Petry Dvořákové a Viktorie 
Hanišové. Paní Dvořáková představo-
vala a četla ze své nové knihy Chirurg. 
Jak sama autorka na besedě říkala, 
během psaní této knihy vzpomínala 
na své pracovní zážitky jako zdravotní 
sestra. Hlavní postava její knihy je čty-
řicetiletý chirurg Hynek, který pracuje 
v příhraniční nemocnici, prožívá krizi 
středního věku a problémy se snaží ře-
šit alkoholem. Knihu již brzy budeme 
mít i v naší knihovně. Naopak knihy od 
paní Hanišové máme v současné době 
ve fondu všechny. Jedná se o Anežku, 
Houbařku a Rekonstrukci. Všechny 
její knihy jsou o těžkých rodinných 
situacích, jsou však velmi čtivé a vel-
mi dobře napsané. Přestože autorka 
píše o závažných tématech, je velmi 
pozitivním a vtipným člověkem. Obě 

autorská čtení byla skvělá. O autor-
kách samotných a jejich tvorbě bych 
ráda napsala podrobněji v některém 
z dalších čísel zpravodaje.
Během měsíce října jsme se také činili 
v projektu „Jižní Morava čte 2019“, 
který je finančně podporován Jiho-
moravských krajem. Realizovali jsme 
devět literárně – výtvarných worksho-
pů a rukama nám prošlo téměř 200 
žáků základních škol, jak prvního, 
tak druhého stupně. Věříme, že jsme 
žáky dostatečně inspirovali k tvorbě 
soutěžních prací s tématem Tajemství 
knihovny.
Nesmíme zapomenout vás pozvat na 
akce, které během měsíce listopadu 
pořádáme. Celý listopad bude k vidění 
menší výstava fotografií ze soukromé 
sbírky našeho pana starosty Antonína 
Crhy – Jak se žilo v Bohunicích kolem 
roku 1989. Dne 14. listopadu od 18.00 
hod. realizujeme besedu 1989–2019 
Tři desetiletí brněnských zajímavostí, 
o kterých bude povídat Marcel Jurczyk. 
Zapojili jsme se také do festivalu Dne 
poezie, a proto bychom vás pozvali na 
autorské čtení mladých básníků, Karo-
líny Charvátové, Jiřího Štepána a Zdeň-
ky Pospíšilové, pod názvem Otevřené 
oči. Beseda se bude konat 19. listopa-
du od 18.00 hod. Další akce pořádané 
v listopadu v naší knihovně najdete 
v kalendáriu tohoto zpravodaje.
Přejeme vám krásný podzim plný ra-
dosti, lásky a nadšení ze čtení knih.
Jana Máčalová
 Roman Pospíšil, KJM pobočka Lány

Chiméra byla fantastická 
příšera z antické mytologie. 
Její tělo se skládalo z částí 
těl lva, hada, kozy a  dra-
ka. Navíc měla tři hlavy 
a  schopnost chrlit oheň. 
Přeneseně je v  biologii 
chimérou nazýván jedinec 
složený z více těl s geneticky 
rozdílnými buňkami.
V říši zvířat je to s chimérami poněkud 
složité. Ale myslím si, že není dale-
ko doba, kdy budeme chovat prasata 
s lidským srdcem, játry či slinivkou pro 
potřeby transplantace orgánů.
Mezi rostlinami, zvláště pak u stro-
mů, jsou chiméry běžné, ačkoli jejich 
vzhled není tak fantaskní jako u těch 
antických příšer. Chiméry pěstujeme 
na zahradě jako ovocné nebo okrasné 
stromy. Takový strom, to jsou vlastně 

dva geneticky různé orga-
nismy, které jsou v jednom 
místě srostlé, a jedna část 
se bez té druhé neobe-
jde. Podnož vytváří kořen 
a  kmen, kultivar (neboli 
odrůda) tvoří korunu. Pří-
kladem uměle vytvořených 
chimér jsou okrasné jabloně 

před radnicí (Malus ‚Hillieri‘). Každá 
se skládá ze dvou geneticky různých 
jedinců. Jeden svými kořeny přijímá 
vodu a živiny, druhý obstarává foto-
syntézu. Oba organismy spolu tvoří 
strom. Je to jako dokonalé manželství: 
„A budou ti dva jedno tělo; takže již 
nejsou dva, ale jeden.“ (Marek 10.8)
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Workshop výroby domácí 
kosmetiky v Labyrintu

Poděkování

Ve středu 27. 11. to v Klubu našeho 
Labyrintu krásně zavoní… a vy můžete 
být součástí! Přijďte si vyrobit vlastní 
domácí kosmetiku z přírodních pro-
duktů, kterou si následně nazdobíte 
a odnesete s sebou domů!
Výroba domácí kosmetiky je nejen zá-
bavná a jednoduchá, ale také ekologic-
ká varianta, která vám ušetří peníze 
a udělá radost vašim blízkým i vám. 
A Vánoce jsou téměř za rohem, takže 
inspiraci k výrobě voňavých domácích 
dárků u nás získáte raz dva.
Co se během tohoto tvořivého podve-
čera v Labyrintu naučíte?

Něco málo z  teorie a  používaných 
ingrediencí, mezi kterými se objeví 
třeba kokosové, kakaové či bambucké 
máslo. Následně si sami vyrobíte krém 
na ruce a pleť, voňavé mýdlo a koupe-
lovou sůl. Kurz je pro všechny, kteří 
mají chuť tvořit, pro úplné začátečníky 
i děti od 12 let a proběhne od 18.00 
do 2000.
Zájemci se mohou registrovat na 
emailu lucie.sedlackova@luzanky.cz
Cena kurzu je 350 Kč a maximální 
počet účastníku je 10.
Více informací naleznete na facebooku 
pod názvem akce

Ráda bych se vrátila k Bohunickému hudebnímu podzimu, který byl již 3. v pořadí. 
Musím přiznat, že si jeho pořádání pečlivě hlídám a těším se. Díky pořadatelské 
agentuře Savana Art Production se mohly letos stovky lidí nejen z Bohunic 
vnitřně a někteří i „zevně „ rozpohybovat a připomenout si téměř všechny hudební 
žánry a zavzpomínat si…Nemůžu říct, která kapela byla nejlepší, všechny byly 
super a určitě nás hudebně i citově obohatily a potěšily. Doufám, že budeme mít 
i v příštích letech možnost užít si tyto bezvadné bohunické čtvrtky.
Děkuji a přeji všem kapelám, organizátorům a zaměstnancům ÚMČ Bohunice 
úspěšné aktivity pro obyvatele, optimizmus a samozřejmě zdraví.

 Věra Polcrová, Starý Lískovec

Podzim ve znamení 
knižního veletrhu

Bohunické stromy (21)
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Komenský propagoval „školu hrou“ 
aneb dva měsíce ve školní družině
Již jsou to dva měsíce, co začala ško-
la. Všichni jsme se už stihli během 
září a října seznámit, obnovit stará 
kamarádství ze školky nebo si najít 
nové kamarády.
Ve školní družině došlo k  mnoha 
zlepšení. Děti mají nově vymalovaný 
prostor ranní družiny, dostali ping-
-pongový stůl, koberce, sedací polš-
táře a mnoho dalších prvků k relaxaci 
a hře.
Každé ze 7 oddělení školní družiny 
letos hraje své vlastní celoroční hry, 
které vychovatelé za úzké spoluprá-
ce s třídními učiteli připravili svým 
svěřencům podle jejich zájmů přímo 
„na míru“.
První oddělení pojmenovalo svoji hru 
„Kolem světa za zvířátky“. Na začátku 
školního roku děti obdržely cestovní 
pasy, díky kterým každý měsíc pozná-
vají různé krajinné oblasti. V těchto 
oblastech se nacházejí místní zvířata. 
Díky hrám, pracovním činnostem a do-
držováním pravidel v ŠD získávají děti 
letadélka, která přeměňují za zvířátka, 
jež si následně nalepí do svého pasu. 
Ke konci školního roku si sečtou po-
čet zvířátek a nejpilnější cestovatel 
se může těšit na příjemnou odměnu.
Ve druhém oddělení prvňáčků putuje-
me za „Pohádkovým dobrodružstvím“. 
Připomínáme si známé pohádky, se-
znamujeme se s  pohádkami méně 
známými, přitom si hrajeme, maluje-
me, vyrábíme, osvojujeme si rytířské 
a pohádkové chování, ale také si rádi 
hrajeme a sportujeme venku.
Třetí oddělení pojalo hru jako „po-
znání Etikety“. Radost ze života. To 
je to, oč tu běží. Družina je volný čas 

dětí. Družina je za odměnu, ne za trest. 
„Snažím se proto, aby děti byly spoko-
jené, a když jsou spokojené děti a rodi-
če, mám radost ze života i já. Myslím, 
že je dobré ukázat dětem i jiný svět než 
jen prostory školy. Proto každý měsíc 
navštěvujeme knihovnu ve Starém 
Lískovci. Jezdíme na výstavy, kde si 
děti v praxi vyzkouší etiketu, kterou 
máme jako celoroční hru. Např. cho-
vání na výstavě či chování v dopravním 
prostředku. Navštívila jsem s dětmi 
výstavu hlavolamů v Letohrádku Mi-
trovských, kde si děti hrály.“ Napsala 
o své práci s dětmi paní vychovatelka 
I. Nováková.
Ve čtvrtém oddělení školní družiny, 
do kterého chodí dětí z druhé třídy, 
navážeme na téma třídní hry, kde si 
dětí hrají na piráty. My se jako malí 
piráti vydáme do „Země nezemě“, kde 
půjdeme po stopách piráta Hooka. Bu-
deme cestovat po ostrově, plnit různé 
výtvarné úkoly a hrát hry v tomto du-
chu. V září jsme se seznámili s hrou 

a vyrazili za dobrodružstvím, dorazili 
jsme ke břehům ostrova a děti stavěly 
různé stavby z písku. Pokusily si vy-
robit svoji pirátskou loď z papíru dle 
své fantazie. V říjnu jsme se rozloučili 
s teplým počasím a přivítali podzim 
výrobky z listů a z kaštanů.
Do pátého oddělení školní družiny 
chodí děti třetích ročníků. Zde je pro 
děti nachystaná celoroční hra s ná-
zvem „Vesmírná škola“. Během celého 
školního roku budeme vyrábět a plnit 
různé úkoly na dané téma. Děti mají 
možnost poznat vesmír a jeho fungo-
vání. Dále se v oddělení zaměřujeme 
také na enviromentální výchovu. Učí-
me se třídit odpad a poznávat jeho 
možné další využití. Z odpadového 
materiálu (plasty, papír apod.) krea-
tivně tvoříme.
Šesté oddělení se tento školní rok vě-
nuje finanční gramotnosti. „Celoroční 
hru jsme nazvali „Monopoly“. Díky ní 
se budeme učit, jak nakupovat, co si 
s sebou vzít do obchodu, jak se chovat 

v obchodě, dozvíme se, jak bezpečně 
nakupovat, jaké jsou metody plateb, 
co dělat, abychom o peníze nepřišli. 
Budeme se snažit pochopit hodnotu 
peněz, rozdíly mezi hotovostí a bez-
hotovostní platbou. Děti získávají 
peníze, kterými mohou platit, šetřit, 
rozmnožovat své úspory. Musí přemýš-
let, co je důležité platit, co opravdu 
potřebují a co znamená dluh. Na svo-
je úspory si děti vyrobili peněženky, 
dalším úkolem, který nás čeká, je vý-
roba platebních karet. Celoroční hra 
Monopoly je užitečným pohledem do 
světa dospělých.“ Svěřila se nám paní 
vychovatelka Z.Široká.
Sedmé oddělení je pro tento rok slo-
ženo velmi pestře. Patří do něj žáci 
z části 3. B, 4. C a své zástupce zde má 
i 5. A s 5. B. Různorodost dětí rozhodla 
o trochu netradičním tématu celoroční 
družinové hry sedmého oddělení. Jako 
téma byl zvolen „Neználek“, ruská po-
hádková postavička pro většinu dětí 
zcela neznámá. Během měsíce září se 
děti seznámili s touto pohádkovou po-
stavou a vydali se s ní do města Kvíteč-
kova, kde je čekají četná dobrodružství.
Naše školní družina je velice pestrá. 
Celý kolektiv vychovatelů s  dětmi 
pracuje pečlivě. Hrajeme si, maluje-
me, vyrábíme, sportujeme v družinové 
tělocvičně, a protože nám zatím počasí 
přeje, hodně navštěvujeme všechna 
dětská hřiště v blízkosti naší školy. 
Podzim u nás byl plný barev, jak to na 
podzim bývá. Děti vyráběly slunéčka 
sedmitečná, lišky nebo sovy z listí. 
Ještě nás čeká výroba draka, a pak si 
vyzkoušíme, zda se zdařil a skutečně 
létá. A také nesmíme zapomenout na 
u dětí oblíbený svátek Halloween!

 Kolektiv ŠD Arménská

Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? 
Je toho hodně, protože ze 100 kg baterií získáme 
recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, 
oceli a manganu, a dále také nikl, olovo, kadmium, 
kobalt, měď a dokonce v malém množství i stříbro. 
Tyto kovy mají využití například ve stavebnictví, 
ale dají se z nich vyrobit třeba nové popelnice nebo 
také zinkové krémy a mastičky proti miminkovským 
opruzeninám, sklokeramické desky, hudební nástro-
je, hračky nebo šperky.
Baterie poctivě sbíráme i u nás v Základní škole Brno, 
Arménská 21. V minulém školním roce 2018/2019 
jsme v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme 
si svět vytřídili 219 kg použitých baterií, což před-
stavuje 142 kg kovonosných surovin. Tato sběrová 
čísla nás řadí mezi nejaktivnější školy v republice. 
Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje 
sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za 
naši činnost obdrželi Děkovný list.
A proč je recyklace baterií tak důležitá? Důvod je 
jasný – jde nám o ochranu životního prostředí. Pokud 

bychom baterie hodili do běžného odpadkového 
koše, putovaly by odtud do popelnice a pak na sklád-
ku. A protože baterie obsahují škodlivé látky, včet-
ně těžkých kovů, v přírodě by znečišťovaly ovzduší, 
půdu a vodu. Když však baterie odevzdáte u nás ve 
škole nebo s nimi ujdete pár desítek metrů k jinému 
nejbližšímu sběrnému místu, umožníte, aby byly 
předány k recyklaci. A to je to nejlepší, co pro pou-
žité baterie můžete udělat. Dáte jim šanci na nový 

život – aby z nich mohly vzniknout nové produkty.
Bez třídění a recyklace bychom všechny již zmíněné 
kovy museli získat těžbou nerostných surovin. Je-
jich zdroje jsou omezené a každá úspora má velký 
smysl. Především proto bychom měli vždy dávat 
přednost opakovanému využití věcí před jednorázo-
vou spotřebou. A to platí obecně, nejen pro baterie. 
Myslete na to, když například budete zvažovat, zda si 
koupíte pití do kelímku na jedno použití, v PET lahvi 
či zabalíte svačinu do igelitového sáčku nebo dáte 
přednost opakovaně využitelným obalům. Ukazujte 
každý den, že NEJSTE LÍNÍ dělat něco pro životní 
prostředí. Začněte sami u sebe. Stačí jednoduché, 
ale přitom velmi důležité věci.
Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá. 
A jsme rádi, že touto cestou i naše škola může přispět 
k ochraně životního prostředí.

 Mgr. Irena Lidmilová,
učitelka ZŠ Arménská,

koordinátorka EVVO

Komenský propagoval „školu hrou“ aneb Dva měsíce 
ve školní družině

Na ZŠ Arménská třídíme baterie, chráníme tím přírodu
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Prázdniny uplynuly jako voda a už 
tu máme nový školní rok. V loňském 
školním roce jsme si vymysleli novou 
odpolední akci pro rodiče a děti, kte-
rou jsme pojmenovali Jablíčkování. 
Akce měla velký úspěch. Proto jsme se 
rozhodli v letošním školním roce tuto 
akci zopakovat. Jablíčka jsme vymě-
nili za hrušky a název se nám vlastně 
nabídl úplně sám. A tak vzniklo Hruš-
kování. A o co vlastně šlo? Maminky 
s pomocí dětí měly upéct nebo jinak 
zpracovat nějakou dobrotu z hrušek 
a přinést nám ji do školky. To byste 
nevěřili, kolik krásných dortů, koláčů, 
buchet, řezů a jiných dobrot se nám 
ve školce sešlo! A nejzajímavější na 
tom je to, že každá dobrota byla jiná! 
Nenašli byste dva stejné výrobky.
Děti si připravily s učitelkami krátké 
vystoupení, zazpívaly rodičům písnič-

ky a zarecitovaly básničky o hruškách. 
Po představení se mohli všichni vrh-
nout na ochutnávání dobrot a mamin-
ky si mohly při ochutnávce a výměně 
receptů dát i dobrou kávičku. Akce 
byla skvělou příležitostí seznámit se 
s ostatními rodiči a blíže poznat i paní 
učitelky.
Děti také ukazovaly rodičům hračky, 
se kterými si ve školce rády hrají. 
Atmosféra celého odpoledne byla 
velmi příjemná a přátelská a rodiče 
i děti odcházeli moc spokojeni. Toto 
seznamovací odpoledne se nám velice 
vydařilo. Těšíme se na to, že se z této 
podzimní akce stane každoroční pěkná 
tradice. A co my víme…třeba příští rok 
budeme péct ze švestek…

 Mgr. Klára Lahodová
učitelka MŠ Vedlejší

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů jsme pozvali na začátku října do školky 
babičky a dědečky. Mohli své vnouče nejen vyzvednout, ale také si s ním zahrát 
různé společenské hry, postavit něco zajímavého ze stavebnic, podívat se v jakých 
prostorách děti tráví svůj „pracovní“ týden. Bylo to moc příjemné odpoledne, 
které potěšilo nejen děti, ale i prarodiče. Rádi tuto akci zase zopakujeme.

 Za MŠ Amerlingova Mgr. Zdeňka Lederová

Nabízíme pracovní pozici – asistent pedagoga, úvazek 20 h. na 1. st. ZŠ. 
Kontakt a bližší informace: zástupkyně pro 1. stupeň p. Mgr. Alena Procházková, 
zrs1st@zsarmenska.cz, 732151220
Nabízíme pracovní pozici – pomocný pracovník do školní jídelny na celý 
úvazek pro pracoviště ZŠ. 
Nabízíme pracovní pozici – uklízečka na poloviční nebo celý úvazek pro 
pracoviště ZŠ. 
Kontakt a bližší informace: p. Kamila Richterová, 547211667, sekretariat@
zsarmenska.cz 

Hruškování v MŠ Vedlejší

Hrátky s vnoučátky  
na MŠ Amerlingova

Nabídka volných míst na 
ZŠ Brno, Arménská 21, p.o.

Možná si někdo z vás řekne, že jsem příliš paranoidní, ale já mám za to, že 
pokud je člověk znalý a informovaný, dokáže předejít mnoha nepříjemným 
zkušenostem. Z tohoto důvodu bych vás dnes rád, milí senioři, informoval 
o novém podvodném způsobu, jenž využívají někteří podvodníci. Tento způsob 
je zvláště zákeřný, a to proto, že pro své účely využívá ty nejcitlivější lidské 
vazby. A to vazbu mezi prarodičem a vnučkou či vnukem. A jak to vše pro-
bíhá? Údajný vnuk či vnučka osloví telefonicky seniora s žádostí o finanční 
prostředky na nákup vozidla. Podvodníci takticky ze začátku telefonátu zjišťují 
jméno vnuka či vnučky, a to způsobem: „Ahoj babi, to jsem já, no přece tvůj 
vnuk, no ty si nepamatuješ mé jméno?“. Senior většinou, aby ukázal, že je 
přece v kondici a jméno si samozřejmě pamatuje, provede onu zásadní chybu 
a řekne: „Ale to víš, že si tvé jméno pamatuji, Pavlíku.“ A tu je již podvodník 
na koni. Následuje tzv. vytěžení, a to například jestli víš, jak dlouho jsme se 
již neviděli, naši jsou furt v jednom kole, apod. Senior potěšen a v domnění, 
že mluví s vnukem/vnučkou většinou zjihne a nechá se přesvědčit o nutnosti 
půjčky na koupi vozu, či jiné v tu chvíli důležité věci. Myslíte si, že to není 
možné? Omyl je smutnou pravdou. Na Třeboňsku již police zaregistrovala tři 
takové pokusy. A jak se bránit proti takovým pokusům o podvod? V případě, 
že budete osloveni, ať už telefonicky či osobně neznámou osobou, která 
po Vás bude požadovat finanční prostředky, či nějaké citlivé osobní údaje, 
jednejte s rozvahou! Vše si v klidu a pečlivě promyslete. Závažná rozhodnutí 
o Vašem majetku konzultujte s právníkem, nechejte si poradit od dalších 
věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje 
pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu. Využít můžete také 
bezplatné poradenské telefonní linky pro seniory Senior telefon 800 157 157 
a Linku seniorů 800 200 007.Pokud se stanete obětí nějakého nepoctivce, 
oznamte tuto skutečnost neprodleně na policii. Můžete tak být nápomocni 
jeho dopadení. Včasným informováním veřejnosti lze také předejít dalším 
případům podvodného jednání.
Vážení senioři, přeji Vám, ať vás nic takového nepotká a buďte ostražití!

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

LEKCE PREVENCE BEZPEČNOSTI PŘED OKRADENÍM
 – Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy 

odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
 – Peněženku uložte na dno, nebo do spodní části kabelky či nákupní tašky.
 – Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte 

ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
 – Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji 

v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, 
restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.

 – Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení 
může proběhnout bez povšimnutí.

 – Čtete -li si v  dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo 
pořád pod kontrolou.

 – Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá 
zavazadla bez dozoru.

 – Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli 
Vás někdo nesleduje příliš z blízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či 
spořitelen je spolehlivější. Na ulici vybírejte peníze za asistence někoho, 
koho znáte a důvěřujete mu.

 – Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůj-
čujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.

Seniorské okénko
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Čas letí, známe to všichni… Jak se říká, 
párkrát se otočíme a několik let je za 
námi. V případě TJ Tatran Bohunice je 
to již 90 let, tolik sezón již uteklo od 
založení. A právě k tomuto význam-
nému výročí byl v neděli 29. 9. 2019 
uspořádán slavnostní turnaj mládeže, 
konkrétně mladších žáků a přípravek.
Turnaj se uskutečnil na travnaté ploše 
TJ Tatran Bohunice na ulici Neužilo-
va za podpory vedení Tatranu v čele 
s  předsedou Lubomírem Němcem, 
jednotlivých trenérů mladších žáků 
a  přípravek a  i  několika nadšenců 
z řad rodičů a přátel oddílu. Turnaje 
se zúčastnilo vždy šest týmů z každé 
kategorie. O krásné poháry a medaile 
bojovali mladší žáci týmů TJ Tatran 
Bohunice, FC Ivančice, SK Říčany, BF 
Akademie a Tatran Kohoutovice. V ka-
tegorii přípravek změřily síly týmy TJ 
Tatran Bohunice, TJ Start Brno, FKM 
Kahan, RAFK Rajhrad a Tatran Kohou-

tovice. Domácí hráči přípravek Tatranu 
Bohunice i přes svou bojovnost a he-
roický výkon nedosáhli na medailové 
umístění. U mladších žáků Tatranu 
Bohunice už to ale cinklo a výsledkem 
je krásné druhé místo.
 Ale onu neděli nešlo až tak o výsledky, 
ale o slavnostní přátelské sportovní 
setkání, poměření sil, radost ze hry 
a z krásného slunečného počasí, které 
ten den panovalo. Turnaj se podařil, 
za což by jsme rádi poděkovali všem 
zúčastněným hráčům a  trenérům, 
pořadatelům, Restauraci Na Hřišti 
a v neposlední řadě samozřejmě di-
vákům a rodičům všech hráčů, kterým 
patří velký dík za fandění a podporu 
svých dětí. A společně popřejme od-
dílu TJ Tatran Bohunice do dalších let 
vše dobré, hlavně spokojené a nadšené 
hráče a dobré výsledky napříč všemi 
věkovými kategoriemi.

Vydařená oslava 

Tatran stále vede! Nová EVS dobrovolnice 
z Turecka

Potřebujeme se navzájem!

Po třinácti odehraných kolech zatím 
fotbalisté Tatranu Bohunice neokusili 
chuť porážky. Pouze dvakráte remizo-
vali, a tak s 35 body vévodí podzimní 
polovině tabulky Jihomoravského 
krajského přeboru. Do konce první 
půle zbývají ještě dva zápasy - derby 
s Bosonohy a souboj o první místo 
v tabulce s Boskovicemi. Pokud Bo-
hunice neklopýtnou a udrží si svoji 
neporazitelnost, přezimuje Tatran na 
prvním místě, což tady již dlouho ne-
bylo. Doposud nejlepším střelcem je 
Nikolas Burčík se 12 brankami, Lacko 
a Král mají po 6 a Pavlíček se trefil 
pětkrát.
Zajímavá informace pro čtenáře Na-
šich Bohunic. FK Blansko a TJ Tatran 
Bohunice se domluvili na přestupu 
Davida Bednáře, zatím do 31. 12. 2019. 
„David k nám přestupuje z třetiligo-

vého Blanska a pevně věřím, že jeho 
fotbalové zkušenosti nám pomůžou 
v nadcházejících zápasech. David sám 
projevil zájem hrát za náš tým, a klub 
mu tak umožní se rozehrát v  nižší 
soutěži po jeho delším zranění“, řekl 
o přestupu předseda TJ Tatranu Bo-
hunic, Lubomír Němec.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům za dosavadní domácí 
podporu a těší se na jejich návštěvy 
i v následujících zápasech i ve druhé, 
jarní, polovině JMKP. Informace o fot-
balovém klubu naleznete na webo-
vých stránkách oddílu: www.tatran-
-bohunice.cz, informace o zápasech 
ve vitríně na fotbalovém stadionu 
Neužilova 35 nebo ve vývěsce MČ 
Bohunice na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Jak možná mnozí víte, SVČ Lužánky je 
součástí programu Evropská dobrovol-
ná služba (EVS), která již po mnoho 
let umožňuje všem od 15 do 30 let 
vyjet „do světa na zkušenou“. Přesněji 
řečeno kamkoli do Evropy za účelem 
dobrovolničení na místě, které je mu 
blízké nabízenou činností i filozofií. 
Pobočka Labyrint každým rokem při-
jímá dobrovolníka z jiné země, který 
se poté po celý rok podílí na vytvá-
ření programu, fungování Labyrintu 
a na práci s dětmi. My labyrinští však 
přítomnost dobrovolníka vnímáme 
především jako nový vítr a energii, 
která nás osvěžuje. Jsme šťastní, když 
můžeme sdílet naši kulturu a názory 
s mladými a otevřenými lidmi, kteří 
nás mohou mnohé naučit a obohatit 
náš život.
Letos k nám zavítala Rana Bilecan 
z Turecka, která se již aktivně podí-
lí na anglickém divadelním kroužku 
DIVANGLI. Kromě toho se s ní však 
budete setkávat v našem Klubu, kde 
se bude, díky vám, pomalu učit českým 
frázím při vaření kávy a pomáhat na 
doprovodných akcích.
A co Ranu přimělo k volbě EVS právě 
v České republice?
Mojí hlavní motivací, proč jsem si vy-
brala brněnský Labyrint, byl fakt, že 

miluji divadlo a drama. Zajímala jsem 
se o ně už od dětství. Rodiče mě v tom-
to koníčku podporovali, takže se stal 
mou součástí i na střední, kde jsem se 
připojila k amatérskému divadelnímu 
souboru. Hrávali jsme například na 
malém divadelním festivalu v mém 
rodném městě Eskişehir. Poté jsem 
se stala členkou divadelního soubo-
ru v Ankaře. Na bakalářském stupni 
jsem začala studovat anglický jazyk 
a literaturu. Díky studiu jsem objevila 
dramaturgii, v jejímž studiu bych chtě-
la pokračovat na stupni magisterském. 
Hraní sice miluji, dramaturgie a režie 
se staly mým životním snem a cílem. 
Takže jakmile jsem viděla nabídku na 
EVS projekt v  Labyrintu, neváhala 
jsem. Z České republiky jsem v minu-
losti navštívila pouze Prahu, ale teď 
se začínám pomalu a jistě zamilovávat 
do Brna. Přijďte mi o něm něco říct na 
turecký kulturní večer a já vám za to 
přiblížím svou kulturu.
Ranu a Turecko budete mít možnost 
blíže poznat prostřednictvím Turec-
kého kulturního večera, který se usku-
teční 21. listopadu od sedmi do devíti 
hodin. Součástí bude jak povídání, tak 
ochutnávka turecké kuchyně a hudba.

 Lucie Sedláčková a Rana Bilecan

Máte ráda děti a  chybí Vám jejich 
společnost? Staňte se „náhradní 
babičkou“! Možná Vaši potomci už 
odrostli, vnoučata jsou zatím v ne-
dohlednu a chtěla byste někdy trávit 
čas s mladou generací. Možná chcete 
dát svému volnému času nový rozměr.
Služba TROJLÍSTEK sblížení tří gene-
rací ® Vám nabízí zprostředkování kon-
taktu s rodinou ve Vašem okolí, která 
hledá pomoc při péči o své ratolesti. 
Získáte tak jedinečnou příležitost stát 
se součástí života této rodiny, předá-
vat dál své zkušenosti a dělit se o lás-
ku, radosti i starosti. V Bohunicích 
na Vás již netrpělivě čekají tři mladé 
rodiny s dětmi do 10 let.
Centrum pro rodinu a sociální péči 

v Brně, které službu Trojlístek zajiš-
ťuje, Vám poskytne podporu během 
Vaší spolupráce s rodinou. Těšit se 
můžete také na akce, které v rámci 
služby probíhají. V září se například 
babičky se svými „náhradními vnou-
čaty“ mohly v Lipce dozvědět spoustu 
nového o pěstování bylinek a zeleniny 
na zahrádce a v říjnu se sešly na pra-
videlném sdílení při akci Kafe s Troj-
lístkem.
Více informací naleznete na www. 
trojlistek.com a přihlásit se můžete 
na tel.: 605 234 509 nebo email: troj-
listek@crsp.cz.

 Bc. Kateřina Brücknerová
vedoucí služby Trojlístek
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Mikulášská nadílka  
a rozsvěcení vánočního 

stromečku s ohňostrojem 
 

 

ve středu  4. 12. 2019 
 
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  
připravený čaj-zdarma 
 
 
 

Pro dospělé medovina 
   svařák 

 
 
 

Srdečně zvou bohuničtí  
hasiči ve spolupráci  
s MČ Brno-Bohunice 

 

Na Brno opět vyBAFne 
amatérské divadlo!

Připravte se s Lipkou 
na advent 

Festival amatérského divadla – di-
vadelníBAF! – ve svém již devátém 
ročníku přivítá 15 inscenací z  celé 
České i Slovenské republiky. Sjedou 
se divadla z Brna, Prahy, Mostu, Blan-
ska nebo Bratislavy a Trnavy a dalších 
míst. Diváci tak budou moci zhlédnout 
pestrý program od autorských počinů 
po osvědčené klasiky a poznat tak, 
co všechno nabízí svět amatérského 
divadla. Zajímavým zpestřením po-
tom jsou diskuze s tvůrci představení, 
do kterých se diváci mohou zapojit, 
případně si vyslechnout hodnocení 
odborných lektorů. DivadelníBAF! za-
čne ve čtvrtek 28. listopadu a skončí 
v neděli 1. prosince.
„S nadsázkou říkám, že divadlo je jen 
jedno, ať už ho přívlastkujeme jako 
profesionální, amatérské, dobré, špat-
né, moderní nebo klasické… Ve výsled-
ku jde o to, jak ho přijme divák a jak se 
mu bude líbit. V tomto je amatérské 
divadlo zajímavý fenomén, někdy se 

povede představení, které bere dech 
a má parametry profesionálního diva-
dla. Jindy se objeví divadlo, které má 
spoustu nedostatků, ale přináší zají-
mavé nápady či originální zpracování. 
Kdo má rád divadlo, určitě si na na-
šem festivalu přijde na své.“ – popsal 
myšlenku festivalu jeho zakladatel 
a hlavní organizátor Alexandr Průša.
Pro soubory samotné je cenné, že se 
o každém představení vede debata, 
které se účastní jak diváci či jiní diva-
delníci, tak divadelní profesionálové. 
Často se tak souborům dostane zají-
mavé a pro ně nezbytné zpětné vazby. 
A diváci v těchto rozborech naopak 
mohou vyjádřit svůj názor, potažmo 
nahlédnout pod pokličku divadla.
Vstupné lze zaplatit buď na jednotlivá 
představení nebo na celé dny nebo 
celý festival. Více informací o časech 
a další naleznete na stránkách festiva-
lu: http://www.divadelnibaf.cz/

 MgA. Lucie Sedláčková

Než 1. prosince zapálíte na adventním 
věnci první svíčku, přijďte se na Lipku 
na tento předvánoční čas připravit. Na 
poslední listopadový týden chystáme 
akce, díky nimž naladíte sebe, děti, 
vaši domácnost a dokonce i zahradu.
Jak ochránit zahradu před nadcháze-
jící zimou, aby byla na jaře zase plná 
života, vám poradíme
v úterý 26. listopadu na pracovišti 
Kamenná. Na semináři Zazimování 
zahrady si dále povíme, jak stromy 
a keře uchránit před nezvanou zvířecí 
návštěvou a  jak naopak zpříjemnit 
holomrazy ptákům
a dalším obyvatelům zahrady.
Ve čtvrtek 28. nebo v pátek 29. listo-
padu se s dětmi vydejte na pracoviště 
Lipová. Kouzelné adventní období tam 
zahájíme pohanskými zvyky, kterými 
se necháme inspirovat pro tvoření še-

trné k přírodě. Na tradiční Adventní 
Lipce si vyrobíte originální adventní 
kalendář i poutavou výzdobu, k tomu 
nebude chybět oblíbený dětský punč 
vařený v kotlíku nad ohněm.
Předadventní sérii akcí zakončíme na 
Jezírku. Na sobotu 30. listopadu je 
totiž naplánována akce Od Martina 
do Tří králů. Letošní průvodkyní nám 
bude liška Bystrouška, spolu s ní si 
posvítíme na tradici rozsvěcení vánoč-
ních stromů v Brně, ale také na život 
lišek v našich lesích. Pro malé i velké 
přichystáme těsto na pečení perníčků 
i rodinnou stezku zimní lesem.
Podrobné informace nejen o advent-
ních akcích najdete na stránce www.
lipka.cz/kalendar -akci.
Přejeme Vám klidný advent bez stresu 
a shonu!

 Amálie Čípková, Lipka
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Orel jednota Brno-Bohunice pořádá 
 

střelecké závody pro děti i dospělé 
 

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA 
    

sobota 23. 11. 2019 od 9.00 hodin 
v bohunické orlovně, Hraničky 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střílí se v leže ze vzduchových pušek na terč. 
Kategorie: mladší děti, starší děti, muži, ženy.   
Startovné: ZDARMA. 
Ceny: poháry pro vítěze, sladkosti pro děti. 
Doprovodná soutěž: laserová střelnice od S-servis bke, s.r.o 
 

 
www.orelbohunice.cz 

 
Na provoz orlovny přispívá Statutární město Brno a MČ Brno–Bohunice 

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail:   
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 1. 11. 2019 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis 
a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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 Úklidová firma Reehap přijme 
nové zaměstnance na ranní i večer-
ní úklid školských prostor. Výborné 
platové podmínky, zkrácená pracovní 
doba a práce blízko domova. Kontakt: 
+420 737 607 76

 Koupíme garsonku nebo i 1+1 
(2+1). Platba hotově. Tel.: 739 586 722

 Koupíme 3+1 a větší. NABÍDNĚTE.
Tel.: 731 450 094.

 Čištění koberců, čalouněného 
nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů 
po telefonu, drobné práce v domác-
nosti, to vše Vám nabízí rodinná firma 
A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

 Kapela DUO – na Vaši akci. 
Tel.: 723 880 915

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

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

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a oko-
lí. Tel: 606 469 316. Platba hoto-
vě=SLEVA 250 Kč!

 Přijmeme na HPP vyučenou 
kuchařku do školní jídelny v Brně-
-Komárově. Bližší informace na čísle: 
739 021 084.

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

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

 Koupím garáž v osobním vlast-
nictví v Bohunicích. Tel.: 777 159 551.
 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Koupím garáž zn. spěchá, 
TEL: 724 660 692

 Hledám byt v Brně – stav nezá-
leží.Investice. T: 604 126 970

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Listopad:  8.–17. 11. Svatomartinská husa
Prosinec:  9.–22. 12. Adventní menu
	 Štědrovečerní	večeře	–	790	Kč
	 Silvestr	2019	–	1.190	Kč
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Pro

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz

„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ A VÝHODNĚ!

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

Pozvánka

RUKODĚLNÉ TVOŘENÍ 
PRO SENIORY
středa 27. 11. 2019 | 9.00–11.00
Pojďte s námi vyrábět a tvořit! Přitom se bude vykládat, připraven 
bude čaj a dobré kafe. 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
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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

Logo: 

 

Times new roman, tučná, kurzíva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiN 
realitní a úvěrová kancelář 

Ing. Jaroslav Novotný
realitní a úvěrová kancelář

Tel.: 602 763 342 nebo 777 023 322

   Hledáme: 
Pro evidované klienty hledáme byty všech velikostí 
v Brně. Nabízejícím ZDARMA veškeré naše služby včetně 
právního servisu (uhradíme za Vás poplatky na katastru 
i u našeho advokáta).

  Nabízíme: 
ZDARMA vyřídíme pro Vás hypotéky, spotřebitelské 
úvěry i úvěry ze stavebního spoření jako samostatný 
zprostředkovatel registrovaný u České národní banky.

PLÍCE DOMU
www.plicedomu.cz

tel.: 601 153 200 milansz@plicedomu.cz

Co se nachází v 40 let nečištěných 
odvětrávacích šachtách

Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné 
zárodky – Mastnoty – Karcinogeny

Nánosy nečistot na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, 
uvolnit se a prouděním vzduchu se mohou dostat do 
dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří 
soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích šachet 
uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. 
Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí škodlivých 
látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku 
a šíření požáru.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta?
Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma kamerový záznam 
a protokol o stavu Vaší odvětrávací šachty.

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec

NEJLEPŠÍ JABLKA A BIO MOŠT V BRNĚ
BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ, ZELENINA

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny, 
sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky

Sady Starý Lískovec
Martina Ševčíka 46, Brno-Starý Lískovec

otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12
www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

41. mezinárodní prodejní výstava minerálů, 
fosilií, šperků a přírodnin

Výstaviště Brno
pavilon B

16. - 17. 11. 2019

www.mineralybrno.cz

sobota: 9 - 18 hodin
neděle: 9 - 16:30 hodin

vstupné: 100 Kč, zlevněné 50 Kč

Doprovodná výstava:
   Významné mineralogické 
         lokality jižní Moravy II

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, 
Královo Pole,

Bohunice, 
Starý Lískovec,

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz


