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Okurková sezóna
Zvykli jsme si označovat období 
letních prázdnin, během kterých se 
toho z reportérského hlediska moc 
neděje, jako okurkovou sezónu. No-
vináři potřebují zajímavé události, 
diskuse či rozepře, aby měli o čem 
psát. V opačném případě si můžeme 
přečíst o senzačním přistání létající-
ho talíře či o úžasné úrodě okurek.
Tak trochu jako během okurkové 
sezóny jsem si připadal minulé čtyři 
roky v zastupitelstvu. Ne, že bychom 
neřešili zajímavé a důležité věci, ale 
zájem veřejnosti o naše jednání byl 
téměř nulový. Běžně se stávalo, že na 
jednání zastupitelstva žádný občan 
nepřišel. To se však změnilo.
Minulých dvou jednání, která pro-
běhla letos v dubnu a červnu, se 
zúčastnilo víc občanů, než za celé 
minulé volební období dohromady. 
Přišli, aby hlasitě podpořili své osob-
ní zájmy. To je principiálně správné, 
neboť nikdo se o tyto zájmy neza-
sadí tak silně jako občané sami.
Přál bych si, aby hojná účast i na-
dále pokračovala. Ještě víc bych 
si ale přál, aby přišli i ti občané, 
které v danou chvíli žádný osobní 
problém netrápí a kteří by pouze 
chtěli svým postřehem či nápadem 
přispět k rozvoji Bohunic. 
A pro úplnost připomínám, že 
další a častokrát i lepší možnos-
tí, jak získat potřebné informace 
či předložit námět, je navštívit či 
zavolat na radnici dle aktuální 
potřeby. Není tedy nutno čekat až 
na svolané jednání zastupitelstva. 
Neboť ne na vše lze pak reagovat 
přímo na zasedání. Vždyť zastupi-
telé, starosta a zaměstnanci úřadu 
jsou v Bohunicích běžně k zastiže-
ní. Ti posledně jmenovaní obvykle 
i mimo tzv. úřední dny a hodiny. 
Přeji nám všem pěkné léto, klidnou 
okurkovou sezónu a po prázdni-
nách hodně sil do práce. 
 

Richard Duřpekt, zastupitel

Uzávěrka č. 9/11
středa 24. srpna 2011

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Zastupitelstvo městské části na zákla-
dě požadavku některých zastupitelů, 
po opakovaných žádostech části ve-
řejnosti a po projednání v komisích, 
schválilo kompromisní návrh, který 
umožní v Bohunicích likvidaci suché-
ho rostlinného materiálu spalováním. 
Spalování bude po následném schvá-
lení příslušné vyhlášky zastupitelstvem 
města Brna možné každou sobotu, a to 
v časovém rozmezí mezi 8. a 20. hodi-
nou. Povolení se ale týká jen lokalit 
jižně od toku Leskavy a severně od 
ulice Kamenice. Oproti původnímu 
požadavku, který předpokládal zruše-
ní současného zákazu spalování celo-
plošně, tedy v celém katastru městské 
části, „opatrnější část zastupitelstva“ 
vy užila zákonné možnosti regulace 
této činnosti a při stanovení podmínek 
pro tuto činnost bylo mimo časovou 
regulaci i přihlédnuto i k hustotě zá-
stavby našeho území. Pokud však při 
spalování suchého rostlinného odpa-
du bude zaznamenáváno nadměrné 
znečišťování ovzduší, popř. zvýšené 
obtě žování okolí kouřem, avizuji, že 
příslušnou vyhlášku je možno každo-
ročně upravovat. Tedy prosím zahrád-
káře, aby skutečně pečlivě a uvážlivě 
do svých ohňů přikládali suchý mate-
riál, což shrabané listí či posečená tráva 
obvykle nebývá…
Od vedení Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) se mi podařilo získat názornou 
počítačovou vizualizaci budoucí šes-
tiproudové dálnice D1 v našem nej-
bližším okolí. S jejich svolením jsme ji 

umístili na webu městské části v sekci 
„Zajímavosti“. K obrázkům budoucích 
estakád přidám ještě informaci málo 
povzbudivou: výstavba bude podél 
Brna trvat po etapách celkem pět 
let a stejně dlouhá doba pak uply-
ne k prvnímu výkopu od chvíle, kdy 
budou na stavbu přiděleny peníze. 
Takže protihlukových bariér se jen tak 
nedočkáme. Ještě smutnější informaci 
mám i pro ty, kteří jsou nuceni jezdit 
trasu Brno – Svitavy. Od rozhodnutí 
o výstavbě proslulé R43, a to jakouko-
liv trasou, do skutečného zahájení sta-
vebních prací uplyne podle odborníků 
z ŘSD ještě dlouhých patnáct let… 
Projekt mateřské školky při základní 
škole Vedlejší získává konkrétnější po-
dobu. Naše zastupitelstvo schválilo 
rozšíření činnosti této základní školy 
odpovídající změnou zřizovací listy, 
zastupitelstvo města Brna nám pak 
„dovo lilo“ na tento projekt čerpat pení-
ze z našeho rozpočtu. V budově školy 
se již přestěhovávají učebny a kabine-
ty. Ke skutečnému zahájení provozu 
je však ještě dlouhá cesta. Proto po 
prázdninách za aktivního souhlasu a za 
pomoci paní ředitelek přijmeme „na 
výjimku“ do současných tříd mateř-
ských školek zhruba 25 dětí…
Za domem 32 na ulici Okrouhlá byly 
v rámci rekonstrukce jednoho z dět-
ských hřišť instalovány v Bohunicích 
doposud nepoužité „hrací“ prvky. Vy-
zkoušet je mohou všichni bez rozdí-
lu věku. Ale především ti, kterým se 
hlava jen tak hned nezatočí! O určité 

„váhové porozumění“ bych přece jen 
požádal pro, rovněž tam umístěnou, 
trampolínu…
Prvním dnem školních prázdnin na-
stoupí nasmlouvané stavební fi rmy 
na havarijní opravy prasklé kanalizace 
pod budovou MŠ Uzbecká. U budovy 
ZŠ Vedlejší se k tomuto problému 
přiřadil i problém poškozené izolace 
vlastní budovy…
Počátek prázdnin znamená i počátek 
čilého stavebního ruchu ve školkách 
Švermova a Amerlingova. V obou pří-
padech se mohou děti vbrzku těšit 
na zcela nová sociální zařízení…
Patnáctý červenec je pak termínem 
pro zahájení prací na druhé etapě 
cvičiště pro Sbor dobrovolných ha-
sičů. Postavena bude nutná provozní 
budova, zpevněny hliněné povrchy, 
ale především pak 100 m dlouhá drá-
ha pro nácvik „požárních útoků“. Ta 
bude v jedné třetině své šířky pokrytá 
i tartanovým povrchem… 
Okolo jdoucí si jistě nemohli nepovšim-
nout rovněž zahájené rekonstrukce sta-
rého hřiště TJ Tatran, které již delší dobu 
nese podobu málo vzhledné plochy 
mezi novou a starou halou. Městská 
část si tento prostor od Jednoty prona-
jala a na vlastní náklady zpřístupní toto 
„strategicky položené“ sportoviště ve-
řejnosti. Na nově položeném umělém 
povrchu zde bude možno provozovat 
především míčové hry – malou kopa-
nou, košíkovou a streetball. To vše při 
zachování možnosti zimního zaledo-
vání, prozatím přirozeným ledem…
O prázdninách se dočkají také no-
vého „kabátu“ od restaurátorských 
kladívek naše sochy sv. Inocence 
a sv. Jana Nepomuckého…
Obyvatele ulic Gruzínská a Moldavská 
prosím o trochu porozumění ke sta-
vebnímu ruchu vyvolaném generální 
opravou „jejich“ chodníků. Opraven 
bude i hanebný chodní na ulici Ka-
menice…
Věřím, že se nám všem podaří najít 
v nadcházejícím prázdninovém ob-
dobí čas na odpočinek nebo alespoň 
„dostatek sil“ na částečné zklidnění 
běhu všedních dnů.
Přeji dobrý červenec a srpen.

Miloš Vrážel, starosta MČ

Cenu městské části – „Čestnou medai-
li“ převzal pan Ladislav Soukup, který 
je od roku 1959 členem Sboru dob-
rovolných hasičů a neuvěřitelných 
42 let zastával funkci jejich velitele. 
Ještě jednou gratulujeme!
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Zasílám srdečný pozdrav všem čtenářům 
zpravodaje „Naše Bohunice“, a opětovně 
pro vás přináším v této rubrice Komise pro 
občanské záležitosti zajímavé informace. 
Policie ČR upozornila na případ brutálního 
přepadení muže u krematoria. Tento případ 
se blíží k úspěšnému závěru, pachatel byl 
totiž již dopaden! Nadále se opakují krádeže 
v obchodních centrech Kaufl and a Campus 
Square. Totéž platí i o vloupání do osobních 
automobilů či přímo jejich vlastní odcizení. 
Stále průběžně pokračují kontroly ústředního 
hřbitova a jeho blízkého okolí.
Městská policie znovu musela zasáhnout 
proti podnapilým osobám, a to celkem 
v dvanácti případech. Co vás však jistě velice 
potěší, jsou výsledky společné kontroly Měst-
ské policie a Policie ČR, která se opakovaně 
zaměřila na alkohol u mladistvích. Kontrola 
dopadla na výbornou! Tyto kontroly probíhají 
jak v restauračních zařízeních, tak i v hernách 
na území naší městské části. 
V prvních červnových dnech proběhlo zase-
dání Povodňové komise ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, jehož součástí je i obhlídka toku Leskavy 
za přítomnosti odborného pracovníka Povodí 
Moravy.
Bylo zjištěno několik více či méně závažných 
nedostatků, jenž mají různý původ a jiná ře-
šení. Některé bude nutno odstranit zemními 
pracemi na toku Leskavy, které zajistí Povodí 
Moravy. Jiné je možné řešit disciplinovaností 
uživatelů zahrádek v blízkosti Leskavy. Mno-
ho „zahrádkářů“ má dojem, že břehy říčky 
jsou vhodný místem na odkládání různého 
rostlinného i nerostlinného odpadu, který 
jim na jejich zahrádce přebývá. Neuvědo-
mují si, že tok i jeho břehy s blízkým okolím 
jsou majetkem Povodí Moravy, a to může 
rázně požadovat odstranění těchto „černých“ 
skládek! Daleko vážnější problém mohou 
tyto odpady vyvolat při velkém průtoku vody 
Leskavou, což v poslední době při prudkých 
srážkách začíná být běžný jev. Voda spláchne 
tyto odpady, a ty pak mohou na jiném místě 
ucpat koryto. Tím pádem dojde místnímu 
rozlití toku či poškození lávek a můstků!
Na závěr vám všem chci popřát krásné i po-
hodové prožití letních měsíců a budu se těšit 
na naše „setkání“ v zářijovém čísle tohoto 
zpravodaje.

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti RMČ Brno-
Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 004), přízemí 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, Dlou-
há 3 625 00 Brno
Elektronicky – KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště.
Leoš Šmídek

předseda Komise 
pro občanské záležitosti.

ODPADKOVÉ KOŠE
Jednoho dubnového dne jsem šel po 
ulici Švermova na zastávku tramvaje. 
Z domu Švermova 2 vyšla mladší paní 
v červené bundě a v ruce nesla sáček 
odpadků z domácnosti. Byl jsem do-
cela zvědavý, jak v praxi funguje to, 
že si tento vchod uzamknul a oplotil 
svoje kontejnerové stání, a jak si do-
tyčná s plnýma rukama tašek bude 
odemykat branku ke kontejnerům. 
Leč naše milá „Červená Karkulka“ 
prošla kolem kontejnerů až na roh 
Švermova 3, kde vhodila pytel s od-
padky do drátěného odpadkového 
koše, který tímto zcela ucpala. Poté 
nasedla do auta a odjela.
Zcela běžný nešvar poslední doby. 
Místo, abych zanesl svůj pytel s od-
padky do (nejlépe svého) kontejneru, 
tak jej vyhodím do nejbližšího od-
padkového koše. Že ho zaplním nebo 
ucpu? No a co? Přece s tím nepůjdu 
do kontejneru. To by bylo o, no řek-
něme 20, možná 30 kroků víc! 
Jsme líní jak želvy na písečné pláži. 

Lidé, proberme se! Vždyť přece tomu, 
kdo jde za mnou, musí zákonitě jeho 
pet láhev, nebo obal od tatranky mojí 
vinou přepadnout z ucpaného koše 
na zem. Přece chceme, aby místo, 
kde bydlíme, vypadalo trochu k svě-
tu. Když vyhodím papír na zem, musí 
jít někdo jiný a sebrat ho. Proč to 
děláme? To nám opravdu na ničem 
nezáleží?
Koše vyvážíme 3x týdně a máme je 
na 155 stanovištích. Častější vyváže-
ní už není možné a ani nemá cenu, 
aby koše suplovaly kontejnery na 
domovní odpad. I tak to stojí obec 
skoro 300.000,- Kč ročně.
Milí bohuničtí spoluobčané, včetně 
„Červené Karkulky“, prosím Vás, pojď-
me se k místu našeho bydliště chovat 
tak, jak si zaslouží!
Přeji vám příjemné prožití teplých 
prázdninových dní.

Antonín Crha
místostarosta

Vítání občánků

Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vám připomenout, že v sou-
ladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, už nedostá-
váme informace o narození Va-
šeho dítěte. Není proto možné 
Vás automaticky zvát na Vítání 
občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše dě-
ťátko na tento slavnostní akt 
pozvat a tuto radostnou životní 
událost spolu s vámi sdílet, je 
nutné se osobně dostavit na 
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 
k podání písemného souhlasu.
Celou záležitost s Vámi vyřídí 
paní Soukupová na podatelně 
úřadu (tel.: 547 423 815).
Děkujeme za pochopení a již 
nyní se na Vás těšíme.

Provozní doba 
tenisových kurtů 
při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 774 702 181
Kurty jsou po celkové 

rekonstrukci!!!

MINIGOLF 
BOHUNICE

Švermova 19
625 00, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 
16.00–20.00

Sobota, neděle, svátky: 
14.00–20.00

V měsících červenci a srpnu 
je otevírací doba prodloužena 
do 21.00 h. V případě nepřízni-
vého počasí je areál uzavřen.

Klub důchodců Brno-Bohunice 
Vás srdečně zve na zájezd, který se koná 

ve dnech 7. září a 14. září 2011 – středa
Trasa: Brno, termální lázně Györ Maďarsko, Brno

Odjezd: 6.00 hod.      Návrat cca: 20.00 hod.
Cena zájezdu: 500,- Kč (cesta + celodenní koupání)

S sebou: osobní doklady (občanský průkaz, průkaz pojištěnce), 
přezůvky, koupací potřeby, ručník.

Občerstvení možno zakoupit v areálu lázní za forinty a Eura
Možnost připojištění do zahraničí při předprodeji: 

do 69 r. – 21 Kč, 70–79 r. – 42 Kč.

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích
Společný předprodej místenek 29. srpna 2011 

na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 h.

Informace a rezervace: 
František Doušek, tel: 547 353 215, mobil: 723 937 562

Sportovní areál tří 
hřišť při ZŠ Vedlejší

Malá kopaná, fl orbal, 
basketbal, nohejbal, 

volejbal, tenis, pinpong,
šatny, sprchy, 

WC k dispozici
Nutná rezervace na 

tel. 607 722 830

Provozní doba:
ve dnech školního 

vyučování 14–20 hodin, 
ostatní dny (včetně 

prázdnin) 9–20 hodin. 
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Co si psali naši předkové XXVI.
Pro naše dvacátéšesté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ 
jsem vybral zvláštní fotopohlednici zahradnické školy s obrázkem ředitele 
Františka Markuse, který byl ředitelem školy v letech 1912–1936 a jehož 
135. výročí narození jsme si připomněli 15. 6. 2011. Jeho asi největším úspě-
chem je přeorganizování jednoletého pomologického ústavu na dvouletou 
zahradnicko-ovoc nářskou školu (v roce 1918). Pohlednice byla dle razítka 
poslána 11. III. 1927.

Přepis textu pohlednice:
„Milý příteli, zase zasílám Ti pomologický ústav s obrázkem 
ústavu a Markusem. Jak se daří? Bylo by na čase si zase 
povykládat. Vyřiť pozdravy Mým milým zdraví Tě Tvůj (podpis 
je nečitelný)“

Antonín Crha, místostarosta

Postřeh zastupitele

Postřeh zastupitele – odpověď

Se zaujetím jsem si přečetl úvodník 
pana místostarosty Crhy v červno-
vém čísle Našich Bohunic a musím 
konstatovat, že s mnoha jeho vývody 
nesouhlasím.
Je svatým právem občanů Bohunic 
kritizovat naší práci a naší povinností 
je naše kroky odůvodňovati a zejmé-
na o nich včas informovat.
Nelze se divit tomu, že bohuničtí 
občané s nevolí sledovali likvidaci 
pro ně možná symbolu Vánoc v naší 

městské části. Pan místostarosta píše 
o fámách, ale ty vždy a zásadně vzni-
kají z nedostatku informací a právě 
k jejich podávání a zveřejňování jsou 
Naše Bohunice určeny a v této oblasti 
má naše radnice velký dluh.
Nelze alibisticky tvrdit, že mnoho 
informací lze získat třeba na úřední 
desce. Mnoho našich občanů bydlí 
mimo okolí radnice a v dnešní uspě-
chané době si stěží najdou čas, aby 
informace takto pracně získávali.

Trochu mě zamrzel příspěvek pana 
Izáka v článku „Postřeh zastupite-
le“ zveřejněný na jiném místě této 
stránky. Odvážil jsem se informovat 
o pokácení našeho bohunického „Vá-
nočního stromu“ (ze kterého jsem 
samozřejmě neměl vůbec žádnou 
radost – jako asi většina lidí v Bohu-
nicích) a za to jsem schytal kritiku.
Je mi vytýkáno, že jsme o tom nein-
formovali v našem zpravodaji včas. 
Ale on žádný čas nebyl. Od doruče-
ní znaleckého posudku o nutnosti 
pokácet strom, jehož závěrečná část 
je zde zveřejněna, do samotné re-
alizace neuplynulo ani 14 dnů. Na 

základě tragických zkušeností jiných 
měst s pádem stromu jsme nechtěli 
nic riskovat a přistoupili jsme k co 
nejrychlejšímu řešení situace. A dřevo 
ze stromu? To zlikvidovala a odvezla 
fi rma, která strom kácela.
Ale všechny tyto informace pan Izák 
měl, nebo si je mohl jednoduše zjistit. 
Dokonce si myslím, že jako předseda 
kontrolního výboru má povinnost 
odkontrolovat, zda radnice nepochy-
bila a zbytečně neotálela! 
Možná, ne náhodou mi zní v uších 
jedno staré české přísloví, které říká 
„Kdo chce psa bít, hůl si najde“. 

Antonín Crha, místostarosta

Copak byl až takový problém zveřejnit 
(v jakém stavu se předmětný strom 
nachází a potažmo jaký osud ho čeká) 
na webových stránkách ÚMČ?
Další věcí je to, že zastupitelstvo je tvo-
řeno pěti politickými stranami, z nichž 
dvě jsou v opozici a rozhodování ZMČ 
v důsledku toho není a nemůže být 
jednotné. Naše strana ve svém vo-
lebním programu navrhovala přímé 
přenosy z jednání ZMČ, aby občanům 
jednak poskytla okamžité informace, 

jednak aby jim usnadnila rozhodová-
ní při volbách z hlediska zastupování 
jejich zájmů jednotlivými zastupiteli. 
Zřejmě ne všem subjektům, zastou-
pených v ZMČ Bohunice, je takový 
způsob komunikace s občany blízký.
Konečně na závěr pro odlehčení – 
kam se podělo dřevo z poraženého 
stromu? Odpověď na tuto otázku 
zůstal pan místostarosta dlužný.

Ing. Václav Izák
předseda kontrolního výboru



4 / 7–8/ 11 N A Š E  B O H U N I C E

Orelský den dětí

Červnové zasedání zastupitelstva 
bylo poznamenáno vysokou účastí 
občanů a s ohledem na projedná-
vané body i mírnou nervozitou.
Zaměřím se pouze na jeden z těch 
„ožehavých“ bodů – spalování su-
chého rostlinného odpadu v Bo-
hunicích.
Rada městské části tentokrát neres-
pektovala názor svého poradního 
orgánu (v tomto případě komise 
pro rozvoj městské části), který jí 
doporučil umožnit spalování výše 
uvedeného odpadu každou sobo-
tu od 8.00 do 20.00 hod. na celém 
území Bohunic.
Rada městské části předložila za-
stupitelstvu návrh jiný – čas i den 
zůstaly, ale plošně došlo k omeze-

Konečně se to podařilo. Již v před-
posledním kole Jihomoravského 
krajského přeboru si fotbalisté „A“ 
mužstva TATARANU Brno-Bohunice 
zajistili postup do Moravskoslezské 
divize – skupina D. Po výhře 2:0 
v Bzenci si defi nitivně zajistili postup 
před pronásledujícími Boskovicemi, 
které přeskočily v tabulce Vracov 
a čtyři kola před koncem se přiblí-
žily TATRANU na rozdíl pouhých tří 
bodů. Závěrečný rozlučkový zápas 
s krajským přeborem doma na stadi-
onu na Neužilově ulici s Rousínovem, 
sice TATRAN prohrál, ale to již nemělo 
žádný vliv na postupovou radost ani 
na následnou oslavou.
Soupiska hráčů Tatran Brno Bo-
hunice – vítěze Jihomoravského 
Fincentrum krajského přeboru 
mužů 2010/2011, kteří se podíleli 
na postupu do divize:
Brankáři: Cífka Michal, Velan Jan, 
Tůma Michal. Obránci: Konečný Lu-
káš, Hanousek Stanislav, Vjater Lukáš, 
Szczygiel Marek, Frank Michal, Masa-
řík Ondřej, Hrazdíra Michal. Záložníci: 
Kulička Petr, Beneš Jindřich, Kostka 
Roman, Hrazdíra Tomáš, Navrátil 
Ladislav, Stehlík Libor, Kotol Martin, 
Ledvoň Robert. Útočníci: Bombicz 
Vladimír, Kříž Lukáš, Tonev Boris, Hu-
dec Milan a Krejčí Jaromír
Fotbalisté nastříleli za 30 kol úctyhod-
ných 85 branek – nejvíce ze všech 
týmů – což je průměr skoro 3 branky 

Fotbalisté TATRANU vyhráli krajský přebor a postupují do divize!

Pálení suchého odpadu jak kdo, jak kde
ní na oblast severně od ul. Kejbaly 
a jižně od potoka Leskavy.
Nu, jak už to v životě bývá, někte-
ří z občanů budou spokojeni, jiní 
budou naštvaní. Někdo pálit smí, 
někdo ne. Žádný oheň není bez 
kouře a v Bohunicích bezvětrných 
dnů nebývá mnoho, takže vůně pá-
leného dřeva nás dostihne všude.
Přesto, že opoziční zastupitelé na-
vrhli kompromisní řešení, nebyli 
koalicí vyslyšeni.
Možná bylo lépe ponechat stá-
vající stav – tedy zákaz pálení na 
celém území Bohunic. Jinak toto 
rozhodnutí zavání nikoliv kouřem, 
ale nerovností. Po celém světě se jí 
říká diskriminace.

Milan Hrdlička, zastupitel

Ráda bych prostřednictvím Našich 
Bohunic poděkovala všem, kteří se 
zasloužili o to, že se již po desáté mohl 
uskutečnit orelský Den dětí. Stalo se 
tak tradicí těšit se na první neděli po 
1. červnu, kdy jsou pro naše nejmladší 
připraveny v prostoru mezi orlovnou 
a kapličkou různé disciplíny, které 
poukazují na to, že sport a různé po-
hybové hry mohou být nejen zdraví 
prospěšné, ale i nesmírně zábavné.
Již čtvrtým rokem se pravidelně to-
hoto dětského odpoledne se svými 

ratolestmi účastníme a pokaždé se 
mé děti nadšeně vrhnou do víru her 
a soutěží – ať je to oblíbená střelba 
ze vzduchovky, skákání přes švihadlo, 
lovení rybiček, házení šipek, stavění 
z textilních kostek či chůze poslepu. 
Všechno je zajímavé, vše si musí zku-
sit, všude se snaží zvítězit a získat co 
nejvíce bodů. A rodič se jen potutel-
ně usmívá či kroutí nevěřícně hlavou, 
jak je to jeho dítě najednou nešikov-
né, vždyť on by to přece dokázal 
lépe, a to i dnes po tolika letech… 

na zápas. Nejlepším ostrostřelcem 
sezóny je Vladimír Bombicz s 25 bran-
kami, který zároveň nastřílel nejvíce 
branek v krajské soutěži. Následují 
Beneš se 14 a Tonev s 9 zásahy, dále 
mají Hudec a Kulička po 7 brankách 
a Stehlík 6 vstřelených branek. Úspěš-
ných střelců při skórování bylo ještě 
dalších 9 hráčů Tatranu. Bilance zá-
pasů 19 výher, 4 remízy a 7 proher 
ukazuje, že ani vítězům se nevyhý-
balo období, ve kterém se nedaří. Po 
prvním velkém úspěchu před rokem 
– výhře Krajského poháru ČMFS – je 
tady postup do divize nejvyšším vý-
konnostním vrcholem hráčů Tatranu 

za celou dobu existence (zal. 1929) 
fotbalového oddílu v Bohunicích! 
Čtvrtá nevyšší fotbalová soutěž v ČR 
se nikdy v „bohunickém dolíčku“ ne-
hrála. Jménem fanoušků a fanynek 
se sluší všem hráčům a realizačnímu 
týmu poděkovat za předvedené celo-
sezónní výkony a popřát jim mnoho 
úspěchů v Moravskoslezské divizi.
Nyní po posledním zápase čeká 
hráče i trenéra Luboše Kučerňáka 
odpočinek, krátké volno, které bude 
přecházet do letní přípravy. První 
trénink čeká hráče již 12. července. 
Doufejme, že se vedení mužstva po-
daří ulovit nějaké posily na doplnění 

hráčského kádru, aby se mohl TAT-
RAN důstojně prezentovat i ve vyšší 
soutěži. Jak to dopadne, se dozvíme 
až v srpnu. V novém ročníku se bude-
me potkávat s divizními soupeři, kteří 
k nám zavítají nejen z Jihomoravské-
ho a Zlínského kraje, ale i z Vysočiny. 
Brněnské derby se bude hrát s týmy 
FC Dosta Bystrc a FC Sparta Brno. Ne-
nechte si proto ujít domácí zápasy 
TATRANU na stadionu na Neužilově 
ulici v Bohunicích. Na setkání s vámi 
se v nové „divizní“ sezóně těší hráči 
i funkcionáři fotbalového Tatranu 
Brno Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Však také zástupci orelské jednoty 
u některých stanovišť vybízeli mnohé 
rodiče, ať si disciplínu rovněž zkusí. 
A byli tací, kteří v lodičkách skákali 
přes švihadlo, kteří neváhali kleknout 
do trávy, aby mohli lépe zacílit muš-
ku vzduchovky – vždyť všichni jsme 
vlastně děti, byť někteří prostě jen 
trochu víc vyrostli.
A co na závěr? Na závěr přece patří 

ceny pro všechny zúčastněné a také 
velmi oblíbený táborák s opékáním 
špekáčků. V plamenech ohně pak na 
tvářích dětí můžete shlédnout nad-
šení a radost z vítězství sama nad se-
bou – každoroční zázrak vykouzlený 
z dobrovolné aktivity bohunických 
členů Orla. Za to jim jménem svým 
a zajisté i ostatních rodičů děkuji.

Lucie Stará, zastupitelka
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MEDARDOVÁ LESKAVA

V tom slyším zvuk mobilu. Syn Petr. 
To znám, určitě něco zapomněl, hle-
dá, neví… Omyl. Sice hledá, ale jinak 
než předpokládám. Hledá kompli-
ce, konkrétně háčka na splutí Les-
kavy. Ano, čtete správně! Vzhledem 
k předpovědi počasí slibující vydatné 
deště očekává zvýšený průtok vody 
potokem protékajícím i Bohunicemi, 
což by mu umožnilo splnit si sen, že 
lze určitý úsek tohoto toku projet na 
nafukovací kanoi. Prý dle dostupných 
informací a svědectví spoluobčanů 
tuto šílenost ještě nikdo nerealizoval. 
Což o to, zkušeností má víc než dost, 
patří do týmu organizátorů sportov-
ního klubu se zaměřením na divo-
kou vodu. I já jsem už párkrát v lodi 
seděl… Ale že bychom teď, spolu, 
a na Leskavě?.... Ale jsem rozhodnut 
nenechat se zahanbit a slíbit synovi 
parťáctví, což umocňuje i pohled na 
oblohu. Je to dobrý, jasní se, odhadu-
ji, že z prvoplavby nic nebude. A tak 
ochotně a škodolibě spolupracuji. 
Posílám kontakt na souseda, který 
vlastní loď (třeba nebude doma), 
slibuji sehnat fotografa (snad žádný 
nebude moci), ujišťuji, že v případě 
stoupnutí hladiny jsem pohotov k ná-
stupu (pevně věřím, že již nebude 
pršet). Po půl hodině jsem zcela klid-
ný, Petr volá, akce se ruší. Objevuje 
se modrá obloha a já se raduji. Asi 
tři minuty. 
Pak to začalo. Proudy vody se valí 
k zemi rychle, události časem ješ-
tě rychleji. Rosím se a je mi jasné, 
bude zvonit mobil. A je to tu. „Tati 
dělej, nachystej se, stojím v Lískovci 
u Leskavy, stoupá! Stav se u souse-
da pro loď, fotograf ať prchá rovnou 
k potoku. Jedu pro tebe autem, ne-
zapomeň helmu, aspoň tu na kolo!“ 
Dobývám se na souseda, hurá, není 
doma, coby dobrovolný hasič jel na 
výjezd. Naději kazí již informovaná 
sousedka. Bohužel určuje po chvil-
ce váhání i místo uložení lodi – za 
záchodem. Ten málem devastuji při 
odnášení plavidla. Zároveň volám do-
kumentaristovi. Zase špatně. Chce se 
zúčastnit. Vykonává funkci předsedy 

povodňové komise městské části. 
Sedí sice v polobotkách na radnici, je 
to totiž i starosta Bohunic, ale nácvik 
bleskové mobilizace vítá. Přijíždí Petr, 
rychle nakládáme a ujíždíme směr 
Lískovec, ulice Malešovská. Smiřu-
ji se s osudem, dokonce se i těším 
na nevšední zážitek, a tak pumpuji 
Pálavu do použitelného stavu. Ho-
tovo, můžeme jet. Zrada, zapomněli 
jsme pádla… To nás už ale neodra-
dí, a tak Petr pro ně odjíždí, já nesu 
loď blíž k vodě, ať nasaje atmosféru. 
Násávám taky a podlamují se mi ko-
lena. Toť je silné povětří, které z ní 
vystupuje… Ale není čas na osobní 
prožitky, přibíhá fotograf, přijíždějí 
pádla, objevuje se převoznice vozu 
do předpokládaného cíle plavby. 
S touhou se nejen nenamočit, ale 
ani na sebe necáknout tu ukrutně 
smrdutou a naprosto neprůhlednou 

kapalinu vyrážíme. Voda je dost prud-
ká a nese nás bystře vpřed, i když již 
asi o 30 cm klesla. Tento poznatek 
vítáme, zvyšuje se pravděpodobnost, 
že nebudeme svými hlavami bourat 
některý z mnohých lávek a mostků. 
Na to, abychom se mohli coby první 
pokořitelé Leskavy kochat z rychle 
ubíhajícího okolí, však mnoho času 
nemáme. Plavidlo je třeba držet 
uprostřed toku, u břehů jsou větve, 
kameny, nepotřebné věci z domác-
ností, ústí kanalizací a navíc pádla 
atakující břehy naříkají… A přitom 
dívat se je na co. Fotograf již neutíká, 
nestíhá, a tak sprintuje. Do vody před 
námi skáčou udivení hlodavci. Pro-
cházející se spoluobčané nevěřícně 
koukají, psi štěkají. A my stále jedem, 
již v katastru bohunickém. Již dávno 
nejsme sušší, první jezík (toť silné 
slovo na obecní potok) nás ocáknul. 
Podstatně více zadáka Petra, což mě 
upřímně těší. To má za to! Má ško-
dolibost se mi ale brzy vrátí i s úroky. 
Bohunické vodní stupně pod Zahrad-
nickou školou zdárně sjíždíme, blíží 

V bohunické házené bodovala hlavně mládež
V polovině měsíce června byly 
zakončeny házenkářské soutěže 
v jihomoravském kraji i v celé re-
publice. V roce, kdy oddíl házené 
TJ Tatran slaví významné výročí a to 
50 let trvání handbalu v Bohuni-
cích, zaslouží pochvalu v první řadě 
naše mládež. Letos totiž družstva 
starších žáků i starších žákyň dosáh-
la významného úspěchu a vyhrála 
ligu Jihomoravské oblasti. Za prv-
ní místa družstva převzala poháry 
a zlaté medaile a doufejme, že to 
pro ně bude motivací k dosažení 
dalších úspěchů ve vyšších katego-
riích a celostátních soutěžích.  
Velmi dobrého umístění, na které 
jsme čekali 20 let, dosáhlo družstvo 
mladších dorostenek, které obsadilo 
v celostátní soutěži – lize mladších 
dorostenek – 3. místo za družstvy 
Zlína a bezkonkurenční Olomouce. 
Z tohoto družstva byla nominována 
naše hráčka Jarmila Trumpešová do 
reprezentačního družstva ČR na ME. 
Mistrovství Evropy dorostenek v hale 
na Vodové je významným házenkář-
ským svátkem v Brně a ve Zlíně, ve 

kterém se naše reprezentace poměří 
s nejlepšími juniorskými celky Evro-
py, doufejme že úspěšně.
Svůj úkol splnili i starší dorostenci, 
kteří bojovali s těmi nejlepšími z celé 
ČR (a ve většině případů to byly zá-
lohy extraligových týmů) v 1. lize 
staršího dorostu o záchranu. To se 
úspěšným fi nišem v závěru soutěže 
podařilo a tak se i v příštím ročníku 
bude hrát na Tatranu první liga. Ur-
čitě zaslouží pochvalu nový trenér 
týmu Ing Jan Pokorný, který se o celé 
družstvo vzorně stará a současně 
sleduje talenty v Brně a blízkém 
okolí.
Poněkud za očekáváním skončilo 
družstvo mužů A ve 2. lize a dosáhlo 
na nejhorší umístění za poslední roky 
a to až osmého místa. Doufejme, že 
po ukončení generační výměny se 
v příštím ročníku podaří o nějako to 
místo postoupit v tabulce směrem 
nahoru. 
Družstvo B mužů mohutným závě-
rem v Jm lize nakonec obsadilo pěk-
né třetí místo těsně za prvními dvě-
ma celky. Bohužel ženy ani v tomto 

roce nezaznamenaly žádný výrazný 
posun ve výkonnosti a jsou neustále 
v dolní části tabulky ve 2. lize.
Pro nový ročník soutěží jsme získali 
právo startu pro starší dorostenky 
v celostátní 1. lize a tato soutěž bude 
velmi náročná, protože naše hráčky 
zatím nemají zkušenosti ve vyšší vě-
kové kategorii a tak se čeká lítý boj 
o střed tabulky. Umístění těsně za 
první polovinou by byl velký úspěch. 
Také fi nančně bude tato soutěž velmi 
náročná a tak vedení oddílu usilovně 
hledá možnosti fi nancování této sou-
těže, především generálního sponzo-
ra družstva. Pro nový ročník soutěží 
2011/12  bude mít oddíl v soutěžích 
7 mládežnických celků a 3 družstva 
dospělých. 
Na závěr nezbývá než poděkovat 
trenérům a funkcionářům, kteří se 
zdarma ve svém volném čase věnují 
naší mládeži a házenkářskému sportu 
a také těm, kteří nám v tomto úsilí 
pomáhají a popřát všem v novém 
ročníku mnoho zdaru. 

Antonín Brzobohatý

Je vcelku poklidné středeční odpoledne. Při pohledu na oblohu s ku-
pícími se mraky se musím pochválit, že jsem ráno stihnul ošetřit 
postřikem vinohrad. Je Medarda a následující dny mohou být, co se 
týče útoku záludných plísňových chorob, krušné…

se konec cesty. Tu jsme stanovili po 
projetí pod mostem pod ulicí Ví-
deňskou. Tento úsek si ale chceme 
prohlédnout z břehu, neboť se jedná 
o z vody nepřehledné esíčko v ka-
menném korytě s metrovým skokem. 
Proto zastavujeme, vystupujeme. Já 
opravdu šikovně, do vody. Skoro po 
pás. Tím pádem přebírám vedení nad 
Petrem, co se týče zamoření. Dobíhá 
zpocený fotograf, je víc mokrý než 
my. Ale nesmrdí. Zaujímá výhodné 
místo u skoku s touhou, že se cvak-
nem. Tu radost mu ale neděláme a již 
na suché zemi si s Petrem podáváme 
ruce. Jo, zvládli jsme to. Specifi cký 
odér Leskavy snad brzy vyprchá, ale 
skutečnost, že jsme první, kdo tento 
tok pokořil v popisovaném tříkilome-
trovém úseku, zůstane. 
Poděkování: manželům Hanušovým 
za zapůjčení plavidla, Miloši Vráželovi 
jako úřední osobě za pořízení foto-
dokumentace, Kamile Brančové za 
dopravní obsluhu a taky Petrovi, že 
ho napadlo mně zavolat….

Ladislav Konečný

Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jana Nepomuckého

Vás srdečně zve

na poutní mši svatou 
slavenou při příležitosti svátku patronů 

naší obce Bohunice sv. Cyrila a Metoděje

v úterý 5. července 2011 
v 9.30 hod.

před kaplí v Brně-Bohunicích 

při ul. Rolnická

tel.:+420 547 246 575, 

e-mail: farnost@farnostliskovec.cz

www.farnostliskovec.cz
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e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 1. 7. 2011 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • 
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na 
gramatické a stylistické úpravy textů.

Martin Vrána předvedl své umění

Tento zástupce bohunické orelské 
jednoty byl vyslán do dalekého Petro-
hradu v Rusku na mistrovství Evropy 
ve stolně hokejových disciplínách. 
Jméno Martina Vrány si spousta bo-
hunických občanů spojí s několika 
vrcholnými akcemi ze světa šprtce. 
Pro ty, co ho neznají, připomenu ně-
které z jeho nejúspěšnějších tažení. 
V letech 2005 a 2006 vítěz meziná-
rodní soutěže Schools Challenger. 
Vítěz žákovské tour ČR z roku 2006. 
Bronz z MČR 2008. V roce 2009 vyhrál 
v kategorii juniorů svůj první titul mi-
stra Evropy v Polsku.
Letos se o pár států severněji po dvou 
letech snažil na svůj triumf z Polska 
navázat. V ruském městě Petrohrad, 
kde sídlí i hokejový klub, který se 
snaží do svých řad nalákat Jaromíra 
Jágra, se konalo hned několik soutěží 
v rámci jednoho mistrovství Evropy.
Martin, který původně neměl s čes-
kou výpravou ani odcestovat, doká-
zal, že si místo v reprezentaci zaslouží 
hned po úvodním hvizdu soutěže air-
hockey. Ve své spanilé jízdě skončil ve 
fi nále s Polákem Rafalem Muskalou. 
Mezinárodní souboj vyhrál a stal se 
mistrem Evropy pro rok 2011 v air-
hockeyi mezi juniory.
Svůj hlavní program billiard hockey 
šprtec absolvoval Martin hned druhý 
den. V silné konkurenci se probojoval 
až do samotného fi nále soutěže. Zde 
však narazil na tvrdý kalibr jménem 
Jakub David z Boskovic a obsadil tak 
na mistrovství Evropy krásné druhé 

místo, které tak přidal k úspěchům 
bohunického šprtce.
Na vítěznou vlnu navázal závěreč-
ný hrací den v soutěži jménem Rod 
hockey chemoplast. Disciplínu, kte-
rou měl Martin celý rok jako okrajo-
vou záležitost, si doslova vychutnal 
a ve fi nále si poradil s mosteckým 
Fleišmanem. Dokázal, že v Bohuni-
cích mají šikovné ručičky, kterými 
dokáží vyhrát nejeden souboj.
Náš šampión si tedy z Petrohradu 
přiváži dva tituly juniorského mistra 
Evropy a jeden titul juniorského ví-
cemistra Evropy. Skvěle tak opět re-
prezentoval nejen Českou republiku, 
ale také Orelskou jednotu Bohunice 
na evropské scéně. Pro tu její stolní 
hokejisté přinesli do sbírky letos již 
dvě stříbra z kategorie billiard hockey 
šprtec. Získalo je družstvo žáků do 
15 let. Nejprve na republikové bázi 
ve fi nále ligy škol v Meziboří, v zápětí 
jako postupující družstvo na evrop-
ské scéně na Slovensku v soutěži 
Schools Challenger. I tyto dva stříbr-
né úspěchy dokladují, že soustavná 
práce s mládeží se vyplácí. 
Na provozních nákladech orlovny se 
podílí statutární město Brno a MČ Bo-
hunice, která též přispívá na činnost 
oddílů jednoty. 

Viz též:  www.orelbohunice.cz
 www.doudeenteam.cz

Michal Franěk
vedoucí oddílu stolního hokeje
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Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

ZÁPIS DO KURZŮ PLAVÁNÍ 
na školní rok 2011/ 2012

–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat

Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. Po plavání je k dispozici hernička. Bližší info  
a přihlášky na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.cz

BRIGÁDA – sklizeň ovoce

PRODEJ MERUNĚK

SKLIZEŇ MERUNĚK =  práce na žebříku
PODMÍNKA: věk nad 18 let, přiměřená 
fyzická zdatnost a zdravotní stav
INFORMACE: 602 566 821, info@jablka.cz

VYBERTE si meruňky na:
PŘÍMÝ KONZUM – vynikající chuť 
čerstvého ovoce
ZPRACOVÁNÍ – výborná marmeláda  
či knedlíky aj.
PÁLENÍ – takto zpracované meruňky se nekazí
PRODEJ předpokládáme okolo 10. července
INFORMACE: 724 184 828, info@jablka.cz

Ovocnářské  družstvo
Martina Ševčíka 46, Brno–Starý Lískovec

Pevná: 547 222 333, www.jablka.cz
Prodej: v prodejně na této adrese

 Hledám ke koupi byt 2–3+1 
v Bohunicích. Tel.: 604 598 318.

 Nabízím LEVNOU rekreaci na 
ČM Vrchovině – vhodné pro rodinu 
s  malými dětmi. Tel. 604 247 252.

 Pronajmu zahradu poblíž sídliště 
Bohunice. Tel.: 606 594 402.

 Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

 Počítačové služby, Instalace, 
odvirování, servis. www.netmasters.
cz, Tel.: 728 041 247

 Pro starší paní, která prodala dům 
kousek od Brna, hledám naléhavě 
byt 2+kk v lokalitách Bohunice, Starý 
a Nový Lískovec. 773 349 381, 
lucie.bytecek@seznam.cz

 Vyměním byt 3+1 v Kohoutovi-
cích za 2+kk nebo 1+1. Tel: 732 300 092

 Pronajmu dlouhodobě garáž na 
ul. Rolnická. Tel.: 732 689 964.

 Koupím byt 3+1, 4+1 v Bohuni-
cích. Platba ihned v hotovosti.
Tel: 731 125 520

 Doučím spolehlivě přes prázdniny 
FYZIKU a MATEMATIKU (7–9. tř.). Při-
pravím na reparát i na úspěšný vstup 
do vyššího ročníku). Tel: 774 621 703.

  Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň 
a vest.skříně, šuplíky pod linku, skřín-
ky na míru, výměna pracovní desky. 
Vrba: 603 438 707.
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OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
kvalitní české výrobky

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10 %

BALKON SYSTEM, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, ZÁBRADLÍ
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746
777 151 205, info@balkony.cz

PENÍZE JEŠTĚ DNES!
LEVNÁ PŮJČKA
DNES ŽÁDOST
DNES PENÍZE

bez dol. příjmu - bez registru.

775 624 837
informativní linka

Volejte
denně

Firma Aspida pro Vás připravila novou službu!
Potřebujete pohlídat dítě, odvést do školky, do kroužku a zpět? Nezvládnete běžný úklid, velký nákup, 
mytí oken? Dělá vám problém oběhnout úřady nebo potřebujete odvézt k lékaři? Chcete jet na návště-
vu, ale cestování hromadnou dopravou je pro vás obtížné a zdlouhavé? S námi to bude hračka, vše za-
jistíme. Stačí jen zavolat na tel.: 545 221 137, 608 712 067, www.peceovas.cz  e-mail: info@peceovas.cz    
Sdělíte nám Vaše požadavky a dále se nemusíte o nic starat.
Stavíte, rekonstrujete, zařizujete ? Mnoho cených kontaktů najdete na www.kestavbe.cz, přímo mů-
žete, zadat poptávku. Máte firmu z oboru stavebnictví nebo příbuzných oborů, vybavení interiéru? 
Zaregistrujte se na www.kestavbe.cz a budou Vám posílané poptávky z Vašeho oboru, samozřejmostí  
je prolink na Vaše webové stránky.
Kolektiv Aspidy přeje krásné léto. Váš průvodce po krajích České republiky.

e-mail: aspida@aspida.cz, tel.: 545 221 137, mobil: 608 770 882

www.aspida.cz
www.cestujemepomorave.cz
www.cestujemepocechach.cz
www.cestujemepocr.cz

MVDr. Martin Blaha

Kš í rova 218
619 00 Brno
t. 543 212 414
www.dennyvet.cz

Otevírací doba:
Po–Pá:  9.00–12.00 h.
 15.00–19.00 h.
Ne:  18.00–20.00 h.

Těšíme se
na Vaši návštěvu

VETERINÁRNÍ ORDINACE DENNY

NOVĚ OTEVŘENO

Vakcinace psů, koček, fretek a králíků
Odčervení, čipování, vystavování pasů, stomatologie, interna 
(dermatologie, gynekologie, ophtalmologie, endokrinologie,  
neurologie atd.)
Chirurgické zákroky (kastrace, operace mléčné žlázy, excize tumorů apod.)
Preventivní a poradenská činnost, prodej krmiv a chovatelských potřeb
USG vyšetření, připravujeme RTG a EKG
Výjezdy k pacientům
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