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Prostředky
a jejich zdroje

Při jednom z prázdninových cyklo-
výletů do okolí Brna jsme navštívili 
návrší Santon poblíž obce Tvarožná. 
V době naší návštěvy byla na tamní 
kapli opravována střecha. Ta před-
cházející, zánovní měděná, byla totiž 
kompletně ukradena. Tak byl nyní 
použit méně trvanlivý, ale hlavně 
„nezajímavý“ pozinkovaný plech 
s červeným nátěrem. Nechci se nyní 
pozastavovat nad zkažeností světa, 
ale zaujal mne text na tam umístěné 
informační cedulce. Oznamoval, že 
rekonstrukce je hrazena z prostředků 
poskytnutých Jihomoravským kra-
jem. Následnou cestou jsem o tom 
přemýšlel. Z jakých že to prostředků? 
Má kraj nějaké své prostředky? A má 
stát své prostředky a jaké své pro-
středky mají obce? Vždyť přece kraj, 
stát ani obce nemají žádné své pro-
středky! Jen si mezi sebou rozdělují 
daně a veřejný dluh! Nic jiného! Ano, 
a tyto prostředky dokonce mají i svůj 
zdroj. A tím zdrojem nejsou jen námi 
odevzdávané daně, ale také veřejný 
dluh ve výši skoro dvě stě tisíc korun 
na každou občanskou hlavu. Myslím, 
že při používaní přesnějšího označo-
ván, tedy např. „TENTO PROJEKT JE 
FINANCOVÁN Z DANÍ A VEŘEJNÉHO 
DLUHU“ by mnohé takto pořizované 
samotní občané státu, krajů a obcí 
i předem odmítli. Odmítli nebo ne-
požadovali, neboť by je za „takovou 
cenu“ považovali za neefektivní, zby-
tečné, nepotřebné, nehospodárné 
a snad i nadstandardní. A tak mějme 
uvedené na paměti, když se budeme 
probírat plány a výčty služeb, skutků 
a investic sepsaných v náš občanský 
a veřejný prospěch ve volebních pro-
gramech, kterých budeme mít za ne-
dlouho plné poštovní schránky. Je 
dobré mít na paměti, že ti co nabíd-
ky předkládají, žádné své prostředky 
na jejich realizaci nemají. Jsou to jen 
a jen naše peníze a bohužel i stále 
více a více naše dluhy.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
V tomto poprázdnino-
vém čísle bych alespoň 
z počátku zůstal u fi-
nanční tématiky nastí-
něné v úvodníku tohoto 
čísla. Ne, nebude to nic 
komplikovaného a ne-
srozumitelného z úrov-
ně ČNB. V podstatě jen 
okomentuji dlouhodo-
bou praxi uplatňovanou při rozdě-
lování financí v našem městě. Vždyť 
občas na toto téma v rozhovorech 
„na ulici“ narazíme. Ano, ta dnešní 
praxe je dlouhodobá a věřím, že se ji 
přes odpor či nezájem městských br-
něnských zastupitelů z tzv. “velkého 
zastupitelstva“ podaří v následných 
letech změnit. O co mi jde? Jde mi 
o to nastavit možnost realističtějšího 
plánování a tedy i snadnější správu 
jednotlivých městských částí. Jaký 
by mohl být v takové samozřejmos-
ti problém? Situaci pro názornost 
zjednoduším a jako příklad použiju 
naše Bohunice. Město Brno má roční 
rozpočet zhruba ve výši 11 miliard 
(11 tisíc milionů). Do 29 městských 
částí postoupí základním přídělem 
1,2 miliardy, tedy desetinu rozpoč-
tu svého. Bohunický podíl je pak ve 
výši zhruba 50 milionů, což je 0,45% 
rozpočtu města. Po zajištění provo-
zu škol, školek a úřadu, po vyčlenění 

peněz pro základní úklid 
a běžnou údržbu měst-
ské části zbývají na inves-
tice, které jsou základem 
komunální politiky, cca 
3-4 miliony (0,04% ce-
loměstského rozpočtu). 
Kde se tedy bere těch 
v tomto volebním ob-
dobí v Bohunicích ka-

ždoročně proinvestovaných 10-20 
milionů? Odpověď jednoduchá, reali-
zace velmi složitá. Něco lze ušetřit na 
provozních nákladech, ale především 
je investiční schopnost podmíněna 
mírou úspěšnosti žádostí o dotace 
a příspěvky adresované směrem 
„nahoru“. A to v postoupnosti město, 
kraj, ministerstva vlády a až do fon-
dů EU. Tedy je zřejmé, že nestačí jen 
vědět, co všechno je v městské části 
potřebné nebo co bychom chtěli, 
ale nejdůležitějším problémem pak 
především je, kde na to vzít! A když 
se podaří „prostředky“, pozn. viz úvod-
ník, sehnat (častokrát i se štěstím), tak 
nakonec je nutno se rozhodnout, do 
čeho nebo na co se zrovna použijí. 
Což se samozřejmě obvykle nelíbí 
zastáncům něčeho zcela jiného. A to, 
že téměř vždy ke každé obdržené 
dotaci je nutnost mít vlastní tzv. spo-
lufinancování, nebudu pro udržení 
zjednodušení vícerozebírat. Tož tak…

Uzávěrka č. 10/14
14. září 2014

Oznamujeme, že ve středu 
24. 9. 2014 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunic-
ké radnice Dlouhá 3 konat 
XXII. 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.

XXII. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

A nedá mi, abych k tomuto finanč-
nímu odstavci nakonec nepřidal ten 
nejzákladnější rámec, ve kterém se fi-
nancování obcí a měst pohybuje. Tedy 
jde o poměr dělení „prostředků“ mezi 
státem, kraji a obcemi (městy). Ten je 
70:9:21, přičemž stát je jeden, krajů 
máme 14 a měst a obcí je na 6 250…

Jinak se v právě uplynulých dvou 
letních měsících podařilo uskutečnit 
nebo se aktuálně dokončují plánova-
né akce týkající se vnitřní i venkovní 
úpravy budov škol a školek, včetně 
doplnění jejich vybavení. Pokračo-
valo se v rekonstrukci náměstí před 
radnicí, byly zahájeny stavební práce 
na hřištích v ulicích Pod Nemocnicí 
a Souhradech. Aktuálně se začne s vý-
měnou plotů při MŠ Uzbecká a Bě-
loruská. Na první jmenované školce 
vyvstala potřeba výměny elektroinsta-
lace v celé kuchyni a v této souvislosti 
pak i nutnost nového obložení těchto 
provozních prostor. Věřím, že se do 
podzimu podaří zahájit práce na další 
etapě hasičského cvičiště – zřídit pev-
nou betonovou plochu vhodnou pro 
výcvik hasičů, sportování a další tam 
pořádané akce.

(Pokračování na str. 2)
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Starostův 
zápisník

(Dokončení ze str. 1)
Vážení spoluobčané, příští číslo to-
hoto zpravodaje bude číslo volební. 
Dostanou v něm reklamní prostor 
strany a kandidáti ucházející se o vaše 
hlasy v komunálních volbách, které 
se konají 10 a 11. října. Mám za to, 
že „zápisník starosty“ není v princi-
pu vhodný do avizovaného obsahu. 
Tedy těm co jste mne a kolektivu 
stojícím za mnou věnovali dlouho-
dobou podporu, děkuji. Opětovně 
si dovoluji nejen vás, ale i vás ostatní, 
o ni požádat, a to především na zá-
kladě připraveného programu roz-
voje Bohunic, který budeme v rámci 
kampaně prezentovat.

Přeji příjemné září

Ing. Miloš Vrážel, starosta

S naprostou jistotou věřím, milé 
čtenářky a milí čtenáři, že uply-
nulé prázdninové období vám 
přineslo mnoho letní pohody 
a odpočinku. A tak po této pří-
jemné pauze přináším několik za-
jímavých informací o událostech, 
které se za toto období udály na 
území naší městské části.
Z došlých údajů, které nám po-
skytla Policie ČR, se pokusím 
vybrat ty nejdůležitější a čas-
to se v Bohunicích opakující. 
V uplynulém časovém úseku do-
šlo k velkému množství vloupání 
do zaparkovaných motorových 
vozidel, ale i k jejich odcizení. Vý-
čet takto poškozených vozidel je 
dosti značný, proto budu uvádět 
jen místa, kde k vloupáním či od-
cizení došlo a celkovou vzniklou 
škodu. Tedy jde o ulice Jihlavská, 
Kamenice, Rolnická, Na Pískové 
cestě, Dlouhá, U Hřiště, Spodní, 
Uzbecká a Pod Nemocnicí. Cel-
ková částka, která vznikla maji-
telům takto poškozených vozi-
del, dosahuje částky 400.000 Kč. 
Dále pachatelé vnikli do tří bytů, 
jednoho rodinného domu a ne-
bytového prostoru. Tyto události 
se staly na ulicích Havelkova, 
Ukrajinská a Arménská. Chata 
byla vyloupena v zahrádkářské 
kolonii „Nad Starou cihelnou“. 
Hodnota odcizených předmětů 
z těchto objektů přesáhla část-
ku 80.000 Kč. Došlo i ke kapes-
ním krádežím, a to na obvyk-
lém místě, tedy v OC Kaufland. 
V neposlední řadě musím také 
upozornit na brutální loupežné 
přepadení obsluhy NON-STOP 
baru na ulici Čeňka Růžičky, ke 
kterému došlo na počátku čer-
vencových dnů. Pachatel, mimo 
již výše zmíněného fyzického na-
padení, odcizil finanční hotovost 
ve výši 60.000 Kč.

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, 
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Elektronicky: 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště
Bc. Leoš Šmídek, předseda Komise 

pro občanské záležitosti

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská
Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod.

Kontaktní telefon:
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h.,
So–Ne po 9. h.

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

Setkání jubilantů, 
vítání občánků

Občané naší městské části, kteří v letošním 
roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 
a více let života, a mají zájem se u příležitosti 
těchto svých jubileí zúčastnit setkání organi-
zovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte 
i vy, kteří máte zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy 
krátké oslavy, jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky přijímá paní 
Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí 
úřadu (tel.: 547 423 832). Formuláře přihlá-
šek jsou k dispozici také na webu městské 
části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás 
těšíme.

Bohunice u zrodu nových projektů…

Září

Jistě mi dáte za pravdu, 
že je úžasné být osobně 
přítomen vzniku něčeho 
nového. Ať je to stavba no-
vého náměstí nebo „jen“ 
přestavba dětského hřiště. 
Všichni se chodí dívat, ob-
divovat nové dílo a vy mů-
žete s hrdostí říct – ano byl 
jsem při tom, když se věc 
rodila, když se stavěla, kdy přicházela 
na svět! Když vzniká nový projekt, kte-
rý je užitečný a potřebný, se zatajeným 
dechem sledujete, zda ho veřejnost 
přijme, zda bude potřebný a užitečný 
pro ty, kterým je určen.
Před několika lety v Bohunicích star-
toval projekt miniškolka MACEŠKA, 
to ještě nebyl takový babyboom 
– a přesto se nápad ujal a dnes do 
bohunické Macešky chodí přes 70 
dětí týdně. Za zmínku stojí i fakt, že 
v současnosti je Maceška nejrozsáh-
lejší sítí miniškolek pro předškolní 
děti v Brně a v jeho blízkém okolí 
a nabízí své služby na 12 místech po 
celém městě. Mnozí bohuničtí rodiče 
a jejich děti, které dnes už chodí do 

školy, však mohou říci, že 
byli při tom, když se Ma-
ceška rodila. A věřím, že 
na svou Macešku vzpo-
mínají rádi.
Stejnou zkušenost chci 
nabídnout i Vám ostat-
ním. Od loňského roku se 
na lužáneckém pracovišti 
Lány rozjíždí další pilotní 

projekt – tentokrát pro děti školního 
věku, který školákům nabízí kvalitní 
trávení odpoledního času. Při sou-
časném pracovním vytížení rodičů 
často děti tráví ve školních družinách 
dlouhé hodiny – nový projekt PO-
ŠKOLÁNY nabízí možnost vyzvednutí 
dětí ze školy ve 14 hodin a doprovod 
na Lány, kde si školák může vybrat 
z široké nabídky sportovních, vý-
tvarných a hudebních kroužků. Jde 
o novinku, o kterou po celém Brně 
projevila zájem řada institucí. Proto 
držme novému projektu palce, ať 
po letech můžeme s hrdostí říci, že 
jsme byli při tom, když se nový pro-
jekt rodil!

Lucie Stará, zastupitelka

Léto se nám pomalu 
přehouplo do podzimu 
a naše bohunické rato-
lesti jsou opět vítány ve 
svých třídách. Není tomu 
zas tak dávno, kdy i naše 
rodina pyšně vykračovala 
s prvňáčkem směrem k ZŠ 
Arménská s určitým chvě-
ním v žaludku. Při pohledu 
na ten náš výkvět a konsta-
tování, „no jo, už je to školák“, chvění 
v žaludku odeznělo a nás rodiče napl-
nila radost a pýcha. Prvňáčkům oči jen 
září, hledají kamarády ze školky, hltají 
každé slovo paní učitelky a nemohou 
se dočkat, až budou moci předvést, 
co se již v předškolní přípravě naučily. 
V naší městské části máme dvě zá-
kladní školy. Je to ZŠ Arménská a ZŠ 
Vedlejší. Jsem přesvědčen a z vlast-
ní zkušenosti mohu říci, že jsou to 
dobré školy. Školy, které jsou schopny 
naše děti kvalitně připravit na studia 
nebo pro řemeslo. Bohunické sídliš-
tě stárne, ale je v něm stále mnoho 
dětí a podle toho, jak potkávám na 
ulici maminky s bříšky, věřím, že ještě 
dlouho zcela nezestárne. Za mých 
mladých let se obce o prázdninách 
od dětí většinou vylidnily. Některé 
děti odjely k babičkám na venkov, 
jiné na pionýrský tábor a ty, které měly 
štěstí, se dostaly i k moři. Pravdou je, 
že i dnes se letní tábory těší velké po-
pularitě a mnohdy již na jaře bývají 
vyprodané. S radostí mohu konsta-
tovat, že i u nás v Bohunicích máme 
dostatek organizací, které zajišťují jak 
letní, tak příměstské tábory. Bohunice 
tak žily svým dětským životem i přes 
prázdniny, a to je v konečném důsled-

ku výborné. Denně jsem je 
potkával, ať již na hřištích, 
nebo při návratu z výletu. 
Ono totiž mít možnost 
děti o letních prázdni-
nách zabavit a nevyužít 
toho, by byl po pravdě 
hřích. Potom bychom se 
nemohli divit, že máme 
zničené lavičky, rozháze-
né koše, pošlapané ploty 

v zahradách, a to v tom lepším pří-
padě. V tom horším bychom mohli 
také pozorovat, jak se děti někde 
v křoví opíjejí a pokuřují z nudy. Ně-
kteří z vás si mohou říci, proč píši o tak 
samozřejmých věcech, vždyť to je 
pro pořadatele těchto táborů dobrý 
byznys. Ne přátelé, opak je pravdou. 
Mnoho těchto vedoucích si na letní 
tábory berou dovolenou a obětují ji 
zcela nezištně pro dobrou věc. Ono 
jen příprava programu a výroba po-
můcek zabere bezmála roční přípra-
vu. Co se týče financí, jsem hrdý na 
skutečnost, že vedení MČ Bohunice 
volnočasovým organizacím na svoji 
činnost přispívá, a to v rámci dotační 
politiky. V závěru chci upřímně podě-
kovat všem vedoucím, praktikantům, 
hospodářům, kuchařkám a všem, kdo 
se na chodu těchto táborů nezištně 
podílejí a věnují našem dětem veš-
kerou možnou péči. Přeji právě jim 
mnoho inspirace při tvoření progra-
mů, mnoho spokojených dětí a tak-
též rodičů. V posledním bohunickém 
zpravodaji jsem vám přál šťastnou 
cestu a dobrý návrat, dnes vám chci 
jen říci, vítejte zpět v Bohunicích, jež 
jsou prima.

Milan Hrdlička zastupitel
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Co si psali naši předkové LX.

Vulkány

Pro šedesáté pokračování seriálu 
„O čem si psali naši předkové“ jsem ze 
své sbírky vybral pohlednici Rolnické 
ulice, konkrétně čísla 5 s koňským po-
vozem v popředí. Je z května 1927. 
Tato pohlednice se dostala i na obal 
nové knížky Z historie Bohunic, která 
je právě v prodeji. 
Protože pohlednice nemá text (ne-
byla poslaná), níže předkládám text 
z jiné pohlednice, kterou mám více-
krát a jejíž obrázek už zde byl uveřej-
něn v prosinci 2009.   
Pohlednice, ze které je níže uvedený 
text, byla poslána 24.1.1916 panu 
Tomáši Morávkovi, patrně do války 
do tehdy rakouské Bidzi.

Antonín Crha, místostarosta

Chodíme po nich 
a v podstatě je ani ne-
vnímáme. Ovšem jen do 
té doby, dokud se nám 
nepodvrhne noha nebo 
o něco nezakopneme.
Ano, mám na mysli oby-
čejné chodníky. Máme 
jich v Bohunicích, ač se 
to zdá nemožné, kolem 
90 km. Jsou různé kate-
gorie. Od těch málo frekventovaných 
v zadních traktech domů, po kterých 
skoro nikdo nechodí, až po hlavní, 
kde se pohybují tisíce lidí denně.
Převážná většina těchto chodníků je 
ve správě městské společnosti Br-
něnské komunikace a.s. Ta se o ně 
stará „jak umí“. Někdy má v rozpočtu 
peníze na opravu celého chodníku, 
jako třeba na ulici Gruzínské, Mol-
davské či Běloruské, jindy se nám 
nedaří celý rok dosáhnout toho, aby 
opravili dva schody, jako tomu bylo 
se schodištěm u domu Švermova 1.
Před časem se nám podařilo docí-
lit toho, že Brněnské komunikace 
opravily na chodníku u hřiště na ulici 

Běloruské místa, kde byl 
povrch nejvíce vybou-
len. Nešlo o žádné vel-
ké plochy, ale plynulosti 
a bezpečnosti chůze to 
pomohlo.
Ovšem, jaké bylo naše 
překvapení, když jsme 
zjistili, že se zcela nový 
asfaltový povrch opět 
zvedá a vytváří ještě 

větší boule než chodník původní. 
Ihned jsme na nedostatek upozornili 
investora, již zmíněnou firmu Brněn-
ské komunikace a.s. Ta se obrátila na 
zhotovitele s reklamací nekvalitní prá-
ce a teď se čeká (nebo aspoň v době 
tvorby tohoto článku se čekalo). Na 
naše dotazy „co s tím a kdy to opra-
ví“ dostáváme odpověď: „Podali jsme 
reklamační požadavek na opravu“.
A tak čekáme, zakopáváme a bohu-
žel občas i upadneme. „Vulkány“, jak 
boule nazval pan Karel Zelenka, autor 
fotografie, rostou a rostou a rostou…
 

Antonín Crha
místostarosta

 „Milý kmotře.
Přijmi od nás všech srdečný po-
zdrav a milou vzpomínku na Vás. 
Zdali pak se brzy uhlídáme. My 
Vás ještě jednou všichni srdečně 
zdravíme a snad dá Pán Bůh, že 
prosbu naši vyslyší a Vás zahrne 
svojí ochranou a přeji by anděl 
strážný při Vás stál a každý 
krok opatroval. Srdečný dík za 
vše a všichni Vás zdravíme a děti 
líbají. 
Mnoho hubiček zasílají děti a pře-
jeme si by jste se navrátil zdráv. 
S Bohem.

Kalendárium
1.–5. MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

KJM, dvorek  Lány 3

3.
středa

ZÁPISY DO KROUŽKŮ
CVČ Lány + Labyrint, od 10.00 do 18.00 hodin

4.–30. UMĚNÍ NA ZNÁMKÁCH – výstava
4. v 18.00 vernisáž, KJM, Lány 3, v půjčovní době

4.,11., 18. 
čtvrtky

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

9.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – U Andulky a Honzíka...
KJM, Lány 3, od  16,30 hodin

10.
středa

TATRAN Bohunice : FK Mor. Krumlov – kopaná
stadion Neužilova 35, KP muži „A“, od 16.30 hodin

13.
sobota

TATRAN Bohunice : FK Ivančice – kopaná
stadion Neužilova 35, KP muži „A“, od 16,00 hodin

13.
sobota

VESELÝ BĚH PRO RODINU
hřiště mezi Rolnickou a Spodní; 15.30 až 16.00 hodin

14.
neděle

BOHUNICKÝCH 222 METRŮ – koloběžkové závody
Orel, za orlovnou u kaple, od 14.30 hodin

20.
sobota

TURNAJ V MINIGOLFU pro veřejnost
Orel, minigolfové hřiště od 8.30 hodin

20.
sobota

OPEN LABFEST!
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 14.00 hodin

21.
neděle

BOHUNICKÁ DRAKIÁDA
sraz u orlovny Hraničky 5 ve 14.00 hodin

21.
neděle

TATRAN Bohunice : HK Ivančice – házená
hala Neužilova 35, II.liga ženy, od 17.00 hodin

24.
středa

XXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
zasedací sál radnice Dlouhá 3; od 17.00 hodin

25.
čtvrtek   

V KALUŽI VIDÍM OCEÁN – beseda na téma B. Hrabal 
KJM, Lány 3, od 18 hodin

27.
sobota

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
orlovna; Hraničky 5; od 14.00 hod; od 16 hod. průvod

27.
sobota

TATRAN Bohunice B : SK Kuřim – házená
hala Neužilova 35, II. liga muži“, od 11.00 hodin

27.
sobota

TATRAN Bohunice : FK Bzenec – kopaná
stadion Neužilova 35, KP muži „A“, od 16,00 hodin

1. a 15. 
října

ZÁJEZD LÁZNĚ „ČALOVÁ“
odjezd od radnice v 6.00 hodin

IX.
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Informace z knihovny Poprvé do školy

Oznam obecního vinohradníka

Vážení a milí přátelé, srdečně Vás 
zdravíme po prázdninách, léto bylo 
žhavé, počasí vesměs nádherné a my 
se můžeme těšit na snad neméně 
pěkný podzim. Přes léto jsme pro Vás 
opět připravily bohatý a pestrý pro-
gram, ze kterého si určitě vyberete 
něco, co Vás bude zajímat.
Začneme hned první zářijový týden 
a to výstavou spojenou s vernisáží. 
Pan Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ, 
nám poskytl další zajímavé exponá-
ty ze svých sbírek, poštovní známky. 
Výstava má název Umění na znám-
kách aneb Obrazová galerie ve fila-
telistickém albu a jak sám autor říká, 
poštovní známka není jenom ceni-
nou, doposud ještě stále umožňující 
vzájemnou komunikaci mezi lidmi po 
celém světě. Je také objektem cílené-
ho sběratelského zájmu. Ale nadto je 
poštovní známka sama o sobě své-
bytným grafickým dílkem. A zvláště 
pak ty naše. Ano Československá 
a následně Česká pošta drží světový 
primát ve vydávání poštovních zná-
mek ve formě „užitného umění“. Do-
vednost barevných soutisků z několi-
ka, nejčastěji z pěti, ocelorytin, každá 
pak pro jednu barvu, sklízí oprávněné 
světové uznání především v emisích 
věnovaných právě propagaci malíř-
ského umění. Vezměte si zvětšovací 
lupy a přijďte. :-) Vernisáž se koná ve 
čtvrtek 4. 9. 2014 v 18 hodin a výstava 
potrvá až do konce měsíce září.
V prvním zářijovém týdnu zveme 
všechny děti na malování na chod-
níku. Tématem budou prázdniny, Co 
jsem dělal/a o prázdninách, v oteví-
rací době knihovny, na dvorku CVČ 
a knihovny.
Další akcí pro určenou dospělé čte-

náře jsou naše Vámi oblíbené Kniž-
ní čtvrtky, každý čtvrtek, tedy 4. 9. , 
11. 9. , 18. 9. a 25. 9. 2014 v době od 
10 do 12 hodin, Vás seznamujeme 
s novinkami knižní produkce.
Největší tradici má úterní Čtení pro 
nejmenší, realizujeme je již několik let 
a chceme v něm i nadále pokračovat. 
Na úterý 9. 9. 2014 v 16,30 je připra-
veno čtení a povídání o domácích 
zvířátkách, U Andulky a Honzíka na 
statku. Čtení je vhodné pro děti od 2 
do 5 let v doprovodu dospělé osoby. 
Děti si nejen poslechnou vyprávě-
ní a pohádky, ale odnesou si domů 
krásné kartičky se zvířátky a nebude 
chybět ani sladká odměna.
Poslední velkou zářijovou akcí je be-
seda o Bohumilu Hrabalovi ve čtvrtek 
25. 9. 2014 v 18 hodin. Beseda má 
název „V kaluži vody vidím oceán…“ 
s podtitulem „Beseda o díle a životě B. 
Hrabala“. Besedu s promítáním před-
staví Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. z Ústavu 
české literatury a knihovnictví FF MU. 
Přijďte si poslechnout erudovaného 
odborníka, který má Hrabala v malíč-
ku a dokáže o něm poutavě vyprávět.
Jak vidíte, snažily jsme Vám připravit 
zajímavé akce, ale nezapomínáme 
také na vybavení knihovny. Při bese-
dě můžete sedět na nových poho-
dlnějších židlích, v Dětském koutku 
jsou nové hračky a kostky, na zdech 
visí nové obrázky…a tak Vás chceme 
znovu pozvat, přijďte si půjčit knížku, 
časopis nebo jen tak si odpočinout 
v příjemném prostředí Vaší knihovny. 
Přejeme krásné dny a těšíme se na 
viděnou.

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

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

1. a 15. října - trasa: Brno – Termální lázně 
„Čalová“ Slovensko – Brno 

Odjezd: 6.00 hod.      Návrat: cca 20.00 hod.
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání 500,- Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské Unie, 
průkaz pojištěnce

Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ 
v Bohunicích

Předprodej místenek pondělí 15. září 2014 
na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod

Možnost připojištění při předprodeji 
do 70 r. 12,– Kč/den; 70 r. a více 18,–Kč/ 

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice

Informace a rezervace: Růžičková Marie, 
tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

Čím více vinohradů, tím více jižní Moravy …

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? 
Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně 
na podporu čtenářství u dětí prvních tříd

1. 9. – 31. 10. 2014 
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny 

1. 9. – 31. 10. 2014 
Sekorovo mraveniště 
Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 115. výročí narození brněnského 
spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory

8. nebo 9. 10. 2014 / 15.00–18.00  
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny 

Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz 
a v programové brožuře. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana 
Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt 
rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.

Ve středu 10. září 2014 se od 17.30 hodin bude konat v pořadí čtvrté 
uzamčení, tedy slavnostní „zarážení hory“ našeho obecního vinohradu.
Účelem krátkého ceremoniálu bude za účasti kmoter a kmotrů jednotli-
vých vinných hlav a pěveckého nadšení Bohunické chasy sdělit všem, že 
vinohrad je již obtěžkán úrodou a všichni se těšíme na její sběr.
Do té doby však do vinohradu pod trestem příkladným 
se vstup zakáže.
A jako obvykle dobrou náladu, skleničky a potřeb-
né občerstvení každý s sebou.
Na programu je také homeopatický košt „Bohunic-
kého obecního“, tedy našeho vína z ročníku 2013.

Jste zváni!
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Florbalový úspěch Fbš Hattricku Brno Fotbalisté „A“ mužstva TJ Tatranu  
Bohunice po třech sezónách opustili divizi

Dálkový pochod na ZŠ Vedlejší

Elévové (děti do 11 let) se stali postra-
chem turnaje, protože skoro každého 
soupeře poráželi rozdílem třídy. Těží-
me z toho, že se nám na tréninkové 
základně v Komíně podařilo oslovit 
i děti z okolních městských částí, kde 
kluci z Bohunic, Kohoutovic a Bystrce 
patří k základním pilířům týmu. Je 
super pozorovat, že jsme z náhodně 
posbíraných dětí poskládali tým, kte-
rý prohání zbytek republiky včetně 
potěru extraligových týmů. Bez ztráty 
bodu kluci prošli základní skupinou, 
a pak přišly vyřazovací boje v play 
off, které jsme končili finálovým sou-
bojem s elévy aktuálního mistra ČR 
Vítkovic. Turnajem jsem procházeli 
jak nůž máslem, což se nám ve finále 
trochu vymstilo. Kluci se rozhodli hrát 
od začátku svůj útočný florbal, na což 
Vítkovice čekaly a ze zajištěné obrany 
vyrážely do volného prostoru, kde 
skoro všechny svoje šance proměnily 
v góly. I tak jsme byli rádi za krásné 
stříbrné medaile, které nám předáva-

la legenda československého hokeje 
- Vladimír Nadrchal.
Naše cesta ke stříbru:
základní skupina:
8:1 Remedicum Ostrava, Gullivers 
Brno 4:2, 9:4 Moravské Budějovice
play off: 1. kolo volno, 2. kolo 9:4 
TJ Chodov Praha, 3. kolo 11:3 ATU 
Košice SK, semifinále 14:1 Nokia Ko-
márom HU
finále: 3:11 Vítkovice

Sestava: Patrik Táborský – Šimon 
Hronek, Matyáš Kůra, Štěpán Musil, 
Jiří Hájek, – Radek Novotný, David 
Tretina, Svatopluk Kreidl, Lukáš Suk, 
Tadeáš Gryc, Eda Šalé, Matěj Bednář, 
Michal Olšák, Denis Kania a Ervin 
Šíma

Pokud by se k nám chtěl někdo 
přidat, tak budeme nabírat nové 
hráče i hráčky od 5 do 12 let. Více 
informací podá Mgr. Robert Válek 
608 700 442, rob.valek@gmail.com

„Chtěli bychom se vrátit k tomu, co 
tady bylo dříve, více Bohuničáků, udě-
lat mančaft, dobrou partu, o tom to 
přeci je. Z letošního dorostu vyjde šest, 
sedm kluků, chceme je zařadit jako 
třeba loni Burčíka nebo Krejčího, kteří 
hráli výborně. Počítáme se změnami 
v kádru a potřebujeme jej stabilizovat. 
Okamžitý postup zpět do MSD u nás 
prioritou v žádném případě nebude.“ 
Novinkou v této sezoně je zapojení 
Bohunic do projektu farma - Tatran 
bude spolupracovat s divizními Ro-
sicemi, podobně jako je tomu mezi 
Líšní a Zbrojovkou.
Po sestupu „A“ mužstva do KP nás 
na straně druhé potěšili hráči „B“ 
mužstva Tatranu, kteří vyhráli II. třídu 
Brněnského městského přeboru s 56 
body a skoro se stovkou vstřelených 
branek (98!) zaslouženě postupují do 
1. B třídy, sk. A.
V přípravě na novou sezónu porazilo 

„A“ mužstvo Ivančice, vyhrálo turnaj 
v Rovečném a v 1. kole Jihomorav-
ského poháru FAČR porazili Šlapa-
nice. Fotbalisté „A“ mužstva mají 
impozantní vstup do podzimní části 
Krajského přeboru, první tři zápasy se 
jim podařilo vyhrát, porazili Vojkovice, 
Kuřim a Moravskou Slávii, s Bystrcí 
Tatran remizoval 2:2 a momentálně je 
v tabulce na třetím místě se 12 body.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům i sponzorům za podporu 
v uplynulé sezóně a těší se na jejich 
návštěvu a podporu i v novém fotba-
lovém ročníku 2014/2015. Informace 
o časech začátků jednotlivých zápasů 
i odjezdů autobusu na zápasy mimo 
Brno naleznete ve vitríně na fotbalo-
vém stadionu Neužilova nebo na vý-
věsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá. 

Ing. Jaromír Krejčí

Základní škola Brno, Vedlejší 10 po-
řádá první říjnový víkend, konkrétně 
v sobotu 4. 10. 2014, ve spolupráci 
s dalšími školami a organizacemi tzv. 
dálkový pochod. Půjde se z Bosonoh 
přes oboru Holednou do Jundrova. 
Tato sportovně a vlastivědně zamě-
řená akce bude letošní netradiční 
obměnou pravidelně konaného Se-

tkávání dětí a mládeže Bohunic. Bliž-
ší informace sledujte na webových 
stránkách školy www.zsvedlejsi.cz. 
Zájemci o sport by zde měli během 
září najít také pozvánku na besedu 
s trojskokankou a basketbalistkou 
Šárkou Kašpárkovou, plánované na 
15. října.

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Milí rodiče, Bohunice se pomalu zase 
plní po prázdninách dětmi. A že jich 
tu je – školky jsou zaplněné do po-
sledního místa a i prvňáčků usedne 
do lavic v letošním roce více, než 
v letech minulých. Mnozí z vás také 
přemýšlejí o tom, jak dětem naplnit 
volné odpoledne. I proto bychom 
vám rádi nabídli další možnost, jak 
mohou vaše děti strávit v úterý od-
poledne zábavnou hodinu.
Orelskou jednotu nemusím většině 
z vás představovat. Tato organizace, 
která sídlí na ulici Hraničky, provozu-
je sportovní oddíly a akce pro děti, 
mládež i dospělé. Jedním z oddílů 
s trošku jinou náplní činnosti je Bo-

hunická chasa. Věnujeme se nácviku 
folklorních písní a tanců z Brněnska 
a vystupujeme na akcích nejen v Bo-
hunicích. A protože bychom tyto 
tradice rádi předali i naší nejmladší 
generaci, chceme založit oddíl pro 
holky i kluky ve věku od čtyř do deseti 
let. Oddíl povedou členové Bohunic-
ké chasy, budeme si hrát, zpívat a učit 
se jednoduché tanečky. Náš první 
úkol bude nazkoušet program na vá-
noční vystoupení v knihovně, takže 
začínáme v září, čím dřív, tím lépe.
Informace a kontakty najdete také na 
plakátku v tomto vydání NB. Těším se 
na vaše dotazy – a hlavně na vaše děti.

Nataša Hubatková

Od května do června se florbalové naděje Fbš Hattricku Brno intenzívně 
připravovaly na mezinárodní turnaj Hummel Open game 2014, kam ke 
konci června míří celá florbalová elita z ČR, včetně zahraničních týmů.

Pokud je jim mezi 4 až 10 lety a mají v úterý odpoledne hodinu volno, nabízíme  
jim účast v novém kroužku orelské jednoty  Brno-Bohunice.
Zábavnou a hravou formou se budeme učit písničky a tanečky, které pak 
předvedeme na vystoupení Bohunické chasy. Začínáme v průběhu září (každé 
úterý od 16 hod.), abychom se už na Vánoce mohli ukázat.
Těší se na vás Naty a Tom
Kontakt a informace: nat.h@centrum.cz , tel.: 724 358 242

Společně s Bohunicemi sestoupil z divize do Krajského přeboru i další 
brněnský tým Dosta Bystrc. V nadcházející sezoně tak má město Brno 
v KP pět zástupců, hraje ještě Moravská Slavia, Sparta Brno a Bosonohy. 
Jaké jsou plány na letošní sezonu a s jakým mužstvem budou Bohunice 
nastupovat nám sdělil bývalý trenér a nyní sportovní ředitel TJ Tatranu 
Bohunice, pan Luboš Kučerňák.

Nábor dětí Máte doma děti, co se při muzice vrtí?

www.orelbohunice.cz
Provoz orlovny a činnost oddílů je finančně podporována MŠMT,

statutárním městem Brnem a MČ Bohunice.
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NEBUĎME K SOBĚ LHOSTEJNÍ

BOHUNICE – DOBRÁ ČTVRŤ

Když jsem si jela s mojí kamarádkou 
posedět do blízké restaurace, ani mě 
nenapadlo, jaký zážitek mě za několik 
hodin potká. Po zaplacení jsme se 
odebraly k autu a vyrazily k domo-
vu. Když jsem nastartovala, ničeho 
zvláštního jsem si nevšimla. Projela 
jsem kruhový objezd, je pravda, že 
mi auto párkrát poskočilo, ale pořád 
jelo. Vyjela jsem z kruhového objez-
du, když v tom mi v půlce kopce, jak 
se říká lidově, auto „zdechlo“. Nevě-
děla jsem, co mám dělat. Vypada-
lo to na vybitou baterii. Přemýšlela 
jsem, jak bych se dostala někam ke 
kraji, aby auto nezavazelo plynulos-
ti a bezpečnosti provozu a tam ho 

mohla nechat. Kolem nás projížděla 
spousta řidičů ve svých autech, ale 
nikoho nenapadlo zastavit a zeptat 
se, jestli něco nepotřebujeme, i když 
jsem měla zapnutá výstražná svět-
la a bezradně pobíhala kolem auta. 
Naštěstí se tam po chvíli objevil je-
den muž, který nám radil, jak auto 
zprovoznit. Po marných pokusech 
nám ho ochotně pomohl odtlačit až 
na parkoviště. Tímto bych mu chtěla 
moc poděkovat a na ostatní spolu-
občany apelovat - „Nebuďme k sobě 
lhostejní“! Krásný zbytek léta bez ne-
hod a podobných zážitků.

řidička z Bohunic

Jsem občanem Bohunic téměř od 
svého narození a považuji naši čtvrť 
za dobré místo k bydlení. Nacházím 
tu příjemné prostředí, dobrou do-
pravní obslužnost, dostatek služeb 
a poměrně slušné zastoupení „zele-
ně“.
Nad některými věcmi mi ale zů-
stává rozum stát. Nedávné opravy 
pozemních komunikací, při kterých 
byly některé ulice téměř nepřístupné, 
nepovažuji za šťastné. Nepříjemná 
byla zejména situace na ulici Na pís-
kové cestě, která byla směrem k Jih-
lavské rozkopána v momentě, kdy 
měla sloužit jako objížďka kvůli jiným 
pracím na přilehlých ulicích. Kapitolu 
samu pro sebe pak představuje ulice 
Vyhlídalova, která byla za poslední 

roky kvůli výkopům neprůjezdná 
hned několikrát. Opravdu není mož-
né některé opravy lépe naplánovat?
Multifunkční a často využívané spor-
toviště bylo nahrazeno otevřeným 
pláckem, který zdaleka nenabízí tako-
vé využití jako dříve. Často slýcháme, 
že děti nechodí sportovat ven, ale 
přitom jim bereme místa, kde by bylo 
možné tyto aktivity provozovat. Na 
druhou stranu kondiční sportoviště 
na Tatranu považuji za velmi dobrý 
nápad, který řada občanů ráda vy-
užívá.
 Některé věci by se jistě daly v našich 
Bohunicích zlepšit, nicméně i přes-
to si myslím, že se v této čtvrti bydlí 
dobře.

Ing. Martin Podborský

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské čás-
ti 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 1. 9. 2014 • Příspěvky lze zasílat na Úřad 
městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje To-
máš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy 
nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

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

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

  BLEŠÁK se koná 6. 9. 2014 
a 4. 10. 2014 v sále bohunické zbroj-
nice, Ukrajinská 2b od 9.00–12. 00. 
www.blesak-brno.sweb.cz, 
tel: 605 089 298

 Pronajmu, popř. prodám garáž 
v os. vlastnictví na ul. Ukrajinská III. 
Tel.: 605 508 859.

 Koupím byt nebo dům i zadluže-
ný. Platba hotově. Tel.: 608 832 980.

 Koupím byt v osobním nebo 
družstevním vlastnictví v této lokalitě 
za účelem investice. Rychle, spoleh-
livě, hotovost! Nekontaktovat RK. 
702 655 796 Holub.

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

HODINOVÝ
MANŽEL

tel. 605 129 206
www.hmsluzby.cz
info@hmsluzby.cz
HODINOVÁ
MANŽELKA
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Bc. KROUPA Martin
masážní terapeut s mezinárodní akreditací
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Náš program pro Brno i městkou část Brno-Bohunice a další informace naleznete na: www.top09brno.cz  /TOP09.Brno

Brno i Bohunice
mají na víc

Chceme město, kde se dobře žije, 
které je inspirací pro ostatní.

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Ing. Jaroslav Kacer
Kandidát TOP 09 na primátora města Brna

Alena Dubravay
Kandidátka TOP 09 na starostku Brna-Bohunic
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 Koupím byt 3+1 v OV bez RK 
v této lokalitě. 1.–2. podlaží. Platba 
hotově. Tel: 530340592-večer, mob: 
605 732 742

 Jako zdravotní sestra pracující v 
Bohunické nem. hledám ke koupi 
menší byt do dispozice 2+1. 
TEL: 739 482 286

 OLMAN SERVICE s.r.o. přijme na 
nové pozice uklízeč/ka – pracovní-
ky osoby se zdravotním postižením. 
Pracoviště Brno-Bohunice. Volejte 
730 186 797.

 Zlobí vás doma pejsek? Nevíte si 
s tím rady? Poradím vám, jak odstranit 
tento problém. Tel. 606 896 211

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

 Hledám ke koupi byt v Bohuni-
cích nebo Lískovci, cena do 2,5 mil.
Kč. T: 605 514 210.

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

  Hledám ke koupi byt 3+1 
v klidné ulici se sklepem a komo-
rou v Bohunicích a Starém Lískovci.  
TEL: 736 499 276
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PEMM BRNO s. r. o.
Jihlavská 27, 625 00  Brno-Bohunice
vjezd do autocentra Kia z ulice Pod nemocnicí

e-shop   www.pneubrno.cz

Premio – věc důvěry!

VYUŽIJTE 
AKČNÍ NABÍDKY 
NA NÁKUP A PŘEZUTÍ 
ZIMNÍCH PNEUMATIK 
JEŠTĚ PŘED SEZÓNOU!

Pneu+Autoservis

547 423 068-69  •  pneu@pemm.cz  •  www.pemm.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

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

provozovny:

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

na internet  
s garantovanou
rychlostí.

stabilní a bezpečné připojení

nastavení rychlosti podle potřeby

SIM karta s 50 volnými 
jednotkami ZDARMA 

Naskočte

Objednávejte na telefonním čísle 539 01 01 01 
nebo přímo na www.netbox.cz 

50 Mb/s

350 Kč/měs.
STAČÍ

TRADIČNÍ PODZIMNÍ
SAMOSBĚR JABLEK

odrůd Šampion a Golden

od 5. září 2014

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

Aktuální info na 
www.jablka.cz a tel. 547 222 333

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

Pompova 4

BRNO


