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Podraz
Slovo „podraz“ v nás bezpochyby 
žádné pozitivní pocity nevyvolává. 
Většinou se jedná o zklamání z po-
stoje někoho blízkého, nebo něko-
ho, od koho byste „něco takového“ 
nečekali.
I já mám v sobě v současnosti pocit 
takového zklamání a marnosti.
Vedení naší městské části se snaží 
dlouhodobě o to, aby naše malé děti 
měly dostatek míst v bohunických 
školkách. Během posledních cca 4 let 
jsme navýšili počet míst v MŠ o více 
než 100, což je v Brně zcela ojedinělé. 
Když jsme v září otevírali dvě třídy 
mateřinky v ZŠ Vedlejší, byly přijaty 
všechny děti, které měly 3 roky do 
prosince daného roku. Podle odhadů 
a demografického vývoje nám mělo 
zůstat neumístěno asi 50–80 dětí, 
které by se bez problémů dostaly na 
uvolněná místa po nastupujících 
školácích.
Avšak jaké bylo naše překvapení, 
když se v průběhu zápisu do školek 
ukázalo, že zde máme dětí více než 
dvojnásobek proti uvedenému před-
pokladu a volným kapacitám.
Velmi záhy se mi donesla informace, 
že někteří rodiče z jiných městských 
částí nebo vesnic nedaleko Brna 
se zcela účelově nahlásili k trvalé-
mu pobytu do Bohunic – ke svým 
známým a příbuzným. Tím získali 
v přijímacím řízení stejný počet bodů 
jako „naše“ děti, které zde bydlí od 
narození. A protože tyto děti byly tře-
ba o několik měsíců starší, byly na 
úkor našich dětí přijaty. Přestože jsme 
tyto školky budovali pro bohunické 
děti, zůstaly tyto neumístěny. A prá-
vě v tom cítím podraz a zklamání. 
Je to nefér jednání od těch, kteří zde 
s námi nebydlí a přirozeně ani bydlet 
nehodlají.
Chce se mi zvolat: „Chcete-li přijít se 
svými dětmi do Bohunic, jste vítáni, 
ale o tento druh účelových přistěho-
valců nestojíme!“

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Začnu drobným povzdechem. Není 
jednoduché býti starostou na dě-
dině, kde se kope kanalizace, plyn 
a vodovod. Není to jednoduché 
proto, že i mnozí zastupitelé tuto 
potřebnou výstavbu a rekonstrukci 
technické infrastruktury vnímají spíše 
jako příležitost ke zveřejnění svých 
ne příliš informovaných komentářů. 
A ani bych si nikdy nepomyslel, kolik 
potenciálních stavebních techniků, 
inženýrů a řídících pracovníků u nás 
v Bohunicích žije! Ne, nemyslím to 
opravdu zle. Rád v mezích časových 
možností odpovím každému. A je 
i poctivé přiznat, že lecjaké drob-
nosti, které zbytečně znepříjemňo-
valy „život se stavbou“, se na základě 
upozornění podařilo alespoň omezit. 
Ale na stranu druhou je to složité dílo, 
které se v Bohunicích a dalších pěti 
městských částech realizuje. Čekalo 
se na něj několik desítek let. Kom-
plikovanost se odráží i v PŘEDEM 
předpokládaných změnách har-
monogramů výstavby jednotlivých 
úseků. A to i podle toho, co se pod 
zemí tu a tam najde, nebo na co se 
tu a tam narazí. Také prosím vězme, 
že výstavba kanalizace měla započít 
loni na jaře, ale vzhledem k neustále 
“vylepšovanému“ zákonu o veřejných 
zakázkách bylo zahájení prací umož-
něno až na podzim. Tedy na dobu, 
kdy mnohé již mělo být hotovo. 
Odpovídám takto na vícero dotazů: 
stavba není v časovém skluzu, ale je 
termínově posunuta. Přičemž vlastní 
doba stavebních prací zůstává ne-
změněna! Nikdo z toho nemá radost, 
ani stavební firmy, které tak pracují 
v horších klimatických podmínkách. 
A tak prosím buďme trpěliví a při-
dejme k tomu i něco nesobeckého 
pochopení. Vždyť na podzim bude 
hotovo! Zvláště se touto výzvou ob-
racím k těm, kterých se stavba věcně 
a finančně ani nedotýká a jsou „jen“ 
omezováni v možnostech průjezdu 
či parkování. 
A jeví se mi na tomto místě jako 
účelné i zopakovat, že projekt re-
konstrukce a dostavby kanalizace „je 
významným přínosem pro kvalitu 
životního prostředí, neboť hospo-

daření s vodou patří 
k nejdůležitějším as-
pektům ochrany příro-
dy. Výstavbou celkem 
více než 25 kilometrů 
kanalizačního potrubí 
a několika retenčních 
nádrží dojde k zame-
zení nekontrolované-
ho vypouštění odpa-
dů do vodních toků 
a výrazně se omezí 
znečišťování vod podzemních.“ Po-
kud by se zdálo toto oficiální tiskové 
sdělení příliš úřední a v praxi málo 
představitelné, tak jej zjednoduším: 
systém oddělení splaškové a dešťo-
vé kanalizace zamezí vyplachování 
modřické čistírny odpadních vod 
přívalovými dešti a Mušovská jezera 
pod Pálavou konečně přestanou plnit 
nechtěnou funkci sedimentačních 
a vyhnívacích stokových nádrží mo-
ravské metropole. 
Rovněž věřím, že po rekonstrukci 
chodníků a komunikací v původní do-
movní zástavbě se úsilí bohunické sa-
mosprávy obrátí i tímto směrem a na 
Humenné budou opět růže kvést…

Městské jaro bývá již tradičně do-
provázeno blokovým čištěním ulic. 
Prosím věnujte zveřejňovanému 
harmonogramu dostatečnou po-
zornost. Oproti minulosti se podařilo 
posunout ranní začátek úklidu až na 
osmou hodinu, což umožní vozidla 
přeparkovat nebo s nimi odjet třeba 
do zaměstnání…

V měsíci dubnu bude dokončena 
více než milionová investice do re-
konstrukce dvou odborných učeben 
na ZŠ Vedlejší. V prostorách původně 
školnického bytu vznikne moderně 
vybavena cvičná kuchyně a zázemí 
pro pěstitelskou výuku na školní za-
hradě…

S procesem výstavby kanalizace 
máme potvrzenu migraci v těchto 
místech žijících hlodavců – potkanů. 
Stěhují se do klidnějších míst. Z úrov-
ně městské části je tomuto problému 
věnována odpovídající pozornost. 

Uzávěrka č. 5/13
21. dubna 2013

Nicméně deratizace 
v jednotlivých do-
mech je záležitostí i ve 
věcném zájmu maji-
telů jednotlivých ne-
movitostí. V této sou-
vislosti bylo zjištěno, 
že v několika místech 
jsou zásypem na zem 
krmeni holubi, což 
bezesporu vítají i po-
tkani.  To, že je tímto 

konáním porušována vyhláška o zne-
čišťování veřejného prostranství, je 
snad ve svém důsledku prohřešek 
ten nejmenší…
 
Ve vnitrobloku ulice Moldavská plá-
nujeme instalovat nový pingpongový 
stůl. Ten starý betonový se nepodaři-
lo loni opravit a byl odvezen. Tak snad 
nebude tato zábava v okolí bydlícím 
příliš vadit. Pokud ano, a zkušenost 
z minula není s touto hrou dobrá, 
ozvěte se raději prostřednictvím sa-
mospráv domů…

Před nedávnem jsem informoval o in-
stalaci kontejnerů na tříděný odpad 
na ulicích Pod Nemocnicí, Okrouhlá 
a Uzbecké. Dnes máme problémy 
s jejich včasným vývozem. Snad svůj 
úkol již vývozová firma pochopila…

V mnohých vašich poštovních 
schránkách se objevil informační 
bulletin jedné z politických stran za-
stoupené v městské i v bohunické 
samosprávě. Ne, nebudu a ani nechci 
na těchto stránkách dávat prostor re-
akci na tento stranický tisk. Jen budu 
velmi rád, když se slova a přání pana 
primátora naplní a město Brno na Bo-
hunice „nebude nezapomínat“. Vždyť 
máme a dále plánujeme investice 
v řádu 50 milionů korun, na něž ne-
máme finanční zdroje…

Přeji dobrý duben.
Ing. Miloš Vrážel, starosta
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ABY BYLO JASNO

PŘÍJMOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU

Vážení a milí čtenáři Na-
šich Bohunic. Je dva roky 
před volbami. Budete se 
možná divit, ale někdo 
se již nemůže dočkat, až 
se „chopí moci“. Jinak si 
totiž nedovedu vysvětlit 
chování některých z nás. 
To, že však „někdo“ vytá-
hl předčasně do boje s vyhrožová-
ním, zastrašováním a pomluvami 
na některé členy ZMČ Brno-Bohu-
nice, tak to je pro mne nepřijatelné. 
A korunu tomu všemu dal tím, že 
někomu rozřezal gumy na autě. Boj 
je boj, jak ve sportu, tak i v životě. Já 

ho uznávám, ale měl by 
být veden férovými a pře-
devším demokratickými 
prostředky. Dokonce i lidé, 
kteří jsou nějakým způso-
bem spjati s naší radnicí, 
se za svoji pracovitost 
dočkali velmi nesluš-
ných a vulgárních nadá-

vek, které není možné publikovat. 
Můj osobní názor je, že pokud ně-
kdo s něčím nebo s někým nesou-
hlasí, měl by zvolit jiný způsob „své 
argumentace“, než je výše popsaný.
Já osobně jako člověk i jako politik 
nemám  problémy s kýmkoli komu-

nikovat, byť občas každý stojíme 
názorově na opačných stranách ide-
ového hřiště. Tento článek jsem se 
rozhodl napsat proto, aby si někdo 
nemyslel, že být členem ZMČ je jen 
klídek, pohodička a pití kafíčka. Navr-
huji, aby se „zakopaly válečné sekery“ 
a všichni jsme v Bohunicích táhli za 
jeden provaz. Jsem přesvědčen, že 
je to možné. Říká se, že každý člověk 
má svou pravdu. Já s tím souhlasím. 
Nyní jenom záleží na tom, kolik je kdo 
ochoten nebo lépe řečeno schopen 
z té své pravdy slevit, abychom se 
domluvili a aby bylo jasno.

 Josef Juras, člen Rady MČ

V minulém čísle tohoto zpravodaje 
jsem představil základní charakteris-
tiky výdajové strany rozpočtu měst-
ské části pro letošní rok. I v určité 
návaznosti na poslední odstavec 
svého zápisníku z titulní strany, nyní 
předkládám zjednodušený náhled 
na naše příjmy. Strukturu příjmové 
strany bohunického rozpočtu opět 
zachycuje graf. Krátká legenda zní: 

Pod číslem 1 je zakreslen finanční 
transfer z magistrátu, což je částka, 
o kterou se město Brno hodlá s námi 
podělit na státem vybíraných daních. 

Pod číslem 2 je sumář příjmů z pro-
nájmů našich pozemků a nebytových 
prostor, příjmy z venkovní reklamy 
a také z inzerce v tomto zpravodaji. 

Výseč s číslem 3 vyplňují příjmy 
z místních daní, což jsou např. po-
platky ze psů a za užívání veřejného 
prostranství, odvody z ubytovací 
kapacity (zde pak především z uby-
tovny v Campusu). 

Číslo 4 je přímý finanční příspě-
vek ze státního rozpočtu na výkon 
požadované státní správy v Bohu-
nicích, např. stavební úřad, služby 
sociálního odboru, úsek ochrany 
životního prostředí apod. Letošní 
předpokládané celkové příjmy jsou 
tedy zhruba 45 milionů. Náklady na 
běžný provoz městské části jsou však 

ve výši 47 milionů. A to bez investic 
a větších oprav. Jistě chápete, že se to 
věru těžko kouzlí s počátečním skóre 
mínus 2. To je snad zřejmé každému. 
Přitom máme vlastních, již schvále-
ných investičních záměrů za více 
než dvacet milionů, sedmi miliónový 
vnitřní dluh v údržbě a v úrovni vy-
bavenosti školek a škol, a…  …a tak 
dále a tak dále. Co s tím? Zvýšit místní 
daně? Zvednout poplatky a sazby za 
pronájmy? Snížit počet zastupitelů? 
Méně topit ve školách? Vypustit na 
„arméndě“ bazén, obdobně jak se to 
chystají v sousedním Lískovci? Zrušit 
stravenky úředníkům? Snížit příspěv-
ky místním organizacím? Samozřej-
mě, že vše je v principu tak nějak 
možné. Na obhajobu dlouhodobé-
ho hospodaření MČ chci ale s do-
statečnou silou zveřejnit, že dvanácti 
milionovou spoluúčast k dotacím na 
letošní investice, tj. na zateplení tří 
školek a budovy CVČ Švermová, jsme 
si našetřili právě díky efektivnímu pří-
stupu k výdajům v minulých letech. 
A tak jedinou reálnou šancí a prak-
tickým východiskem je předkládat 
dostatečně „žádostivě“ vyplněné 
žádosti o dotace, příspěvky, pod-
pory, granty a jinou spleť možných 
finančních přídělů z úrovně města, 
kraje, státu a i samotné EU. A nako-
nec, se dostaneme k tomu, že ani ty 
žádosti nejsou vůbec zadarmo. Je-
jich přílohami bývají projekty, stavení 
dokumentace a odborná vyjádření, 

k jejichž pořízení je třeba mít peníze. 
A jsou to deseti až statisícové finanční 
částky, které při neúspěchu žádosti 
přicházejí vniveč…
Systémovějším by však pro samo-
správu Bohunic byla změna přístu-
pu k financování městských částí 
z úrovně města. Vždyť jsme dle po-
čtu obyvatel velikostně v postavení 
mnohých bývalých okresních měst. 
A téměř každé takové město mělo 
a má svoje divadlo, galerii, stadion, 
MHD, polikliniku, kanalizaci, knihov-
nu, vodárnu, veřejné osvětlení, sprá-
vu komunikací… Ano, mnohé z toho 
zajišťuje pro Bohunice město Brno, 
ale současný trend podfinancování 
není dlouhodobě udržitelný. Vždyť 
v příštím roce za této situace jen 
s obtížemi zvládneme úklid sněhu 
a posečení trávy. Nic víc…
A možná si pomyslíte: jak to dělají 
jinde? Celkem jednoduše. Využívají 
finančních rezerv vytvořených z „de-
regulovaně upraveného“ nájemného 
v obecních bytech. V Bohunicích, po 
privatizaci však žádné obecní byty již 
nejsou. Což je dle mého, i v tomto 
kontextu jenom dobře. Alespoň není 
nespokojených nájemců, neboť ná-
klady na bydlení nejsou stanovovány 
radnicí, ale určují si je družstva a spo-
lečenství vlastníků dle svých potřeb 
a možností…

Ing. Miloš vrážel, starosta

Vážené čtenářky a vážení čtená-
ři rubriky Komise pro občanské 
záležitosti. Komise na svém břez-
novém zasedání prodiskutovala 
podnět občanů bydlících na ulici 
Běloruská, který poukazoval na 
problém nevhodného chování 
osob sdružujících se v zadním 
traktu bytových domů. Také pro-
jednala stížnost majitele autoo-
pravny na nevhodné až nebez-
pečné chování mladistvých, kteří 
se pohybují po střeše uvedené 
provozovny! 
Městská policie provedla kontroly 
zaměřené na přestupky v oblasti 
dopravy, celkem bylo zjištěno 
257 přestupků. A to především 
s důrazem na špatné parkování 
vozidel, v závislosti na současné 
rekonstrukci kanalizace v naší 
městské části. Dále Městská poli-
cie prováděla pravidelné kontroly 
dodržování vyhlášek o pohybu 
psů a veřejném pořádku.
Policie ČR musela na území Bo-
hunic řešit v poslední době hned 
několik vloupání, která měla 
společný cíl, a tím byly trezory 
a obchody v OC Campus Squa-
re. Přímo celý trezor byl ukraden 
z prodejny pečiva v areálu FN 
Brno a další ve sklepních prosto-
rech rodinného domu na ulici 
Hraničky byl vyloupen. Ke krá-
dežím do obchodních prostorů 
došlo v prodejnách „New Yorker“ 
a „dm drogerie“. Též nesmím opo-
menout „naši klasiku“ - vloupání 
do motorových vozidel, a to na 
ulici Pod Nemocnicí a v OC Cam-
pus Square.
Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky – 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz
Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda 

Komise pro občanské záležitosti

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY - ROK 2013

Oblast rozpočtu v tis. Kč

1 Přijaté transfery z MMB 31 692

2 Nedaňové příjmy 4 331

3 Daňové příjmy 2 200

4 Přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 966

Celkem 45 189

Plánované příjmy 2013

1

2

3

4
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Co si psali naši předkové XLV.

Jak nás omezí výstavba kanalizace

Pro naše čtyřicáté páté pokračování seriálu „Co si psali naši předkové“ jsem 
vybral pohlednici, na které je znázorněna stavba bohunické sokolovny. Stávala 
na ulici Sobolova a dnes v místě stavby jezdí tramvaje. 
Její výstavba byla zahájena v roce 1929 a slavnostní otevření se uskutečnilo 
15. června 1930. Sokolovna jako významný sportovně – kulturní stánek sloužila 
až do roku 1977, kdy byla zbořena. 
Bohunický sokol byl založen 17. března 1912 v hostinci u Bartošů (hostinec 
byl na Rolnické ul. č. 4). Lehce si spočítáte, že minulý měsíc sokolové oslavili 
101 let od svého založení. 
Tato pohlednice nebyla poslána a je bez textu.

Antonín Crha, místostarosta

Kalendárium 
Myslím si, že předpověď 
stavařů o své vlastní čin-
nosti na následující měsíc 
začíná celkem vycházet. 
Zašel jsem tedy znovu za 
vedením stavby, abych 
získal nové údaje o vývoji 
stavby a nových skuteč-
nostech v měsíci dubnu. 
Tedy konkrétně s čím 
počítat:

Podsedky – jsou dokončovány pří-
pojky dešťové kanalizace. V dubnu 
by se mělo začít s konečnou úpravou 
povrchu chodníků a vozovky.

Vyhlídalova a Dvořiště – měla by 
pokračovat konečná úprava povrchu 
chodníků a vozovky.

Lány – jsou pro dopravu neprůjezd-
né. Provádí se zde stavba splaškové 
a dešťové kanalizace. Autobusy jsou 
odkloněny na ulici Dlouhou a Ukra-
jinskou. Ulice Arménská a Bohuňova 
(Rolnická) budou vždy z některé stra-
ny přístupné.

Humenná – bude dokončena dešťo-
vá kanalizace, začne se s budováním 
plynových přípojek a vodovodního 
řádu (ten možná až v květnu).

Lískovecká – pravděpodobně se za-
čne s výstavbou dešťové kanalizace 
a plynových přípojek. 

Žlíbek – pravděpodobně se začne 
s budováním vodovodního řádu.

Elišky Přemyslovny – začala ko-
nečná úprava povrchu chodníků 
a vozovky.

Čeňka Růžičky – budou 
dodělány kanálové vpus-
ti, byly dodělány plynové 
rozvody a v dubnu by se 
mělo začít s konečnou 
úpravou povrchu chod-
níků a vozovky.

Hraničky, spodní část 
pod křižovatkou s Č. 
Růžičky – je uzavřena, 

buduje se zde splašková a dešťová 
kanalizace. Prozatím nebudou připo-
jovány domky na severní straně (na 
odbočující komunikaci).  

Hraničky, horní část nad křižovat-
kou s Č. Růžičky – Stavební práce 
zde budou probíhat po dodělání 
spodní části ulice (pod křižovatkou 
– práce bude provádět stejná sta-
vební parta). Bude řízena střídavě 
pomocí semaforu a podél jižní strany 
se bude budovat splašková kanaliza-
ce. V březnu byl vybrán dodavatel na 
stavbu kruhového objezdu. Stavba 
bude koordinovaná se stavbou ka-
nalizace. 

Havelkova – začne stavba splaškové 
kanalizace. 

Zadní – probíhá budování domov-
ních přípojek na západní straně ulice. 
Samotné výkopové práce na hlavním 
řádu asi začnou až v květnu

Bohuňova, Neužilova, Vohnou-
tova – jsou průjezdné obousměrně 
se zákazem parkování. Důvodem je 
uzavření ulice Havelkova.

Antonín Crha, místostarosta

4.–30. KOUZLENÍ – výstava 
4. 4. v 18.00 hod. vernisáž  KJM, Lány 3, v půjčovní době

4.
čtvrtek

POHÁDKOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH
SVČ Lužánky – Lány, dvorek, od 16 hodin

4.
čtvrtek

PROBOUZENÍ JARA SE STŘÍTKY
SVČ-LUŽÁNKY, Lány 3, od 16.00 do 17.00 hodin

4.
čtvrtek

VÝROBA NAUŠNIC Z PEŘÍ – otevřená dílna
SVČ Lužánky – Labyrint, Švermova 19

9.–10.
13.–14.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ZUŠ
Vídeňská č. 52 a 85, od 15.00 do 18.00 hodin

10.  
středa

JARNÍ SETKÁNÍ S BOHUNICKOU CHASOU A BOHONICÍ
KJM,Lány 3, od 18.00 hodin

11. 
čtvrtek

VÝROBA FILCOVÝCH BROŽÍ
SVČ Lužánky – Labyrint, Švermova 19

12.–13. SBĚR ŠATSTVA – Diecézní Charita
stará hala TJ Tatran, Neužilova 35
Pá: 13.00–19.00 hodin; So: 9.00–13.00hodin

13.
sobota

TATRAN Bohunice: TJ Sokol Tasovice – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.00 hodin 

14. 
neděle

TJ Tatran Bohunice : Jiskra Havlíčkův Brod – házená
hala Neužilova 35, 2. liga mužů od 15.00 hodin

14. 
neděle

BOHUNICKÉ KOLEČKO - závody na všem co kola má
SVČ Lužánky – Lány, hřiště Moldavská, od 10.00 hodin

16.
úterý

HOUPACÍ POHÁDKY A. MIKULY – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3, od 16.00 hodin

17. 
středa

POHÁDKA NA LÁNECH – divadlo Úsměv
SVČ- LUŽÁNKY, Lány 3, od 16.00 hodin

18. 
čtvrtek

MALOVÁNÍ NA HRNEČKY – otevřená dílna 
SVČ Lužánky – Labyrint, Švermova 19

19. 
pátek

APRÍLOHÁ ZÁBAVA
ZŠ Arménská, od 19.00 hodin

20.
sobota

TJ Tatran Bohunice : Sokol velké Meziříčí – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

25. 
čtvrtek

VÝROBA PAPÍROVÝCH KOŠŮ – otevřená dílna
SVČ Lužánky – Labyrint, Švermova 19

26.–28. VÝROBA MASEK – otevřená dílna 
SVČ Lužánky – Labyrint, Švermova 19

27. 
sobota

TATRAN Bohunice: FC Viktoria Otrokovice  – kopaná 
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin 

28. 
neděle

TJ Tatran Bohunice : Legata Hustopeče – házená
hala Neužilova 35, 2. liga mužů od 15.00 hodin

30.
úterý

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A MÁJOVÁ ZÁBAVA  u hasičů
areál zbrojnice Ukrajinská 2b, od 17.00 a od 20.00 hodin

30.
úterý

ČARODĚJNICE NA LÁNECH
SVČ-Lužánky, Lány 3, zahrada, od 16.00 hodin

IV.

Oznam obecního vinohradníka

Na úterý 30. 4. 2013 od 17.00 hodin z důvodu tradičně již vhodného 
agrotechnického termínu svolávám ctěné kmotrovce vinných hlav na

SLAVNOSTNÍ JARNÍ HNOJENÍ
naší viniční trati. V průběhu zapravování živin ke koře-
nům naší vinice dojde k degustaci našeho „Bohu-
nického obecního ročník 2012“.
Vzhledem k tomu, že vína je omezené množství 
jednat bude se jednat o tzv. homeopatický košt. 
Proto je nutno mít s sebou vlastní pitné záso-
by i skleničku. Samozřejmě jsou zváni bohuničtí 
občané. 

Miloš Vrážel, obecní vinohradník
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2013

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
V MČ BRNO-BOHUNICE 2013

Upozorňujeme všechny majitele 
silničních vozidel, parkujících v MČ 
Brno-Bohunice, že v měsíci dubnu 
a květnu 2013 v termínech dle 
uvedeného harmonogramu čištění 
bude prováděno strojní blokové 
čištění místních komunikacích a při-
lehlých parkovišť. 

Žádáme majitele silničních vozidel 
o odstranění všech vozidel z komu-
nikací nejpozději do 8.00 hod. ranní 
v den čištění.

Povinností odstranit vozidlo nevzniká 
v žádném případě výjimka ze zákazu 
parkování na chodnících a plochách 
veřejné zeleně.

Čištěné úseky budou v souladu s § 19 
odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, označeny nej-
méně týden před čištěním přenosný-
mi dopravními značkami s přesným 
vyznačením dne čištění.

U označeného úseku se povinnost 
odstranění vozidla vztahuje na 
všechny plochy místních komu-
nikací včetně přilehlých parkovišť, 
a to na dobu od 8.00 hod. do 17.00 
hod. 

Nedodržení povinnosti odstranění 
vozidla bude postihováno jako pře-
stupek s možností uložení pokuty 
do 2.000,- Kč a parkující vozidlo bude, 
dle § 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, odtaženo na ná-
klad majitele vozidla.

ÚMČ Brno-Bohunice

Blok č. 1 – termín čištění: pondělí 8. 4. 2013
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: středa 10. 4. 2013
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích. 

Blok č. 3 – termín čištění: pátek 12. 4. 2013
Běloruská, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, Rolnická a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Pro náhradní parkování z 11. 4. na 12. 4. využijte plochy bývalého odstav-
ného parkoviště v oploceném areálu naproti Fordu Rašino – bývalý areál 
firmy ABA. Vjezd bránou z ulice Dlouhá.

Blok č. 4 – termín čištění: pondělí 15. 4. 2013
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: středa 17. 4. 2013
Vohnoutova, Neužilova – místní komunikace, a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích.

Blok č. 6 – termín čištění: pondělí 22. 4. 2013
Spodní, Nové Nivky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Pro náhradní parkování z 21. 4. na 22. 4. využijte plochy bývalého odstav-
ného parkoviště v oploceném areálu naproti Fordu Rašino – bývalý areál 
firmy ABA. Vjezd bránou z ulice Dlouhá.

Blok č. 7 – termín čištění: středa 24. 4. 2013
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 8 – termín čištění: pátek 26. 4. 2013
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 – termín čištění: pátek 3. 5. 2013
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 10 – termín čištění: pondělí 6. 5. 2013
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 – termín čištění: pátek 10. 5. 2013
Ukrajinská – odbočky, Jihlavská – parkoviště u nemocnice, příjezd k nemocnici, 
Studentská, Švermova školky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo MČ na svém 
XIV. zasedání dne 6. 3. 2013:

 – schválilo poskytnutí finanční do-
tace z rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
na rok 2013 organizacím – TJ Tatran 
Bohunice, o. s., ve výši 123.000 Kč, 
Orel Jednota Brno-Bohunice, ve 
výši 135.000 Kč, Sbor dobrovol-
ných hasičů Brno-Bohunice, ve 
výši 123.000 Kč, Lužánky – Středis-
ko volného času, ve výši 798.000 Kč 
a Základní umělecká škola Františ-
ka Jílka ve výši 56.000 Kč 
 – požádalo Odbor územního plá-
nování a rozvoje MMB, o projed-
nání změny Územního plánu, a to 
v lokalitě východně od objektu 
Ukrajinská 2 a jižně od tramvajové 
trati – změnu z návrhové funkční 
plochy – smíšené plochy obchodu 
a služeb na plochu ostatní zeleně 
 – neprominulo dlužnou pohledáv-
ku – poplatky z prodlení ve výši 

54.052 Kč 
 – schválilo vyhlášku statutárního 
měs ta Brna č. 12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohos-
tinských zařízeních a restaurač-
ních zahrádkách
 – schválilo vyhlášku statutárního 
měs ta Brna č. 5/2010, o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích
 – schválilo novelu obecně závaz-
né vyhlášky statutárního města 
Brna č. 21/2009, o pravidlech pro 
pohyb psů na veřejných prostran-
stvích
 – schválilo spolufinancování pro-
jektu „Zateplení ZŠ Brno, Vedlej-
ší 10“ částkou 1.728.000 Kč 
 – souhlasilo s novelou obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 17/2011, Požární řád města 
Brna

A JE TO TADY
Každý z nás ho vnímá jinak. 
Někteří cítíme, jak se nám 
opět dobíjejí baterky, jiní  
zase,  jak je únava zmáhá, 
jsou ospalí a vyčerpaní. 
V podstatě je to jen důkaz, 
že každý z nás je jiný a oso-
bitý. A jak pomalu plyne 
čas, většina z  nás  hledá tu 
svou obvyklou činnost, typickou pro 
toto období. Někteří jsme po zimě již 
vyrazili na obhlídku svých rekreač-
ních objektů, jiní zase zahájili práce 
na zahradách a pozemcích. Jsou tu  
však i tací, kteří nevlastní ani chatu 
či chalupu, a nemají ani zahradu, ale 
přesto se snaží zpříjemnit si tyto první 
jarní dny třeba vystavením truhlíků 
s muškáty  a dalšími rostlinkami na 
své balkóny. Zde se rád pozasta-
vím. Již vloni jsem si všiml spousty 
nádherně rozkvetlých bohunických 

panelákových balkónů. 
Obdivuji všechny tyto 
„zahradníčky“, jak s láskou 
a pílí zkrášlují svoje,  ale 
i naše všední okolí. Že to 
není  vidět ?  Ó  to ne, s tím 
nemohu souhlasit. Stačí 
jen zvednout hlavy a krá-
sa visících květů vás jistě 

mile překvapí. 
Možná by mohl někdo  podotknout,  
že  můj článek není příliš informativní, 
ale já jsem přesvědčen, že i prosté 
a všední věci mají na světě své místo. 
Přeji vám nyní, kdy se probouzí země 
k životu, mnoho sil, elánu do další 
práce a krásné prožití velikonočního 
období. No a na závěr snad jen od-
pověď na nadpis – co je to vlastně 
tady?  No přece jaro!

Milan Hrdlička,  zastupitel

Orel jednota Brno-Bohunice pořádá veřejný

Turnaj ve stolním tenisu dětí a mládeže
v sobotu 20. 4. 2013

Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5
Prezence: 9.00–9.20 hod.
Zahájení turnaje: 9.30 hod., (ukončení ~ ve 13 hod.)
Startovné: zdarma
Účast: turnaj je veřejný, hráči a hráčky narození 1995 a mladší
Občerstvení: není zajištěno
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky
Přihlášky a dotazy: Václav Zavadil, tel. 777 631 359, 
         zavadil@orelbohunice.cz

www.orelbohunice.cz

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno 
a MČ Brno-Bohunice
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MĚSTSKÉ KOLO ZÁVODŮ  
V PLAVÁNÍ NA ARMÉNSKÉ

Stalo se již dobrou tradicí, že v měsíci 
únoru se v bazénu ZŠ Arménská koná 
Městské kolo závodů v plavání žáků 
3.–5. ročníků. Letošní soutěž proběhla 
za účasti osmi brněnských škol, které 
reprezentovalo celkem sto malých 
plavců, kteří přišli ukázat, jak skvěle 
a hlavně rychle zdolávají metry pře-
depsanými plaveckými způsoby. 
Žáci naší školy se v silné konkurenci 
rozhodně neztratili a získali ve všech 
disciplínách velmi dobrá umístění. 
V kategorii 3. ročníků nám největší 
radost udělali Emily Edesová, vítěz-
kyně stylu kraul, Simona Peterková 
s 2. místem v kategorii prsa a Vojtěch 
Vrzal, který obsadil 8. místo.
Mezi žáky 4. ročníků vynikl přede-
vším Albert Edes, vítěz kategorie 
kraul i prsa, a Adriana Mášová, která 

získala 2. místo ve stylu kraul. 
Největší úspěch slavili žáci 5. roční-
ků, jejichž výkony naší škole zajistily 
všechna přední umístění. První tři 
místa obsadili Pavel Staníček, Adam 
Babánek a Jiří Grabowski a v kate-
gorii děvčat se o prvenství zasloužily 
Aneta Sedláčková a Romana Čížková. 
Také výkony žáků v plaveckých šta-
fetách jednotlivých ročníků byly 
výborné, a tak se naše škola mohla 
radovat z vítězství a získání pomysl-
ných zlatých medailí. 

Všem zúčastněným žákům gratu-
lujeme a děkujeme jim za skvělou 
reprezentaci naší školy.

Mgr. Yvona Vráblíková,
učitelka ZŠ Arménská

POCHVALA MŠ UZBECKÁ

JARNÍ SETKÁNÍ S KNIHOU

Mateřská školka na Uzbecké ulici se 
snaží připravovat dětem pestrý a přitaž-
livý program. K péči o rozvíjení schop-
ností a zdatnosti svých žáčků, přidávají 
paní učitelky i zajímavé zdroje zábavy. 
Příkladem může být hezký a úspěšný 
maškarní bál v „hasičce“, kde si to zajisté 
všechny dobré víly v čele se Zvonilkou, 
sličné princezny, šikovný kuchtík, neo-
hrožený rytíř, nebezpečný pirát, mocné 
čarodějky velice užili.  A určitě nejen 
mě, ale i ostatní rodiče potěšilo a uklid-
nilo zjištění, že naše město hlídá kromě 
nebojácného Batmana ne jeden, ale 
hned několik Spidermanů. 
Ostatně poděkování dobrovolným 
hasičům z Bohunic patří i za akce, kte-
ré pro děti pořádají, např. prohlídku 
hasičské zbrojnice.

Chvályhodná je i spolupráce školky 
s bohunickou pobočkou Knihovny 
Jiřího Mahena. Tam se podařilo roz-
běhnout malý, leč dle mého názoru 
důležitý projekt k podpoře zájmu dětí 
o četbu. To by měli ocenit zvlášť ro-
diče, kteří nemají čas či zájem dětem 
číst. Děti a knihovnice si dobře rozumí 
a ve snaze představit dětem četbu 
i knihy co nejzajímavěji, zapojily do 
propagace čtení i babičky dětí! Za 
každou takovou aktivitou bychom 
měli učitelkám z MŠ na Uzbecké ulici 
poděkovat. Jsem ráda, že můj syn má 
takovou péči a chtěla bych tímto ma-
lým příspěvkem ocenit sympatickou 
snahu a ochotu učitelek udělat pro 
děti co nejvíce.

Margita Müllerová

Na celý měsíc, od 4. 4. do 30. 4. 2013, 
je připravena výstava výtvarnice 
paní Věry Valenti s krásným názvem 
Kouzlení. Měli jsme možnost vidět 
již několik jejich výstav, všechny byly 
zajímavé a úspěšné, tak i tato jistě 
nebude výjimkou. K zhlédnutí budou 
obrázky a trocha hedvábí... Vernisáž 
výstavy se koná ve čtvrtek 4. 4. 2013 
v 18 hodin.
Ve středu 10. 4. 2013 přijde již zmi-
ňovaná jarní písnička, Jarní setkání 
s Bohunickou chasou a cimbálovou 
muzikou Bohonica. Pozvěte své zná-
mé a přijďte si zpříjemnit jarní pod-
večer. Začátek je v 18 hodin.
Po vernisáži výstavy a koncertu 
máme ještě něco připraveno pro 
naše nejmenší, tradiční čtení, ten-

tokrát s Houpacími pohádkami Aloi-
se Mikulky. Čteníčko s malováním 
a dobrůtkou je vhodné pro děti od 
2 do 5 let v doprovodu dospělé oso-
by. Číst budeme v úterý 16. 4. 2013 
v 16 hodin.
Výstavy se mění, besedy jsou pestré, 
knih a časopisů máme velký výběr, 
zbývá jen to, abyste za námi přišli Vy, 
naši stálí i potencionální čtenáři
Krásné dny se čtením přejí 

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Tak jsme se na jaro těšili a už snad bude tu. Můžete ho společně s námi 
přivítat nejen pěknou knížkou, ale i jarní písničkou, našimi hosty bude 
opět milá Bohunická chasa s cimbálovou muzikou Bohonica. Ale pěkně 
popořádku.

Výsledky soutěží na ZŠ Vedlejší
Začátek druhého pololetí školního roku se nese tradičně ve znamení různých 
soutěží. Naši žáci se pravidelně zúčastňují Zeměpisné, Biologické a Dějepisné 
olympiády, matematické soutěže Pythagoriáda, Olympiády v českém jazyce, 
recitační soutěže a florbalových turnajů. Letošní novinkou byla logická soutěž 
Brloh a Lyžařský a snowboardový přebor škol Jihomoravského kraje. Největších 
úspěchů dosáhli tito žáci:
Katarína Maťašová, Jan Koukal, Tomáš Andrlík a Richard Řehulka (všichni 
7.C) obsadili ve finále logické hry Brloh překrásné 4. místo v celostátním kole!
Tomáš Mareček (6.B) a Daniel Doležal (8.A) obsadili ve svých kategoriích 
2. místa v Lyžařském a snowboardovém přeboru škol JMK!
Adéla Kopečková (6.A) vybojovala hezké 6. místo v okresním kole Zeměpisné 
olympiády!
Úspěchy v brněnském finále škol ve florbalu:
2. místo: D. Strouhal 8.A, R. Kouřil 9.A, R. Libenský 9.A, M. Rozmarin 9.A, 
M. Šmarda 9.A, F. Haman 9.B, M. Hrazdira 9.B, M. Padrnos, 9.B,  F. Horák 9.C
3. místo: R. Bartošová 8.A, A. Havlíčková 8.A, Z. Parfusová 8.B, Z. Bartlíková 9.A, 
A. Finková 9.B, T. Talová 9.B, K. Živělová 9.B, L. Trávníková 9.C 
3. místo: M. Matulová 6.A, N. Baierlová 6.C, T. Hrubá 7.A, V. Balusová 7.B, K. Böh-
mová 7.B, N. Rejdová 7.B, T. Rozmahelová 7.B, B. Sedláčková 7.B, D. Kadlčíková 
7.C, K. Maťašová 7.C, N. Randulová 7.C, B. Štěpánková 7.C
Zde přehled výherců školních kol různých soutěží:
Pythagoriáda: Filip Matoušek (5. třídy), Stanislav Křivánek (6. třídy), Tomáš 
Andrlík (7. třídy), Jiří Kuchyňka (8. třídy)
Zeměpisná olympiáda: Adéla Kopečková (6. třídy), Linda Zukalová (7. třídy), 
Radovan Libenský (8.–9. třídy)
Biologická olympiáda: Katarína Maťašová (6.–7. třídy), Šárka Bartesová 
(8.–9. třídy)
Dějepisná olympiáda: Tereza Hloušková (8.–9. třídy)
Olympiáda v českém jazyce: Jiří Čoupek a Eliška Pařízková (8.–9. třídy)
Recitační soutěž: Katarína Maťašová (7.C)
Všem zúčastněným blahopřejeme a těm, kteří ještě čekají na konání dalších 
kol soutěží, držíme palce a přejeme hodně úspěchů!

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší
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Kvalitní zimní příprava házenkářů KAMARÁDI NA STRÁNSKÉ SKÁLE

PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM

Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice 
vstupují do druhé poloviny sezóny

Během zimní přípravy se házenkáři 
TJ Tatran Bohunice představili v úno-
ru na domácí půdě v rámci kvalitně 
obsazeného mezinárodního zimního 
turnaje. Tohoto setkání se zúčastnilo 
celkem 8 celků, 5 týmů ze Slovenska 
(Martin „A“, Pezinok, Kysucké Nové 
Město, Stupava a Martin „B“) a 3 
týmy z České republiky (Bohunice 
„A“, Strakonice a Bohunice „B“). Vět-
šina těchto týmů hraje ve své zemi 
1. celostátní ligu. Ostatní mužstva, 

včetně toho našeho, hrají 2. ligu. 
Tým mužů se na turnaji výsledkově 
ani herně neztratil a po 3 vítězstvích 
v základní skupině postoupil přímo 
do finále. V tom se utkal s prvoligo-
vým týmem ze Strakonic. Po velmi 
vyrovnaném průběhu skončil zápas 
v normální hrací době remízou 10:10. 
O vítězi turnaje tak rozhodl rozstřel 
v sedmimetrových hodech. V něm 
byl úspěšnější tým ze Strakonic, který 
v rozstřelu zvítězil 3:2.

Kamarádi z táborového sdružení 
Kamarádi – Hamernice se vydali na 
celodenní výlet na Stránskou skálu. 
Cílem tohoto výletu bylo najít poklad.
Výlet začal tím, že se všichni přihláše-
ní sešli dopoledne v sobotu u školy 
Arménská, odkud vyrazili tramvají na 
Stránskou skálu. Pohled byl neuvěři-
telný – byla to obrovská průchozí ská-
la! Každý měl za úkol najít ve skále ba-
revný náhrdelník, podle jehož barvy 
jsme se rozdělili do skupinek. Každá 
skupina musela splnit pět úkolů. Mezi 
nimi bylo například strefit se sněho-
vou koulí do sloupu nebo poskládat 
pět slov z nalezených písmenek na 
stromě. Poslední úkol bylo postavit 
sněhuláka ze tří sněhových koulí.
Po splnění všech úkolů jsme se mu-
seli vrátit zpět ke vchodu do skály. 
Naše skupinka byla žlutá a skončila 
na třetím místě. Na závěr jsme museli 
jít opět do jeskyně a hledat vraha, 
který ukryl někde v jeskyni Stránskou 

Venuši. Podle instrukcí ho naše žlutá 
skupina velice brzy našla a dotlačila 
ho k druhé menší jeskyni. Vrah nám 
sdělil, že v této jeskyni je jím ukra-
dená Stránská Venuše, která leží na 
oltáři. Vraha jsme pustili a vydali se 
ji hledat. Přišli jsme ke kameni (oltá-
ři), kde opravdu byla Venuše. Sebrali 
jsme ji a vrátili se ke vchodu do velké 
jeskyně. 
Na úplný závěr jsme se šli podívat do 
nejrozsáhlejší části jeskyně, která byla 
osvětlená svíčkami. Zde proběhlo vy-
hodnocení a vedoucí nás obdarovali 
dobrotami. Venuši jsme nechali v jes-
kyni a odešli zpět k tramvajové za-
stávce. Jelikož měla tramvaj zpoždění, 
šli jsme se na druhou stranu zastávky 
koulovat. V pozdějších odpoledních 
hodinách jsme konečně unavení, ale 
plní zážitků dorazili domů.

Sebastian Urbánek, 4.C,
Kamarádi-Hamernice

Na neděli 10. 3. 2013 pozvala Oblast-
ní charita Brno své koledníky tříkrálo-
vé sbírky na již tradiční poděkování. 
Každoročně děkuje svým kolední-
kům, dětem i dospělým za spolu-
práci a pomoc při charitativní sbírce 
pro lidi bez domova, seniory, matky 
s dětmi v tísni, lidi s mentálním posti-
žením, humanitární pomoc a pomoc 
farním charitám. Koledníci ve svém 
volném čase chodí od domu k domu 
a roznáší požehnání. Připomínají také 
tradici tří králů. V letošní tříkrálové 
sbírce se díky těmto koledníkům vy-
bralo 1 558 567 Kč. Všem koledníkům 
i dárcům velmi děkujeme.

Letošní poděkování bylo opravdu 
zimní. Sportovní a rekreační areál Kra-
ví hora nám zapůjčila hokejovou halu 

při ZŠ Úvoz, kde se sešlo průběžně asi 
100 lidí, kteří si tuto radovánku užili. 
Byla to jistě příjemná změna, v minu-
losti si koledníci užili výlet parníkem 
na hrad Veveří, do ZOO, parní loko-
motivou do Lednice, rafty na Baťově 
kanále a také návštěvu Slovanského 
hradiště v Mikulčicích.

Barbora Burešová, koordinátor sbírek

Výsledky mužstva Tatran Bohunice „A“ na turnaji:
Bohunice „A“ – Martin „B“ (Slovensko)  22:9
Bohunice „A“ – Stupava (Slovensko)  18:11
Bohunice „A“ – Pezinok (Slovensko)  19:18
Finále : Bohunice „A“ - Strakonice   10:10, 2:3 na 7m hody

Výsledky mužstva v jarní části 2. ligy:
Tatran Bohunice „A“ – SK Kuřim „A“  28:13 (10:8)
TJ Sokol Sokolnice – Tatran Bohunice „A“  23:33 (11:15)
Tatran Bohunice „A“ – HK KP Brno „B“  31:24 (17:11)
Tatran Bohunice „A“ – HK Ivančice „A“  28:26 (13:12)

Poslední únorovou neděli vstoupilo mužstvo do jarní části 2. ligy skupiny Jižní 
Morava vítězstvím nad nepříjemným týmem z Kuřimi. I když byl 1. poločas 
velmi vyrovnaný hlavně díky festivalu neproměněných šancí na domácí straně, 
tak ve druhém poločase dokázal tým zlepšit střelbu a nakonec získal další dva 
body do tabulky za velmi výrazné vítězství 28:13 (10:8). Po povinném vítězství 
proti Sokolnicím, následovaly další dva zápasy na domácí půdě. Tatran je oba 
zvládl a získal na druhé Hustopeče již šestibodový náskok!

Přijďte náš tým podpořit na další do-
mácí utkání, která budou odehrána v 
„Nové“ hale na Neužilově ulici a po-
moci tak týmu v cestě za historickým 
úspěchem:

Neděle 14. 4. 15.00 Tatran Bohunice 
„A“ – Jiskra Havlíčkův Brod
Neděle 28. 4. 15.00 Tatran Bohunice 
„A“ – Legata Hustopeče 

Za tým házené Jan Bavlnka.

Zimní příprava –Součástí zimní 
přípravy A mužstva bylo 14 přá-
telských zápasů na umělém povr-
chu na stadionu na Neužilově ulici 
v Bohunicích. Tatran zvítězil v 11 
z nich, třikrát remizoval a neprohrál 
ani jediné utkání. Nastřílel dohro-
mady 68 branek, trefilo se celkem 
15 hráčů, z nichž nejlepší střelci 
zimní přípravy byli: Vávra 15, Krejčí 
a Damborský po 8, Stehlík a Smolka 
6 a Píšek 5 branek.
Změny – V mužstvu došlo k několika 
změnám, z kádru definitivně odchází 
dlouholetá opora zadních řad a kapi-
tán Stanislav Hanousek. Z hostování 
se vrací Jaromír Krejčí a Jakub Suchý. 
Na hostování přicházejí Petr Táborský 
a Pavel Kašpar. Změnu doznal i název 
fotbalového klubu hrající Moravsko-
slezskou divizi skupinu D, z Tatran 
Brno Bohunice se mění na TJ Tatran 
Bohunice. 
Zajímavost – Nebývá to zvykem, 
ale ze soutěže v polovině sezony od-
stoupilo mužstvo Vracova. Všechny 
jeho zápasy se anulují, a tím dochází 
i ke změně pořadí v  tabulce. Na sa-
motné špici se mění lídr, doposud 

vedoucí Třebíč, která s Vracovem na 
podzim odehrála oba zápasy, při-
chází o čtyři body a klesá za Líšeň 
na druhé místo. Tatran Bohunice si 
o jednu příčku polepšil a je v tabulce 
na 11 pozici. 
Jarní zápasy – Jak budou hráči Tatra-
nu Bohunice bojovat proti ostatním 
celkům MSD, se můžete přesvědčit 
sami. Nenechte si ujít sobotní domácí 
zápasy Tatranu na stadionu na Neu-
žilově ulici v Bohunicích. První jarní 
kolo začíná v sobotu 23. března 2013 
a na domácím trávníku přivítá Tatran 
od 15.00 hod. fotbalisty Vrchoviny.
Informace pro vás – Časy začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno naleznete 
na webových stránkách www.tatran-
bohunice.xf.cz, ve vitríně na fotba-
lovém stadionu Neužilova nebo na 
vývěsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá 
vedle trafiky naproti prodejně Albert. 
Na vaši návštěvu a podporu ve druhé 
polovině MSD sezóny 2012/13 se těší 
hráči i funkcionáři fotbalového oddílu 
TATRAN Brno-Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí
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I u Vás doma naladíte pohodové rádio Čas

Cesta kolem výběhu ledních medvědů bude opět otevřena

Na frekvenci 95,5 MHz Vám přinášíme 
nejvíc českých a slovenských písniček 
a také pohodu.
Bohuničtí organizátoři zašlete nám svoje 
tipy na bezva akce. Dáme o nich vědět 
celé Moravě a rádi se i přijedeme podívat.
Radio Čas – nejposlouchanější moravské 
rádio.  www.casradio.cz 

Od porodu ledních medvíďat uply-
nulo již 15 týdnů a podle chovatelů 
je Cora připravena vyvést medvíďata 
z porodního boxu. Vedení zoologické 
zahrady proto rozhodlo od soboty 
16. března zpřístupnit cestu kolem 
výběhu ledních medvědů. Můžete 
to být tedy právě vy, kdo jako první 
uvidí medvědí rodinku. 
Cora byla od poloviny února přikr-
mována potravním komínem a od 

Velkoobjemové kontejnery

I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhrad-
ně na ROSTLINNÝ ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí 
likvidovat spalováním. Přistavování těchto kontejnerů bude probíhat 
v období od března do listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů 
je pravidelné v čase i místě: 
Souhrady   1. sobota v měsíci 
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky    3. sobota v měsíci 
Lány (u č. 56)    4. sobota v měsíci *
Doba přistavení bude od 9.00 hod do 17.00 hod. nebo do jeho naplnění.
Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený 
ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listím apod. 
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných 
věcí, je trvale určen Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.
* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci!

Nabídka knih 
a bohunických 

pohledů
Městská část nabízí k prodeji 
knihu „Proměny století VI.“ od 
Přemysla Dížky, která zachycuje 
proměnu Bohunic v průběhu 
času. Je souborem vždy dvojice 
dobových a současných fotografií 
pořízených z jednoho místa s od-
stupem desítek let.
Brožovaná publikace má 77 stran 
a její cena je 120,-Kč.
Dále městská část nabízí 4 různé 
druhy bohunických pohlednic se 
znakem obce. 
Cena jedné pohlednice je 4,- Kč.
Knihu i pohlednice koupíte na 
finančním odboru bohunické 
radnice, Dlouhá 3.

Vedení MČ

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 příleži-
tosti těchto svých jubileí zúčastnit setkání 
organizovaných 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). Formu-
láře přihlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás 
těšíme.

HŘIŠTĚ 
NA PÉTANQUE 

Vstup volný. Arménská 7

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

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

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

začátku března ji chovatel Jaroslav 
Jasínek chodí krmit přímo k boxu. 
„Medvědice je klidná a její krmnou 
dávku postupně zvyšujeme. Medví-
ďata jsou velmi čilá a podle mých od-
hadů dnes váží kolem 9 kilogramů“, 
říká Jasínek. Právě tyto skutečnosti 
vedly k rozhodnutí o otevření cesty, 
která vede kolem výběhu ledních 
medvědů a od listopadu byla z bez-
pečnostních důvodů pro veřejnost 
uzavřena. Lední medvědi mají totiž 
velmi vyvinutý čich a hrozilo, že po-
kud by Cora ucítila cizí pachy, mohla 
by v domnění hrozícího nebezpe-

čí mláďatům ublížit. Až Cora začne 
vodit svá mláďata do výběhu pravi-
delně, budou se chovatelé snažit je 
oddělit k první veterinární prohlídce. 
V rámci ní musí proběhnout ze záko-
na povinné čipování, také očkování 
a zjištění pohlaví. Pak budou medví-
ďata opět vrácena matce.
Veřejnost může stále hlasovat pro 
jména ledních medvíďat na webo-
vých stránkách, a to na www.zoobr-
no.cz a na stránkách adoptivních 
rodičů www.hc-kometa.cz . 

Monika Brindzáková
tisková mluvčí Zoo Brno

 Zveme vás na BLEŠÁK, každou 
první sobotu v měsíci, v sále hasičské 
zbrojnice, Ukrajinská 2b. První akce 
bude 4. 5. 2013 od 9.00 do 12.00. Po-
drobnosti na www.blesak-brno.sweb.
cz, tel: 605 089 298.

Volné obchodní prostory 
pod bohunickou radnicí

Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, Dlou-
há 3, 625 00 Brno připravuje záměr výběrového 
řízení na pronájem volných nebytových prostor 
v přízemí objektu Dlouhá 577/3 o celkové plo-
še 113 m2 – provozovna kadeřnictví. Nebude 
akceptována činnost hostinská (mimo cukrá-
renského provozu), provozování herny, baru, 
výherních hracích přístrojů včetně videoloterních 
terminálů VLT, ale bude dána přednost provo-
zovnám typu kadeřnictví, pedikúra, manikúra 
atp…, které nebudou rušit chod kanceláří ÚMČ 
Brno-Bohunice.
Nabídku uchazeč podá poštou nebo osobně v uza-
vřené obálce s označením „Pronájem nebytových 
prostor Dlouhá 3“ na adresu vyhlašovatele, a to 
v předpokládaném termínu do 19. 4. 2013 do 
13 hod. Bližší informace na tel. č. 547 423 824–5 
nebo na Odboru bytovém a majetkovém.

LÉTO SE SEVERKOU
Jaro je již v plném proudu a letní mě-
síce na sebe nenechají dlouho čekat. 
Severáci a severáčata odevzdávají 
první přihlášky na letní tábor a kam 
že se to letos podíváme? 
S našimi mladšími dětmi se vydáme 
na Dálný západ s velkým kloboukem 
a kolťákem u pasu. Zjistíme tak, kdo 
z našich řad je ten nejproklatější 
Cowboy! Zatímco starší se vrátí ča-
sem ještě o něco dále, zjistí, jaké to je 
spát v indiánském tee pee, vyrobí si 
svůj vlastní luk a zaloví si bizony. Tím 
však jejich prázdniny se Severkou 
neskončí, odvážlivci s námi budou 
putovat po zemi zvané Pandora, kte-
rá skrývá mnohá tajemství a budeme 
se tak sžívat s rasou Avatarů.

A navíc letos pořádáme i akci pro ve-
řejnost. Příměstský tábor AMAZING 
RACE 12.–16. 8. Jak již název napoví-
dá, program bude opravdu nevšední. 
Čekají nás jednodenní výlety, které 
budou vždy zpestřeny atrakcí, na 
kterou děti jen tak nezapomenou! 

Erika Del Favero
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ČTVRTEČNÍ KLUBOVÉ DÍLNY

4. 4. – Výroba náušnic z peří 
(na této dílně si můžete vyrobit lehké a originální náušnice s barevnými 
peříčky, cena dílny 50,-)
11. 4. – Výroba filcových broží 
( sovičky, květiny a spousty dalších ozdob, cena dílny 50,-)
18. 4. – Malování na hrnečky 
( na tuto dílnu je potřeba si donést vlastní hrnečky, které zde pomalujeme, 
cena dílny 40,-) 
25. 4. – Výroba papírových košů 
( super způsob jak využít starý papír, vyrobíme z něj koše a košíky různých 
velikostí, cena dílny 50,-)

VÍKENDOVÁ DÍLNA – VÝROBA MASEK!!!

Kdy: 26.–28. 4. 2013
Kde: SDV Labyrint, Švermova 19, Brno-Bohunice
Cena: 250,- / účastník
Na této víkendové dílně si vyrobíme divadelní charakterové masky podle 
odlitků našich obličejů, takže masky Vám pak přesně sednou. Dílna je pro 
všechny zájemce, jak děti, tak dospělé a začínáme již v pátek v 18.00, 
kdy budeme vyrábět obličejové odlitky. Další den se setkáme již v 9.00 
a pomocí kašírovací techniky začneme pracovat na samotné masce.V 
sobotu budeme končit v 16.00. Poslední den dílny začínáme v 10.00 a 
masku budeme už jen dobarvovat a pokud bude zájem, můžeme se 
naučit i základy práce s maskou na divadle.
Přihlašovací údaje (jméno a příjmení,datum narození a adresu) posílejte 
na e-mail: barboraspatna@seznam.cz. Pro více informací volejte na tel. 
číslo: 608 381 554.

Těším se na spolupráci a příjemně strávený víkend!

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 29. 3. 2013 • 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.
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PEMM BRNO s. r. o.
Jihlavská 27, 625 00  Brno-Bohunice
vjezd do autocentra Kia z ulice Pod nemocnicí

EfficientGrip
Performance

EfficientGrip
Compact

SP Sport
Bluresponse

VÁŠ AUTO-MOTO
PNEUSERVIS

My také!

Pojištění pneumatik
a asistenční služby 
po celé Evropě.

NOVINKA

za 199,-

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

e-shop  www.pneubrno.cz
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LÉTO NA LÁNECH 

             

                  Příměstské tábory: 

Termín Název Věk Cena 
   1.7 – 5.7 Sestra v akci 6 – 13 let 1300Kč 

8.7 – 12.7 Pat a Mat na cestách 6 – 10 let 1300Kč 
8.7 – 12.7 Tvořivý týden 6 – 12 let 1400Kč 

15.7 – 19.7 Prázdninový klub textilního výtvarnictví 9 – 15 let 1300Kč 
15.7 – 19.7 Bubáci a strašidla 6 – 10 let 1300Kč 
15.7 – 19.7 Cestování ze země do země 8 – 15 let 1400Kč 
22.7 – 26.7 Týden v ateliéru 1 7 – 12 let 1300Kč 
22.7 – 26.7 Expedice Zeměkoule 8 – 12 let 1300Kč 
 29.7 – 2.8 Týden v pohybu 8 – 12 let 1300Kč 
 29.7 – 2.8 Týden u Šmoulů 6 – 12 let 1400Kč 
 29.7 – 2.8 Prázdninová školka 4 – 7 let 1300Kč 
  5.8 – 9.8 Keramický týden v ateliéru  7 – 12 let 1300Kč 

5.8 – 9.8 Pod pirátskou vlajkou  6 – 10 let 1300Kč 
12.8 – 16.8 Doba ledová 6 – 10 let 1300Kč 
12.8 – 16.8 Amazing race 8 - 15 let 1400Kč 
19.8 – 23.8 Po stopách Maxipsa Fíka 6 – 10 let 1300Kč 
26.8 – 30.8 Týden v ateliéru 2 7 – 12 let 1300Kč 
26.8 – 30.8 Neználkovy příhody 6 – 10 let 1300Kč 
26.8 – 30.8 Pohádkový svět 4 – 9 let 1400Kč 

                 Pobytové tábory: 

Termín Název Věk Cena 
6.7 – 13.7 Tajemný deník 5 – 10 let 3700Kč 

 21.7 – 4.8 Ve stínu Olympu 7 – 15 let 3500Kč 
18.8 – 23.8 Tábor na koních 1 8 – 15 let 3900Kč 
25.8 – 30.8 Tábor na koních 2 8 – 15 let 3900Kč 

 

 

Podrobnější informace naleznete na letácích a www.lany.luzanky.cz 
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www.PROMOBRNO.cz
Zpravodaje brněnských 

městských částí: 
Brno-střed, Bohunice, 

Starý Lískovec, Útěchov. 
Magazín DIVA. 

Objednávky inzerce:
tel.: 774 525 386, 

inzerce@zpravodajebrno.cz 

 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

 Koupím BYT 2+1 a větší, ne pří-
zemí, balkón podmínkou. Seriozní 
jednání.Tel.: 775 66 7214.

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

 Doktor koupí byt 3+1 – 4+1 
v okolí bohunické nemocnice. Plat-
ba v hotovosti. LUCIE.BYTECEK@SE-
ZNAM.CZ, 604 995 819.

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

 Přepisy 8mm filmů, VHS kazet.
Tel: 604 422 892.

 Prodám na Pálavě starší větší ka-
ravan na pronajatém pozemku 10 m 
od jezera, tel. 737 362 841.

 Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v Bohu-
nicích. Platba ihned. Tel: 776 670 398.

 Individuální příprava na př. zk. 
na SŠ z MATEMATIKY (deváťáci) a do-
učováni MAT - FYZ žáků z prima–kvar-
ta a 6.–9. tř. Info: 774 621 703; http://
mat-fyz.cz

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

 Hledám ke koupi dvoupokojový 
byt v Bohunicích. Děkuji za nabídku.  
T.: 605 514 210.

 Dovolujeme si pozvat všechny 
věkové kategorie na tradiční pálení 
čarodějnic dne 30. 4. 2013 od 17.00 
hodin na hotel Myslivna. Zábava je 
spojená s hudebním programem DJe 
Scénica, s opékáním buřtů a s mnoha 
jinými dobrotami.Můžete se těšit na 
soutěž o nejvěrohodnější čarodějnici 
a další atrakce. Vstup volný, dobrou 
náladu a košťata s sebou! Těší se na 
Vás tým hotelu Myslivna.

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

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

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918
Tel.: 604 850 396

žaluzie.hanák@seznam.cz

Dále provádíme rekonstrukce bytů, 
koupelen, malby, pokládky podlah

žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře proti hmyzu

Žaluzie Hanák

Čerpací stanice a mycí linka 
mgr. pavel semerád 
10% sleva na všechny 
mycí programy

Komfortní mytí..........................
nástřik aktivní pěny
2x mytí kartáči se šamponem, mytí kol
oplach s voskem, 2x sušení 

Kompletní mytí ..........................
2x mytí kartáči se šamponem,  
mytí kol, oplach s voskem, 2x sušení

rychlé mytí se sušením ............
1x mytí kartáči se šamponem,  
mytí kol, oplach s voskem, 2x sušení 

rychlé mytí .................................
2x mytí kartáči, mytí kol,  
oplach s voskem

1.

2.

3.

4.

provozovna: Kamenice 1a, Brno-Bohunice 625 00
                          (areál fakultní nemocnice Brno) 
najdete nás mezi Kauflandem a Kampusem mu. 
pro poskytnutí slevy je potřeba předložit tento kupón. 

akce platí do konce května 2013! 
platí pouze pro vozidla s maximálními rozměry 280x230x600 cm.

189 kč
169 kč

143 kč

116 kč

89 kč

159 kč

129 kč

99 kč



Účetnictví
pro

společenství 
vlastníků
jednotek

a bytová družstva

Křižíkova 70, 612 00 Brno
tel.: 549 213 296

www.abapel.cz, abapel@seznam.cz
* cena za bytovou/nebytovou jednotku měsíčně

účetnictví, mzdy, předpisy, evidence
úhrad, vyúčtování služeb a další

dlouholetá praxe v oboru
individuální přístup
spolehlivost

95 Kč *

INFORMACE O P EDPLATNÉM: 
+420 542 158 247, WWW.NDBRNO.CZ

Do Národního divadla Brno 

JIŽ V PRODEJI P

EDPLATNÉ

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

Česká výroba – jistá kvalita

kvalitní české výrobky

SLEVY !!!

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

www.levnesporaky.cz

U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

Košinova 10, Brno, tel: 549 210 297–8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma

Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.

SPORÁKY MORA
od 4.990,- Kc 
s DPH

-  NOVÁ mřížka 
 STABIL PLUS
-  ECO program 
 peceníeccccee

o
s

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.
Ekologicky u nás můžete zlikvidovat 
i chladničky a ostatní drobná 
elektrozařízení, včetně náhradních 
dílů (mikrovlnky, odsavače, vysavače, 
žehličky, kávovary, topinkovače, 
vrtačky, pily...)

prodej 
jablek
přímo od pěstitele
za nejlepší ceny v brně

Otevírací doba prodejny 
po–pá 8–17, so 8–12

Tel.: 547 222 333, 774 166 585
www.jablka.cz

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

  Martina Ševčíka 46 
  Brno-Starý Lískovec

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

půjčovna
svatebních dekorací

- saténové potahy na židle
- slavobránu
- koberec
- květinovou výzdobu

tel.: 774 555 292 od 18.00 hod.
nabízíme realizaci vašeho svatebního 

obřadu a hostiny.


