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Na úvod června

Je tu úvodník…
Už samo toto slovo nám všem na-
značuje, že něco „uvádí“. V tomto 
případě nás má pozitivně naladit 
a navnadit. A to nejen k přečtení jeho 
samého, ale především k podrobné 
četbě celého zpravodaje „Naše Bo-
hunice“.
Již uplynula notná doba, kdy byl 
určen jistý formát úvodní strany in-
formačního zpravodaje naší měst-
ské části. I dnes po tom čase musím 
kvitovat s povděkem, že úvodník je 
programově ušetřen všech „politic-
kých“ třenic a výpadů. Tudíž doufám 
v další a neměnné pokračování to-
hoto trendu.
Tedy stojíme na počátku měsíce, jenž 
uvádí tak často toužebně očekávané 
léto. Měsíce, na které můžeme pohlí-
žet z různých úhlů pohledů. Z hledis-
ka našich dětí a především školáků je 
to naprosto „zásadní“ měsíc. Na jeho 
začátku, při svém mezinárodním 
svátku, mají co slavit a na jeho konci 
přicházejí vytoužené prázdniny. No 
a pro nás dospělé má červen také 
určité kouzlo, i když možná trochu 
skryté. Samozřejmě mám namysli 
ty chvíle, kdy nám naše „ratolesti“ 
přinesou vysvědčení…
V každém případě je to pro nás 
všechny období, které startuje sezó-
nu dovolených a letních radovánek. 
Tedy jistě zasloužených chvil, které si 
podlé svých schopností a možností 
snažíme co nejlépe užít. A myslím si, 
přes některé naše vnitřní pochybnos-
ti, máme každá a každý z nás na to 
naprosté právo.
Proto jak praví pranostika, si přejme: 
„Červen červený, jak z růže květ“.

Leoš Šmídek, zastupitel

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
V úvodu červnového zá
pisníku si pomohu řečnic
kou otázkou: Co připra
vujete a co chystáte? No, 
pořád něco, co by mohlo 
být ve prospěch Bohunic 
a jejich občanů. A budete 
konkrétnější? Ano, poku
sím se. Tak, to je konec 
autodialogu a zde je ak
tuální výčet jednotlivých akcí.
Připravujeme projektové podklady 
pro úpravu sociálních zařízení v ma
teřských školkách. A to proto, aby
chom opětovně získali možnost při
jetí dalších dětí do jednotlivých tříd, 
což umožní po prázdninách umístění 
všech potřebných žadatelů. Úpravy 
spočívají především v doplnění dal
šího WC s umyvadlem, zvlášť pro ka
ždou jednotlivou třídu. To se netýká 
MŠ Švermova, kde je z důvodu spe
ciální logopedické třídy dětí ve třídě 
povoleno méně. Praxe sice ukázala, že 
se fronty na záchodcích ve školkách 
netvořily, ale normy jsou normy…

Pokud shrnu oblast ma
teřského školství do 
jednoho bloku, tak bych 
dále uvedl – přebudová
ní školnického bytu na 
učebny a oprava obkla
dů v kuchyni (Uzbecká), 
výměna řídící jednotky 
v kotelně (Amerlingova), 
oprava krytů radiátorů 

topení (Běloruská), oprava chodníků 
a venkovní dlažby (Švermova) a opra
vy plotů zahrad (Běloruská, Uzbecká).
Dále probíhají zemní práce na úpravě 
prostoru před radnicí. Další staveb
ní firma si v Bohunicích již převzala 
„staveniště“, tedy jeden z pavilónů 
základní školy Vedlejší. Na této škole 
se ještě před prázdninami započne 
s výměnou oken a celkovým zatep
lením doposud nerekonstruované 
části budovy. Školu druhou, tedy ZŠ 
Arménská, aktuálně čeká totální re
konstrukce poslední sekce sociálních 
zařízení, a to u školní jídelny. Také je již 
na letošek připravována první etapa 

Uzávěrka č. 7-8/14
17. června 2014

opravy venkovního školního hřiště 
– kompletní výměna degradované
ho povrchu herní plochy a stavební 
úprava schodů – tribuny. V druhé, bu
doucí etapě tohoto projektu je pak 
naplánována výměna povrchu běžec
kého oválu a výstavba šaten pro tento 
areál. V rámci základního školství ještě 
připomenu zpracování projektu na 
opravu opěrných zdí mezi hřišti ZŠ 
Vedlejší a další tamní prázdninovou 
realizaci – stavební úpravy jedné 
z učeben pro dramatickou výchovu, 
včetně třídního pódia. Finalizuje se 
příprava projektu a žádost o dotaci 
na zateplení a výměny oken zbýva
jící jižní strany úřadu a po připsání 
již přislíbené dotace by měla být do 
podzimu zateplena budova SVČ Lány.
Podepsané jsou již smlouvy na výmě
nu štěrkové plochy pod houpačkou 
na dvoře SVČ Lány za plochu gu
movou, na vybudování ochranného 
plůtku pískoviště a herních prvků za 
domy Souhrady a na opravu pře
kážek ve skateparku. Připravujeme 
zadání zakázek na ještě letošní re
konstrukci obou asfaltových hřišť za 
domy Souhrady 8–14 a na plochu 
hřiště mez domy Pod Nemocnicí 
11–13. Jedno z hřišť na Souhradech 
tak získá i trvalé mantinely vhodné 
nejen pro hry s hokejkou…

(Pokračování na str. 2)

 PIVNÍ FESTIVAL
Brno-Bohunice, Ukrajinská 2b, areál hasičů

Oznamujeme, že ve středu 
25. 6. 2014 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunic-
ké radnice Dlouhá 3 konat 
XXI. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program 
za stupitelstva bude nej později 
sedm dnů před zasedáním 
zveřej něn na úřední desce ÚMČ 
nebo na internetové stránce:
www.brno-bohunice.cz.

Jednání zastupitelstva
je veřejné.

XXI. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

Více jak 30 druhů piv z malých pivovarů

Uzené speciality

SOBOTA 14. 6. 2014 od 12.00 hod.

Vstupné 50,- Kč
 Soutěže pro děti i dospělé

Hrají a zpívají: 
PETR ŠEVČÍK – finalista Česko Slovensko hledá Superstar

Na.ex – ( rocková kapela)
HARY KOCHR – ( Rock-Revival)
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Zápisník starostyKontrola veřejného osvětlení

 Cukr a bič

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět
lení v BrněBohunicích, 
kterou provádějí pracov
níci Technických sítí Brno, 
a.s. ve spolupráci s MČ Br
noBohunice se uskuteč
nila ve středu 14. 5. 2014 
a bylo na ní zkontrolováno 
celkem 1160 kusů světel. Z tohoto 
počtu nesvítila v době konání kon
troly 2 osvětlení, což je 0,17 % ne
svítivosti. Na tuto kontrolu jsem se 
opravdu těšil. Ona totiž každá kon
trola veřejného osvětlení je takový 
malý boj, který spočívá v tom, kolik se 
nám podaří společně s pracovníkem 
Technických sítí Brno, a.s. najít v naší 
MČ BrnoBohunice nesvítících osvět
lení. Naším soupeřem jsou pracov
níci Technických sítí Brno, a.s., kteří 
provádějí velmi často a pečlivě prů
běžnou kontrolu veřejného osvětlení 
v celé naší městské části. Musím tedy 

přiznat, že při této noční 
kontrole jsme jezdili oprav
du velmi dlouho, než jsme 
narazili na první nesvítící 
osvětlení. Byla to tzv. ’’bli
kačka’’ neboli osvětlení, 
kterému zbývají do jeho 
úplného zhasnutí jak my 
říkáme už jenom hodiny. 

S tím jsme se však nespokojili a hle
dali jsme dál, a to i přesto, že jsme 
někdy museli různé úseky procházet 
pěšky. Netrvalo to ani tak dlouhou 
a stáli jsme před druhým nesvítícím 
osvětlením, což nám udělalo velkou 
radost. To bylo ale už opravdu po
slední nesvítící osvětlení, které jsme 
v době konání kontroly našli. Opravu 
nesvítícího osvětlení přislíbily Tech
nické sítě Brno, a.s. do konce měsíce 
května. Záznam z kontroly je uložen 
na Odboru Technických služeb Úřadu 
MČ BrnoBohunice.

Josef Juras, členRady MČ

Zdravím vás milé čtenářky a čte
náře tohoto zpravodaje. Zvláště 
ty z vás, kteří se rozhodli si přečíst 
tento článek rubriky Komise pro 
občanské záležitosti.
Tedy rovnou a bez okolků přejdu 
k popisu jednotlivých událostí, 
řešených v uplynulém období 
Policií ČR na území naší městské 
části.
Na začátku je nezbytné opakova
ně poukázat na kapesní krádeže. 
Ty i přes časté výzvy k bdělosti 
všech nakupujících nadále neru
šeně pokračují. A to bez rozdílu 
ve všech nákupních centrech na 
území Bohunic. Nadále pokračují 
vloupání do zaparkovaných vo
zidel. Tentokrát na ulicích Kame
nice a Jihlavská, přičemž vzniklá 
škoda přesáhla 22.000 Kč. Došlo 
i k několika vloupáním do rekre
ačních objektů a sklepních pro
stor. Z těchto míst bylo odcizeno 
různé elektrické nářadí v celkové 
hodnotě 15.000 Kč.
V posledním období, což se kaž
doročně opakuje s příchodem 
teplých dnů, se zvýšil počet 
krádeží jízdních kol. Kupodivu 
i těch, která jsou pečlivě zajiště
na zámky!

Závěrem vám všem přeji mnoho 
hezkých dnů. Ty, jenž tak pěkné 
nebudou, lze zcela jistě a bez dis
kuze vylepšit četbou tohoto „na
šeho“ bohunického zpravodaje!
P. S.: doufám, že stejně jako já, 
se i vy těšíte na nové bohunické 
náměstí 

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

Nashledanou příště
Leoš Šmídek, předseda Komise 

pro občanské záležitosti

Již naši předkové vědě
li, že pro dobré vztahy 
z obchodními partnery 
je nutné využít ověřené
ho přístupu komunikace 
takzvaného cukr a bič. 
Jde o to, jak všichni dobře 
znáte z výchovy vlastních 
dětí, tak i z vlastní zkuše
ností, o kombinaci po
chvaly ale i pokárání. Co tímto úvo
dem chci říci? V předminulém čísle 
Našich Bohunic jsem kritizoval někte
ré nedodělky nebo přesněji řečeno 
špatně a nesmyslně provedené prá
ce v rámci rekonstrukce kanalizační 
sítě v naší MČ. Jednalo se především 
o víko kontrolní kanalizační šachty, 
jenž zasahovalo nebezpečně do vo
zovky. V rámci kolaudačního řízení 
tato vpusť byla úředníky vyhodno
cena jako nebezpečná a v rozporu 
s normami a byla zavedena do se
znamu závad. Světe div se, že během 
tří týdnu byla závada jednoduchým 
a nenákladným způsobem odstraně
na. Je jen na pováženou, proč se to 
neudělalo hned na poprvé a muselo 
se zbytečně investovat do předělá
vání. Nicméně na základě přístupu 
chci poděkovat dotčeným osobám 
za rychlé odstranění této nebez
pečné překážky. Tímto jsem však 

bohužel vyčerpal veškerý 
možný „cukr,“ protože další 
skutečnosti vedou k hod
nocení bičem. Jedná se 
především o situace, kdy 
v rámci úpravy vozového 
svršku došlo ke snížení 
vozovky, a tím i k nerov
nostem, které vedou tře
ba k omezenému nájezdu 

k domu a podobně. Taktéž úprava 
zeleně po výkopech je více než mi
zerná. Tráva, jež zaseli, není trávou, ale 
jakýmsi druhem plevele. Svahy jsou 
nedostatečně zajištěny proti erozi, 
a stromy, jenž tu zasadili do neupra
veného povrchu, plného jakýchsi 
původních rostlin a plevelných keřů, 
působí přinejmenším divně. A dalo 
by se jistě pokračovat dále. V závěru 
chci jen konstatovat, že nedostatků je 
jistě mnoho, ale jako rozený optimis
ta věřím, že se vše v dobrém dokončí. 
Pokud někdo má závažný problém 
s nedostatky v rámci rekonstrukce 
kanalizační sítě a stavitel nebere tyto 
nedostatky na vědomí, prosím kon
taktujte mne na adrese milan.hrdlic
ka@seznam.cz. Rád se vám pokusím 
pomoci. Konec konců, my zastupitelé 
jsme tu přece pro vás.

Milan Hrdlička zastupitel

(Dokončení ze str. 1)
Před dokončením je příprava projek
tu úpravy venkovního amfiteátru SVČ 
Labyrint Švermova. Mám za to, že tr
valým zastřešením prostoru „cirkuso
vým šapitó“ se zásadním způsobem 
zvýší užitná hodnota a možnosti již 
po rekonstrukci volajícího zahradního 
amfiteátru. A blízké okolí střediska zís
ká i zajímavou a nepřehlédnutelnou 
dominantu.
Nezapomínáme ani na po etapách 
postupně budované cvičiště za ha
sičskou zbrojnicí. Do podzimu by 
k multifunkčnosti areálu měla přispět 
zpevněná betonová plocha (hřiště, 
taneční parket) a WC pro tento areál.
Výše uvedené můžeme realizovat 
díky naší úspěšnosti při získávání 
dotací. Ale sluší se podotknout, že 
i díky přízni (finanční) ze strany ve
dení města. A dovolil bych si v této 
souvislosti jmenovat pana na 1. ná
městka primátora Ing. Kotziana.
Dlouhodobým usilováním výše jme
novaného pana náměstka se daří 
posouvat směrem ke konkrétnosti 
také dlouhodobý investiční záměr 
výstavby jižně situovaného parkovi
ště při ulici Spodní. V předcházejícím 
měsíci jsem se zúčastnil hned dvou 
projednávání s projektanty o tomto 
prostoru pro zhruba 130 vozidel.
Je rovněž na řadě bych jen připome
nul, že v „orgánech města“ se dokon
čuje příprava změny územního plánu 
pro pozemky jižně ulice Dvořiště. Po
dél této ulice by mohla v budouc
nu vzniknout „zrcadlová“ zástavba 
s domy rodinného typu. Tato úprava 
byla iniciována vedením Bohunic již 
před několika lety a umožní efektivní 
využití alespoň části tamních parcel.

Další a to především pak obrazové in
formace o výše uvedených záměrech 
a projektech jsou k dispozici na od
boru technických služeb úřadu, popř. 
stavebním úřadě nebo na webu MČ 
v sekci připravované projekty nebo 
aktuality.

Závěrem nemohu pominout i krát
kou poznámku ke květnové anketě, 
jejímž cílem bylo vyvolat diskuzi nad 
možnou úpravou „budovy úřadu“ na 
„budovu radnice“. V mnohých vyvola
la anketa pocit, že se jedná o závazné 
referendum. Tak to v žádném případě 
není a ani nemohlo být! Vždyť anke
ta je z definice nesystematický prů
zkum názorů u skupiny respondentů, 
kteří nesplňují statistická kritéria… 
V tuto chvíli jsou výsledky dostupné 
na webu a rada městské části zváží 
další postup. Osobně bych se přiklá
něl k vyčkání na finální vyznění (do
končení) stavebních úprav prostoru 
před radnicí. Jako iniciátor velmi 
děkuji všem, co se ankety zúčastnili. 
Výsledky zveřejním v příštím čísle.

Přeji dobrý červen

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Základní umělecká škola Františka Jílka 
Vás zve v červnu na vystoupení žáků 
a studentů školy
Ve středu 4. června v 17 hodin se Vám představí na 
pódiu v zahradě Amerlingova 2 žáci oddělení kláveso
vých elektronických nástrojů a oddělení bicích nástrojů. 
V jejich podání uslyšíte ukázky současné populární hud
by. Přijďte si poslechnout, jak to naši žáci umí!

Ve čtvrtek 19. června od 17.30 hod. Vás zveme na zá
věrečný karneval na školní zahradě v ulici Amerlingové. 
Na programu bude sestřih toho nejlepšího ze závěreč
ného koncertu tanečního oboru, vlastní choreografie 
žáků a těšit se můžete i na ukázku flamenkového tance. 
Letos spojíme síly s našimi zpěváky, v podání a capella 
souboru uslyšíme např. The Lion Sleeps Tonight, Doo
ba, Addams  Family, Lollipop a jiné. Přijďte se s námi 
rozloučit se školním rokem a přivítat  prázdniny!
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Co si psali naši předkové LVIII.

... a ještě o školkách

ZPRÁVY Z RADY

Pro padesáté osmé pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral pohlednici, která zachycuje bohunickou kapličku a část Morávkova 
náměstí. 
Text – pozdrav ze sokolské besídky – je z roku 1923. Některá jména nemusí 
být přepsána správně, protože text je obtížně čitelný.
Mezi podepsanými je i Čestmír Sobola, bohunický občan, který byl popraven 
nacisty na sklonku války 2. května 1945 v Přerově. Je po něm pojmenována 
jedna z bohunických ulic. Více se o jeho osobě můžete dozvědět v nové knize 
Z historie Bohunic. 

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu pohlednice (i s chybami):

rdečný pozdrav s milou vzpomínkou ze Sokolské besídky zasílá Vám
Čestmír Sobola, Svoboda Jan, Navrátil, Oldřich Sobola, Rybář Jakub, 
Zhoř Jenda, Holoubek.“

Domnívám se, že na adresu bo
hunických mateřinek bylo napsáno 
již mnohé. Přesto mi ve výše zmí
něných příspěvcích něco chybělo. 
A sice poděkování představitelům 
naší městské části za to, jak vzorně se 
starají o své nejmenší spoluobčánky.
Tam, odkud pocházím (vesnice vzdá
lená asi 50 km od Brna) se může 
maminkám tříletých ratolestí pouze 
zdát o jejich přijetí do mateřské školy. 
I v případě, jeli k předškolnímu vzdě
lávání zařazeno starší dítě, je nutno 
hovořit o velkém štěstí. Kapacita 
zdejších školek je naprosto nedo
stačující, avšak tento stav je místní
mi dlouhodobě označován za ne
měnný. Pokud je tedy maminka po 
dovršení tří let věku dítěte nucena 
nastoupit do zaměstnání, přichází na 
řadu babička, dědeček, prateta atd. 
Nedostáváli se mladé rodině kom
fortu hlídajících prarodičů, setrvává 
matka nedobrovolně v domácnosti 
dokud se situace nezmění. Jsouli 
pak rodiče obzvláště vytrvalí, mohou 
docílit přijetí svých potomků do růz
ných mateřských školek, vzdálených 
od sebe i několik desítek kilometrů. 
Přiznejme si, že ani tento model není 
zcela ideální.

Rozhodně nemám v úmyslu tu ně
komu takzvaně pochlebovat. Pouze 
srovnávám situaci tamních mladých 
rodin s našimi možnostmi vybírat si 
hned z několika předškolních zaříze
ní. Svědčí o tom i fakt, že ke mně tou
to dobou opět dolehlo několik dota
zů, týkajících se úrovně bohunických 
školek. Jelikož jsem měla možnost 
poznat prostřednictvím svých dětí 
důkladně pouze jedno předškolní 
zařízení a ostatní navštívit jen v rám
ci prázdninového provozu, nemohu 
objektivně hodnotit.
Dovolte mi však touto cestou vyjá
dřit maximální spokojenost s „naší“ 
mateřskou školkou Švermova, která 
svým materiálním, programovým, ale 
především personálním vybavením 
splnila veškerá naše očekávání. Dě
kuji tak všem jejím zaměstnancům 
za jejich vstřícnost a profesionální 
přístup. Zváště pak paní učitelce 
Zdence Drábíkové a Věrce Doubkové 
za laskavé seznamování našich dětí 
s okolním světem. Přeji oběma hodně 
síly a trpělivosti při vykonávání jejich 
náročné a velmi zodpovědné profese 
a Vám všem krásné prázdniny.

Petra Pejčochová

Rada MČ na svém 89. zasedání dne 
23. 4. 2014

 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Rekonstrukce sociálních zaří
zení v pavilonu „A“ u jídelny v ob
jektu ZŠ Arménská“
 – schválila nabídku uchazeče ve
řejné zakázky na akci „Oprava pře
kážek v areálu skateparku při ulici 
Osová v MČ BrnoBohunice“ od 
firmy INTER – STAV, spol. s r.o., s ná
klady ve výši 209.990 Kč bez DPH
 – schválila žalobu o zaplacení část
ky 276.100 Kč s přísl. vůči DRUŽBĚ, 
stavebnímu bytovému družstvu
 – souhlasila s projektovou doku
mentací pro sloučené územní 
a stavební řízení na akci „Doplnění 
parkovacích stání na ul. Souhrady 
v MČ BrnoBohunice“
 – požádala Radu města Brna o sou
hlas s podáním žádosti z Operač
ního programu životního prostředí 
na projekt „Zateplení objektu rad

nice v MČ Brno Bohunice“
 – schválila dodatek k žádosti o fi
nanční prostředky z rozpočtu sta
tutárního města Brna na rok 2014 
na nábytkové vybavení základních 
a mateřských škol, vybavení škol
ních kuchyní a jídelen a na opravy 
a menší investice do škol a škol
ských zařízení

Rada MČ na svém 90. zasedání dne 
14. 5. 2014

 – schválila nabídku uchazeče ve
řejné zakázky na akci „Oprava do
padové plochy pod houpačkou 
„Hnízdo“ v zahradě SVČ Lány 3“ 
od firmy Hřiště, s.r.o. a cenu ve výši 
101.760 Kč bez DPH,
 – schválila nabídku uchazeče veřej
né zakázky na akci „Oplocení dět
ského hřiště při ulici Souhrady“ od 
pana Františka Kročila a cenu ve 
výši 185.000 Kč

více na bohunice.brno.cz

2.–27. DARY ZEMĚ – výstava                                                                            
KJM, Lány 3, v půjčovní době

4.
středa

ŽÁCI HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ – vystoupení                                        
Zahrada ZUŠ Amerlingova2, od 17.00 hodin

5., 12., 19.
čtvrtky

KNIŽNÍ ČTVRTEK 
JM, Lány 3, 10.00 až 12.00 hod.

7.
sobota

ZAHRADNÍ SLAVNOST- FOLK & COUNTRY GRILOVACÍ 
PÁRTY. Orel, zahrada ZUŠ Amerlingova 1, od 16.00 hodin

7.
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ DĚTÍ – 1996 a mladší                                                      
Orel, orlovna Hraničky 5, od 9.00 hodin

8.
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE za Orlovnou                                                             
Orel, hraničky 5, od 15.00 hodin

9.
pondělí

ZAHRADNÍ SLAVNOST                                                                                                   
SVČ, Lány 3, od 16.00–18.00 hodin

10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O Budulínkovi                                                                        
KJM, Lány 3, od  16.00 hodin

11.
středa

ZÁJEZD – ČESKÝ ŠTERNBERK, HRUSICE                                   
Klub důchodců, odjezd v 6.00 hodin, Kalinka

14.
sobota

PIVNÍ FESTIVAL                                                                                      
Hasičská zbrojnice Ukrajinská 2b, od 12.00 hodin

18.
středa

ČAS JE MŮJ PŘÍTEL – divadlo Útulek                                           
KJM, Lány 3, od 19 hodin

19.
čtvrtek

ŽÁCI TANEČNÍHO OBORU ZUŠ – vystoupení                                        
Zahrada ZUŠ Amerlingova2, od 17.30 hodin

21.
sobota

GEOAGENTI NA LOVU          
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 9.30 hodin

24.
úterý

ZAHRADNÍ SLAVNOST – Bohunická chasa 
a cimbálová muzika Bohonica. 
Zahrada ZUŠ, Amerlingova 2, od 8.00 hodin

25. 
středa

XXI. Zasedání zastupitelstva MČ                                                                                        
sál radnice Dlouhá 3, od 17.00 hodin

26.
čtvrtek

PŘÍPAD Dr. HORÁKOVÁ – filmový dokument                                                            
SVČ LABYRINT, Švermova 19, v 18.30 hodin

30.
sobota

TATRAN Bohunice: FK Rosice – kopaná                                  
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin 

9. 6.
pondělí

Veřejná prezentace plánovaného projektu Komise 
pro rozvoj městské části, bývalá SZŠ Lány, 16.30.

VI.Kalendárium
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Ben Cristovao na Arménské Jaro v Labyrintu

Sportovci z Arménské v novém

Na ZŠ Vedlejší se opět buduje

Dne 6. 5. 2014 se na ZŠ Arménská pro 
žáky 9. ročníků uskutečnila beseda 
o projektu „Buď toho součástí. Podpo
ruj muziku!“ Cílem besedy bylo zvýšit 
povědomí o hodnotě hudby, o autor
ských právech a pokusit se změnit 
chování žáků v prostředí internetu. 
Chtěla bych vám krátce popsat prů
běh a celkový dojem o přednášce.
Nejdříve jsme zhlédli dokumentární 
film, který se týkal umělců a jejich 
podpory. V dokumentu se sami uměl
ci snaží vysvětlit, kolik práce musí vy
konat, aby mohli slyšet i vidět to, co 
dělají. Jsou to činnosti, které je baví, 
ale aby je mohli vykonávat, potře
bují podporu. A podporu především 
v penězích, to znamená v dodržování 
autorských práv. Dokument můžete 
najít zde: https://www.youtube.com/
watch?v=rCbwXQVQxmo
Po shlédnutí dokumentu nám do
dala pár slov právnička, která pro
jekt podporuje, a poté pozvala do 
místnosti všemi oblíbeného Bena 
Cristovao. Samozřejmě jsme byli 
všichni nadšení a hrozně zvědaví, 

proto jsme s radostí poslouchali, co 
nám chce říct. Pak jsme se ho sami 
ptali na otázky, které nás ještě zají
maly. Co bylo hrozně skvělý je to, že 
Ben přišel, jako kdybychom byli jeho 
kamarádi už dlouhou dobu a prostě 
si došel pokecat. Dokonce jsme měli 
i možnost vyhrát sluchátka House of 
Marley, a taky že je i dva kluci vyhráli. 
Samozřejmě jsme Bena poprosili, aby 
nám i zazpíval. Měl ale podmínku, že 
budeme zpívat s ním. Nakonec jsme 
se dohodli na jeho songu „Tělo“. A byl 
to krásný zážitek!
Když už se blížil konec, začal Ben roz
dávat podpisy a kdo chtěl, mohl se 
s ním vyfotit. Nějakou chvilku jsme 
se s ním ještě mohli osobně pobavit 
a pak už byl konec.
Celkový dojem ohledně této před
nášky je vynikající! Nikdo z nás ani ne
tušil, že budeme mít možnost poznat 
Bena, takže si toho všichni nesmírně 
ceníme. Díky za skvělý zážitek!

Aneta Kharitonová, 9.A
ZŠ Arménská

Ve Studiu dramatické výchovy La
by rint, pracovišti Lužánek byly 
pos lední dva měsíce ve znamení 
festivalů a přehlídek. Naším pracovi
štěm prošlo více než 400 účastníků 
těchto akcí. Ve velké většině to byli 
žáci základních škol nejen z Brna, ale 
i z celého kraje. Dalšími účastníky byli 
středoškoláci z celé republiky.
Začali jsme 13.–14. března městským 
kolem recitační přehlídky v rámci 
celostátního festivalu Dětská scéna 
2014. V pěti věkově rozdělených 
skupinách se předvedli žáci z brněn
ských škol v recitačním umění. Postu
pující z této akce byli spolu s dalšími 
postupujícími z celého kraje, účastní
ky krajského kola, které se v Labyrintu 
konalo 23.–24. dubna. Poslechli jsme 
si spoustu malých i větších recitátorů, 
z nichž tři postoupili do celostátního 
kola. Druhý den po skončení recita
ce proběhl den plný divadel v rámci 
téže přehlídky, kterého se zúčastnili 
divadelní soubory z Jihomoravského 
kraje.
Další již tradiční akcí, na které se za
městnanci Labyrintu spolupodílejí, 
byl festival Jeden svět. Je to celore
publikový festival dokumentárních 
filmů, zabývajících se lidskými právy. 
Od 17. do 25. března zavítalo do na

šeho zařízení 23 tříd ze základních 
škol v Brně, aby sledovaly projekci 
filmu a následně se staly účastníky 
dílny, která se zabývala tématem fil
mu. Nejčastějšími návštěvníky tohoto 
festivalu byli žáci ze ZŠ Vedlejší se 
svými pedagogy.
Poslední akcí, kterou jsme orga
nizovali, byla recitační a divadelní 
postupová přehlídka pro studenty 
středních a vysokých škol Špílberg. 
Přednesová část se uskutečnila 29.–
30. března a dále divadelní 3.–6. dub
na. Nejlepší z těchto akcí pojedou na 
celostátní přehlídky Wolkrův Prostě
jov a Mladá scéna.
Po celou dobu s námi spolupracovali 
studenti ateliéru Divadlo a výchova 
na Janáčkově akademii múzických 
umění, kteří nám pomáhali jak s or
ganizací, tak i s bezproblémovým 
průběhem všech festivalů, za což si 
zaslouží naše díky.
Všechny výše zmíněné akce mají 
celostátní dosah a jsou významnou 
součástí naší práce ve Studiu drama
tické výchovy Labyrint a v neposlední 
řadě v celé republice dostávají do 
povědomí městskou část BrnoBo
hunice.

Emilie Machálková, LabyrintSDV

Žáci ZŠ Arménská propagují školu a MČ BrnoBohunice na sportovních akti
vitách v rámci města Brna v nových sportovních dresech. 
Autorkou návrhu nového loga a logotypu školy je Mgr. Kateřina Širilová, uči
telka 2. stupně ZŠ Arménská. Foto pořídila p. vychovatelka Pavlína Kouřilová.

      Mgr. Yvona Vráblíková

Letní sezóna stavebních prací se na 
ZŠ Brno, Vedlejší 10 i v tomto roce 
naplno rozběhne. Žádáme proto ná
vštěvníky, aby v zájmu vlastní bez
pečnosti nevstupovali do prostoru 
staveniště a nelezli na lešení. Aktuál
ní bude tato situace zvláště v době 
letních prázdnin, kdy ve škole pro
běhnou dva letní tábory a v provozu 
zůstane také hřiště pro veřejnost.
A co že se to u nás zase staví? Pavilon 
D a E na prvním stupni čeká zateplení 
a výměna ještě původních sociali
stických oken. Tato velká investiční 
akce je hrazena sdruženými finanč
ními prostředky města, městské části 
a fondů EU.
Druhá stavební aktivita nese název 
Adaptace prostoru šaten, umýváren 
a skladu za tělocvičnou. Je zaměřena 
na přetvoření ne zcela účelně vyu

žívaných prostor na novou učebnu 
a kabinet pro učitele. Nová učebna 
bude mít pódium s kulisami a opo
nou, kde se budou uskutečňovat 
malá dramatická vystoupení. Vytvo
řením nové učebny vzroste celkový 
počet učeben ve škole na 27, což zna
mená, že do budoucna bude každý 
ročník zastoupen třemi třídami. Tím 
bude naplněn dlouhodobý strate
gický cíl školy, spočívající v zajištění 
každoročně stabilního prostředí pro 
počty přijímaných žáků i zaměst
naných pedagogů. Adaptace nové 
učebny je hrazena z rezervního fondu 
školy. Předpokládá se částka do 1 mi
lionu Kč. Úřad městské části BrnoBo
hunice vypomáhá s administrativní 
podporou.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Komise pro rozvoj městské části si dovoluje 
pozvat občany Bohunic k veřejné prezentaci 
plánovaného projektu v zasedací místnosti 

Úřadu MČ Brno-Bohunice na pondělí 16. 6. v 16.30.
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Divadlo Útulek v knihovně Hasičská městská soutěž

Fotbalisté „A“ Tatranu bojují o udržení

Vážení a milí, moc Vás všechny zdra
víme. Červen, poslední měsíc před 
prázdninami, Vašimi i našimi dovo
lenými, jsme pojaly trochu rozverně. 
Představte si, že se u nás na pobočce 
bude hrát i divadlo! :) Ale pěkně po
pořádku. Léto před námi má barvu 
modrou jako nebe, zelenou jako 
voda, žlutou a oranžovou jako slunce, 
právě takové nádherné barvy budou 
dominovat na výstavě výtvarnice Evy 
Koenigové Dary Země. Po celý mě
síc si můžete prohlédnout nádherné 
hedvábí malované profesionálními 
napařovacími barvami, které vhodně 
doplní vinuté perly z českého, ně
meckého a italského skla. Paní Eva 
Koenigová je mimořádně umělecky 
nadaná, její výstavy jsou u nás již tra
diční a těší se velké oblibě.
K pestrým a krásným výtvorům přidá
me i veselé a oddechové knížky, kte
ré by Vás mohly potěšit o dovolené. 
Ukázky z nich si můžete poslechnout 
o pravidelných knižních čtvrtcích, 
5. 6. , 12. 6. , 19. 6. a 26. 6. 2014, vždy 
mezi 10 a 12 hodinou.
Našim nejmenším čtenářům a kama
rádům je věnováno úterý 10. 6. 2014, 
připravily jsme klasickou pohádku 
O Budulínkovi, doplněnou o jedno
duché úkoly a hry, aby to bylo pro 
děti zajímavé. Čteníčko je vhodně pro 
děti od 2 do 5 let v doprovodu do
spělé osoby, začátek je v 16,30 hodin.

Na konci dubna proběhla v Husovicích městská soutěž dobrovolných hasičů 
v požárním útoku. Tato soutěž by se mohla zdát stejná jakákoliv jiná, jen s tím 
rozdílem, že první místa jak v mužské, tak ženské kategorii si vybojují postup do 
krajského kola. A toto se letos povedlo nejen našim ženám, které obhájily loň
ské vítězství, ale po deseti letech i našim mužům. Ti po tvrdé přípravě skončili 
v konkurenci šesti týmů v městském kole na prvním místě a v neuvěřitelném 
čase 24,80 si tak zajistili postup do krajského kola.
Zároveň s touto soutěží probíhala i soutěž o putovní pohár „Memoriál Ludvíka 
Minaříka“, kde se sčítaly časy ze dvou kol, které muži i ženy absolvovali. V této 
soutěži naše ženy i muži zvítězili a oba týmy si tak odvezly krásné poháry.
Všem soutěžícím blahopřejeme (muži – Vlastimil Knotek, Jiří Bártek, Jan Dvořá
ček, Lukáš Soukup, Josef Gargula, Jiří Soukup a Ondřej Matula, za ženy – Hana 
Elznerová, Hana HejtmánkováFialová, Ingrid Soukupová, Anna Putnová, Julie 
Benyoóvá, Tereza Gargulová, Kateřina Šuterová, Lucie Jašková, Andrea Schulle
rová a Zuzana Soukupová) a držíme pěsti v krajském kole, kde budou repre
zentovat okres Brnoměsto. Tato soutěž proběhne 14. 6. 2014 v Hustopečích.

Hasiči Bohunice

Mužstavo „A“ týmu Bohunic vstoupilo 
do druhé poloviny sezóny Morav
skoslezské divize sk.D s odhodláním 
udržet se v této soutěži. Po devíti 
odehraných kolech nasbírali hráči 
10 bodů, velice parádní byla šňůra 
pěti zápasů bez porážky v období 
duben–květen, pak ale nešťastně 
prohráli brankou z podivně naříze
né penalty s dalším kandidátem na 
sestup s Napajedly. Nyní se Tatran 
nachází na předposlední, sestupové 
příčce tabulky, ale bodové rozdíly 
mezi ohroženými týmy jsou mini
mální. Do konce soutěže zbývá ještě 
pět zápasů, hraje se tedy o 15 bodů, 

tři zápasy z toho budou na domácí 
půdě na stadionu na Neužilově ulici. 
Bude to však chtít morální sílu i štěstí, 
protože všichni zbývající soupeři jsou 
z horní poloviny tabulky včetně Ro
sic a Vyškova a právě tyto dva týmy 
bojují mezi sebou o postup do Mo
ravskoslezské fotbalové ligy. Bude to 
tedy boj do poslední minuty.
Informace o časech začátků jednot
livých zápasů i odjezdů autobusu na 
zápasy mimo Brno naleznete ve vitrí
ně na fotbalovém stadionu Neužilova 
nebo na vývěsce MČ.

Ing. Jaromír Krejčí

 HLEDÁM pronájem zahrádky, 
Leskava – Moravany. Tel: 737 354 219

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02.

 BLEŠÁK se koná 7. 6. 2014 a v sále 
bohunické zbrojnice, Ukrajinská 2b 
od 9.00–12. 00. www.blesakbrno.
sweb.cz, tel: 605 089 298

 Blešáky se v bohunické hasičské 
zbrojnici během letních prázdnin po
řádat nebudou. Opět začínáme 6. 9. 
Info: blesak@slunovrat.org

Nakonec třešinka na dortu.:) Ve stře
du 18. 6. 2014, v 19 hodin Vás srdečně 
zveme na divadlo – na scénické čtení 
Čas je můj přítel s autogramiádou 
dramaterapeuta Josefa Zajíčka. Jak 
sám autor říká, Čas je můj přítel jsou 
zápisky z deníku narcistního grafoma
na z let 1971 až 2014. Putování v kru
hu sebestřednosti životního osudu, 
opakujících se slov a obrazů dítěte 
v uniformě doby. Zauzlován do sebe 
odkládá celý život deníky bez čtení až 
do chvíle úmrtí Mam. Díky dlouhým 
cvičením jógy je schopen nahléd
nout Čas s humorem a přijmout za 
přítele. Vzpomínkově a vnitřně vý
pravný text dramaterapeuta Josefa 
Zajíčka doprovázený dobovými fo
tografiemi z jeho života má suges
tivní rytmus, na který když se čtenář 
naladí, může v otiscích „všedních“ 
myšlenek ucítit tlukot svého srdce. 
Kniha je oknem do necenzurované, 
avšak nevulgární, všedně meditativní 
intimity autorových myšlenek. Toto 
okno se otvírá nejen čtenářům, ale 
zároveň slouží autorovi jako ucele
ný materiál k improvizačním – tera
peutickým představením určeným 
široké veřejnosti. Josef Zajíček /1956/ 
je dramaterapeut, jogín, vychovatel, 
vedoucí postava divadla Útulek, opí
rá svou tvorbu o volnou improvizaci 
/J. Dušek/ dialogické jednání s vnitř
ním partnerem /I. Vyskočil/, zrcadlení 
pohybu odrážející vnitřní stavy /S. Fe
dotov/ a fyzické básnictví /P. Váša/. 
Posledních patnáct let se svými před
staveními Ú1145 navštěvuje kluby 
a jídelny domovů mládeže města 
Brna a především každou první stře
du v měsíci Mahenův památník. Jeho 
nejoblíbenější akcí v roce je Měsíc 
autorského čtení v Huse na provázku. 
Délka představení je 90 minut.
Krásné letní dny jsou před námi 
a my doufáme, že si vyberete z naší 
letní nabídky něco, co Vás potěší na 
duši. Mějte se moc hezky a brzy na 
viděnou.

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány
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Tábory Labyrintu v době letních prázdnin
Příměstské
30. 6.–4. 7. VIDEODÍLNÁ 2014  –  práce s kamerou
Děti se seznámí s možnostmi práce s kamerou. Stanou se kameramany, 
scénáristy, animátory, herci, reportéry a střihači. Natočí krátké hrané filmy, 
animované filmy a okusí stát se reportéry v terénu. Určeno pro děti od 10 do 
16 let. Další informace a kontakt: tomas.labyrint@luzanky.cz.

18.–22. 8. V ZAJETÍ MŮZ – týden plný umění
Čtyři dny věnované čtyřem různým múzám – uměním: DIVADLU, HUDBĚ, FILMU 
a VÝTVARNU, pátý den pak veřejné prezentaci výstupů z jednotlivých činnos
tí – představení pro rodiče, přátele a širokou veřejnost. Určeno účastníkům ve 
věku 8 až 16 let. Další informace a kontakt: tom@luzanky.cz

Pobytové
6.–18. 7. DIVADELNÍ TÁBOR NA KOZINĚ – letní divadelní tábor u brněnské 
přehrady
Tábor se koná na Kozí horce u brněnské přehrady. Ubytování v chatkách. 
Krom divadelních aktivit nebude chybět spousta her, nočních toulek a jiných 
báječných aktivit. Tábor je pro děti a mládež od 10 do 18 let. 
Další informace a kontakt: barboraspatna@luzanky.cz.

20. – 30. 7. ZA TAJEMSTVÍM DRAKA – dobrodružná hra, táboření, tvořivé 
činnosti
Program tábora inspirován různými fantazijními hrami s rolemi (Dračí doupě, 
Larp apod.). Budou se v něm vhodně střídat aktivity pro oddíly i jednotlivce 
(sportovní, rukodělné, divadelní a další tvořivé činnosti) a také krátké výlety, 
táboráky, zpívání a koupání.  Tábořiště se nachází uprostřed lesů v půvabném 
údolí říčky Haldy poblíž obce Níhov (ubytování ve stanech s podsadou a tee
pee). Věk účastníků 7 až 14 let. 
Další informace a kontakt: tom@luzanky.cz

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • 
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 30. 5. 2014 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • 
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické 
a stylistické úpravy textů.

 
 

středisko volného času  •  Lidická 50, 658 12 Brno  •  IČ: 
00401803  •  www.luzanky.cz  

 

pracoviště LABYRINT, Švermova 19, 625 00 Brno, tel. 547 354 
383, e-mail: labyrint@luzanky.cz 

 
 

GEOAGENTI NA LOVU 

sobota 21. června 2014    
začátek 9:30                  

LABYRINT, Švermova 19, Brno – Bohunice 

předpokládaný konec 15:00 

 

 
 

Pojďte si zkusit hru propojující v sobě internet, turistiku 

a navigaci. Skryté schránky s poklady „kešky“, které jsou všude 

kolem nás, čekají na ty, kdo umí hledat a být přitom nenápadní. 

Určeno zkušeným agentům i začínajícím hledačům od 10 do 16 

let. Předchozí přihlášení a další podrobnější informace na 

tom@luzanky.cz. Cena 70,-Kč. 
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 Seznámení občanů s projektem 
„Prodejna Bohunic“ proběhne ve stře
du 18. 6. 2014 v době od 17–19 h. 
v zasedací místnosti ÚMČ BrnoBo
hunice. PSBrno, s.r.o.

 Dětské tábory Křižanov – spor
tovní, jazykové, taneční, výtvarné, 
s flétnou, pro teenagery. Minitá
bory pro rodiče s dětmi 1–9 let. 
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

 FIRMA PPH s.r.o. přijme pracovní
ky osoby se zdravotním postižením 
na pozici recepční, ostraha a psovod. 
Na HPP i zkrácený úvazek.
Volejte 608 959 575

 Koupím byt v osobním nebo druž
stevním vlastnictví v této lokalitě 
za účelem investice. Rychlé, spoleh
livě, hotovost! Nekontaktovat RK. 
702 655 796 Holub.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
BrnoBohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

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

 PRODÁM GARÁŽ Ukrajinská I, 19 m2. 
Cena 290 000,– Kč. Tel: 733 245 555

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Sítě proti holubům, řemeslnické prá
ce, montáž kuchyní a nábytku atd.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remeslnik.cz

 Elektrikář: instalace, opravy, revize, 
vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707.

Společně zjistíme, zda  
Vaše finance pracují pro Vás:

-  spoření a investování, zhodnocení peněz
-  financování bydlení a refinancování
-  úvěry bez zajištění do 500.000,-
-  hotovostní půjčky na cokoliv
- úrazové pojištění a autopojištění
-  pojištění domácnosti se slevou až 40 %
-  bankovní služby – účet bez poplatku

Modrá pyramida, stavební spořitelna
Ing. Lubomír Gardáš
tel.: 777 930 261

VÍCE JAK 1000 KOL SKLADEM

JEN 5 MIN JÍZDY Z BRNA

BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ

RYCHLÝ SERVIS VŠECH ZNAÈEK KOL

KE KAŽDÉMU KOLU SERVIS NA 2 ROKY
V HODNOTÌ 1500 KÈ ZDARMA

POPÙVKY u Brna
Vintrovna 403/3, 
tel.: 516 116 600, e-mail: popuvky@kola-online.cz

664 41  Popùvky

VYHLEDÁVANÁ  LOKALITA VÝHODNÁ INVESTICE

Brno - Štýřice, ulice Červený kopec

Viladům II. Červený kopec

Klidný vnitroblok, vzdálenost do centra 9 min.

Byty 3+kk a 4+kk, plocha bytů od 93 m2 , cena od 4,6 mil 

Kolaudace duben 2014 

Prodej do osobního vlastnictví

Garážové stání a sklepní kóje v ceně bytu

DOPORUČUJEME PROHLÍDKU, kontaktujte nás: 

Tel.: 538 728 850
 603 333 999

www.netdevelopment.cz
info@netdevelopment.cz



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

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

ul. Kyjevská 768/4

Přestavby vozů na LPG / CNG

Brno-Starý Lískovec

www.htszabreh.cz
Mobil: 734 156 917

JEZDĚTE S NÁMI LEVNĚ NA PLYN

Máme 20 leté zkušenos� s přestavbami všech typů 
benzinových motorů, včetně motorů s přímým 
vstřikem benzínu.

LPG přestavby již od 15.000,- Kč s DPH.

Nabízíme značkové italské  LPG/CNG systémy.
Jediní v Brně dáváme 5 letou záruku.

Možnost financování přestavby i na splátky.

To nejlepší bez kompromisu.

Tel.: 511 440 262
www.elpigasbrno.cz

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
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

Radiodiagnostické pracoviště DC-Flipper s.r.o. na ulici Vídeňská 55

RTG vyšetření je bez objednání. Pro zjednodušení objednávání na ultrazvuková vyšetření je na 
našem webu k dispozici on-line objednávkový formulář. Více informací naleznete na www.dc-flipper.cz

Zrekonstruované a nově vybavené radiodiagnostické pracoviště 
poskytuje – komplexní diagnostiku pomocí špičkového 
rentgenového a ultrazvukového přístroje firmy Samsung

Vyšetřujeme celé věkové spektrum – děti i dospělé
Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami,
nabízíme i preventivní vyšetření pro samoplátce.

RTG + Ultrazvukové pracoviště
+420 538 700 854
Vídeňská 55 (vedle Unionu)
639 00 Brno, info@dc-flipper.cz
Po–St, Pá: 7.00–15.00 hod, Čt: 7.00–17.00

RTG + Ultrazvukové pracoviště
+420 541 425 221, +420 538 700 854
Dobrovského 23, poliklinika
612 00 Brno, info@dc-flipper.cz
Po, Út, Čt, Pá: 7.00–15.00 hod., St: 7.00–17.00


