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Václav Havel v nás...

Je 4. neděle adventní, 18. prosin-
ce 2011, sedím doma u počítače 
a přemýšlím, co pěkného Vám 
sdělit a napsat. V jistém okamžiku 
přichází informace o úmrtí Václa-
va Havla. Hlavou se mi rozběhla 
spousta vzpomínek na tohoto 
vzácného a mimořádného člově-
ka. Nikdy jsem se s ním osobně ne-
setkal, a přesto mi byl velmi blízký. 
Poslouchám v televizi, jak se o jeho 
životě vyjadřují různé osobnosti 
naší země. 
Uvědomil jsem si, že Václav Ha-
vel má pro nás, teď po své smrti, 
možná ještě větší význam než za 
svého života. Zůstává zde totiž jeho 
jedinečný a hluboký odkaz. Je to 
odkaz, který je určený pro mne, pro 
Tebe, pro každého z nás. 
Byl to člověk, který vždy ztělesňo-
val to, o čem mluvil. Nikdy necouvl, 
i když bylo zjevné, že za to draze za-
platí. Žil totiž pravdivě podle svého 
nedeformovaného svědomí. Větši-
na lidí oceňovala jeho skromnost, 
pokoru, smysl pro spravedlnost, 
statečnost... Kdybychom dokázali 
každý z nás žít podobně jako on, 
žilo by se nám, nejen v naší zemi, 
lépe. 
Stojíme na začátku nového roku. 
My ještě nevíme, jaký bude. Bude-
me se však zcela jistě spolupodílet 
na jeho utváření, v našich rukou je 
možnost udělat ho lepším. Možná 
nedokážeme změnit celou zemi, 
ale určitě dokážeme alespoň trošku 
k lepšímu proměnit sami sebe, naši 
rodinu a naše okolí. Václav Havel 
totiž žije dál, žije v nás všech.
Odcházím na Moravské náměstí 
zapálit svíčku za Václava Havla...   

Antonín Crha, místostarosta

starostův zápisník
V  novoročním  zápisníku  budu 
stručný. Závěrem minulého roku, 
na VII. zasedání zastupitelstva MČ, 
byl  schválen  finanční  rozpočet 
městské části. Jeho celková výše je 
zhruba 61 milionů. Rozpočet byl 
schválen hlasy zastupitelů zvole-
ných za ODS, KDU a TOP09. Těmito 
zastupiteli byl na předcházejícím, 
tedy VI. zasedání, podpořen také 
dlouhodobý  plán  investičních 
akcí. Zastupitelé za ČSSD a KSČM 
nepředložili ani v jednom případě 
žádný doplňující či alternativní ná-
vrh! Jen byli a jsou proti. Jsou opo-
zicí z principu. Opozicí za každou 
cenu. Ano, už i v Bohunicích máme 
tuto „vymoženost“ známou z vyš-
ších, parlamentních úrovní politiky. 
Co to v praxi znamená?  Nic víc ani 
míň, než že tyto zastupitele samo-
správa Bohunic vůbec nezajímá. 

Je jim jedno, jak je zajištěn provoz 
školek a škol, zda-li se bude v zimě 
odklízet napadlý sníh a v létě kosit 
vzrostlá tráva, nebo zda mají být 
finančními dotacemi podporovány 
místní organizace. Nepodpořili tak 
otevření, mnohými rodiči již dlouho 
očekávanou, novou školku, úpra-
vu hřišť, regeneraci sídlištní zeleně, 
zateplení a rekonstrukce školních 
budov, projekty nových parkovišť, 
opravy chodníků… …zkrátka nic! 
Ani ten oplocený výběh pro psy…    
Odmítnutím  rozpočtu,  jako  cel-
ku, se nakonec možná  vzdávají  i 
svých zastupitelských odměn, ale 
to uvidíme...
Přehledy  hlasování  jednotlivých 
zastupitelů  jsou  součástí  zápisu 
z jednání zastupitelstva a jsou k na-
hlédnutí na úřadě nebo na webu 
MČ v sekci „samospráva“.

Takže až před volbami pravděpo-
dobně budete do schránek dostá-
vat letáky s usměvavými tvářemi 
a  volebními  sliby,  pamatujte,  že 
i v tomto případě platí ono biblic-
ké: „Ne podle listí a kývajících větví 
ve větru se poznává strom, ale po 
ovoci které plodí“. 

Přeji dobrý leden. 
Miloš Vrážel, starosta MČ

Uzávěrka č. 2/12
22. ledna 2012

Bude v Bohunicích oBčanská válka?
Na webu městské části do sekce „do-
tazy“ jsem obdržel v podstatě dobře 
míněné varování, které ve zkrácené 
podobě přetiskuji: 

„…S obavami poslouchám diskuze 
sousedů, kteří kácení stromů na uli-
cích Okrouhlé, Vedlejší a Pod Nemoc-
nicí řeší s intenzitou občanské války, 
a roste nevole, která tu a tam eskaluje 
i v pokus o petici, což považuji již za 
signifikantní signál k tomu zvážit, zda 
by nebylo vhodné přehodnotit celý 
plán regenerace zeleně v uvedené lo-
kalitě...“ Více pak na webu příspěvek 
„Zeleň“.

Obvykle diskutuji jen s tazatelem, ale 
tentokrát mám za to, že odpověď je 
vhodné zacílit i na širší okruh obyva-
tel našeho sídliště.
Tedy ano, započala další etapa re-
generace zeleně v sídlišti Bohunice. 
Podzimní práce spočívají především 
v odstranění stromů rostoucích nad 
podzemními sítěmi a také stromů 

poškozených či stínících popř. dře-
vin nevhodných druhů. Celkem bude 
káceno cca 435 kusů stromů. Na jaře 
pak bude vysazeno 420 nových. Dále 
bude zasazeno 1892 keřů a celkově 
bude ošetřeno zhruba 2235 m2 ploš-
ných keřových porostů.   Projekt byl 
připravován v první polovině roku 
2009. Veřejnost byla o jeho přípravě 
informována prostřednictvím tohoto 
zpravodaje např. v Zápisníku staros-
ty v č. 2/2009, sdělením a výzvou 
v č. 4/2009 a nakonec pozvánkou 
k veřejnému projednání na  titulní 
straně č. 6/2009. O přidělení finanč-
ní dotace pak  informoval  starosta 
v č. 3/2010. Vše uvedené lze dohledat 
v archivu tohoto zpravodaje, jenž je 
také na webu MČ. To, že o projekt 
projevila alespoň nějaký zájem do 
dnešních dnů necelá desítka oby-
vatel, to nevyčítám, jen konstatuji… 
Osobně jsem započetí prací komen-
toval v příspěvku ze dne 14. listopadu 
2011 na titulní stránce již vzpomína-
ného městského webu…

Co  se  týká „odbornosti“  zásahů, 
abych nedělal reklamu renomova-
né zpracovatelce projektu Zahrad-
ní  a  krajinářská  architektuře,  s.r.o. 
lapidárně  ve  zkratce  konstatuji, 
že tři čtvrtiny území bohunického 
sídliště  již  její péči přežily,  tak proč 
by tomu mělo být na posledních 
ulicích jinak?
Projekt regenerace, je trvale zájem-
cům k dispozici na Odboru technic-
kých služeb ÚMČ. Takže než dojde 
„na petice a vzplanutí vášní“, přijďte 
do  projektu  alespoň  nahlédnout! 
Vzhledem k tomu, že práce jsou již 
započaty, práce zadány prostřednic-
tvím zákona o veřejných zakázkách 
a  je na něj přidělena evropská do-
tace, nelze se od něj pod hrozbou 
sankce příliš odchýlit. Avšak určité 
„drobné změny v provedení“ mohou 
být po věcné a odborné konzultaci 
zdůvodnitelné…

Přeji klid zbraním. 

Miloš Vrážel, starosta MČ
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co si psali naši předkové XXXi.
Vzhledem k tomu, že se nacházíme na začátku nového roku, zařadil jsem pro 
31. pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ novoročenku bohunic-
kých hasičů někdy z období 20. let 20. století. Nejedná se tedy o pohlednici, 
ale novoroční přání, které se ale dochovalo bez textu.

Antonín Crha, místostarosta
Přeji vám, vážení čtenáři rubriky 
Komise pro občanské záležitosti, 
v novém roce 2012 co nejvíce 
zdraví  i životní pohody. Hlavně 
však  pořádnou  porci  radosti 
a štěstí!
V  dalších  řádcích  se  pokusím 
přinést snad důležité a zajímavé 
informace, které se v oblasti bez-
pečnosti udály v minulých dnech 
v naší městské části.
Městská policie od počátku to-
hoto roku spouští projekt „Úze-
máři“, což znamená, že na naši 
městskou  část  jsou  přiděleny 
dvě  osoby,  které  se  starají  jen 
a  pouze  o  Bohunice. V  oblasti 
dopravy  řešila  městská  policie 
1 400 přestupků, z větší části šlo 
o špatné parkování. V součinnosti 
s Policií ČR provedla v místních 
restauračních zařízeních kontrolu 
na podávání alkoholu mladist-
vím. Výsledkem této akce bylo 
zadržení 3 mladistvých, kteří se 
nacházeli v podnapilém stavu… 
V prosinci proběhl zvýšený dozor 
ve všech obchodních centrech, 
nacházejících se na území naší 
městské části,  který se zaměřil 
na  kapesní  krádeže.  Pozitivní 
zprávou je snižující se množství 
přestupků v oblasti psů a jejich 
majitelů. 
Policie ČR řešila 4 vloupání do 
garáží a zvýšené množství vlou-
pání do zaparkovaných vozidel. 
Oproti minulému období se snížil 
počet zadržených podnapilých 
řidičů při běžných dopravních 
kontrolách. Stejně jako Městská 
policie i Policie ČR provedla zvý-
šený dozor v obchodních cen-
trech a MHD. Dále musela řešit 
agresivní osobu, která napadala 
nejen strážníky Městské policie, 
ale i přivolanou hlídku Policie ČR!

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

Leoš Šmídek, předseda Komise 
pro občanské záležitosti.

Zprávy Z radnice

Rada MČ na svém 27. zasedání 
dne 7. 12. 2011
–  schválila  rozpočtové  opatření 

č.  16/RMČ  v  rozpočtu  MČ  Brno-
Bohunice pro rok 2011 

–  schválila použití části Rezervního 
fondu  pro  rozvoj  hlavní  činnosti 
jednotlivých příspěvkových orga-
nizací zřízených MČ Brno-Bohuni-
ce pro rok 2011 

–  schválila  příkazní  smlouvu  č.  08-
123/11/MČ  na  zajištění  provozu 
veřejného kluziště v areálu TJ Ta-
tran Bohunice 

–  schválila  nájemní  smlouvu  na 
pronájem pozemku zahrada o vý-
měře  592  m2  v  lokalitě  Kejbaly, 
o výměře 253 m2,  117 m2, 431 m2, 
220 m2, 101 m2 a 537 m2 při ulici 
Vinohrady,

–  schválila  dodatek  k  nájemní 
smlouvě  na  pronájem  nebyto-
vých prostor v objektu Bohuňova 
27  a  Amerlingova  2,  obě  se  Zá-
kladní uměleckou školou Františ-
ka Jílka

–  schválila dodatek č. 16 ke smlou-
vě  o  zajištění  služby  vývozu  vel-
koobjemových  kontejnerů  v  MČ 
Brno-Bohunice  včetně  harmo-
nogramu přistavování na období 
leden  –  březen  2012  a  výpověď 
smlouvy  uzavřenou  s  firmou 
ECOTECHNIEK CZ, spol. s r.o., 

–  schválila,  v  souladu  s  naříze-
ním  statutárního  města  Brno 
č.  1/2002,  kterým  se  vydává 
„Tržní  řád“  a  obecně  závaznou 
vyhláškou  statutárního  města 
č. 22/2010 o místních poplatcích, 

–  neakceptovala  systém  elektro-
nické  podpory  zápisu  dětí  do 
MŠ  předložený  dne  28.  11.  2011 
Odborem  školství,  mládeže  a  tě-
lovýchovy  MMB,  nedoporučuje 
ředitelkám mateřských škol, zříze-
ných  MČ  Brno-Bohunice,  zapojit 
se  do  systému  elektronického 
zápisu dětí 

–  schválila  MŠ  Pohádka  Brno,  Bě-
loruská  4,  přijetí  věcného  spon-
zorského  daru  od  firmy  ODYSEA 
ŠVEC s.r.o., Litomyšl, a to trampo-
línu „Sportline“ 250 cm v hodnotě 
6.000 Kč 

–  schválila  smlouvu  o  poskytnutí 
dotace  z  rozpočtu  Jihomorav-
ského  kraje  na  úhradu  nákladů 
na  zabezpečení  akceschopnosti 
jednotky SDH Bohunice 

rok zastupitele

To slovo rok pro každého z nás zna-
mená různé. Pro někoho je to oby-
čejné měřítko času pro budoucnost, 
pro druhého je to třeba minulost, ale 
pro všechny, a to bezezbytku  je to 
neměnný časový údaj. Pro mne, jako 
zastupitele, je to především možnost, 
jak zhodnotit právě uplynulý rok, co se 
týče funkčnosti a pracovitosti našeho 
zastupitelstva, které právě před něco 
více než rokem bylo zvoleno. Vezmu to 
tedy popořadě a začnu rekapitulovat 
rok dění z mého pohledu, tedy pohle-
du zastupitele. 
Volby dopadly tak, jak dopadly, přes-
tože povolební rozložení sil bylo jasné, 
politika je už taková a složení zastupi-
telstva, co se týče koalice a opozice, 
zůstalo více méně nezměněné. Koalice 
posílila o dva členy nové politické stra-
ny a opozice o dva mandáty navíc vůči 
minulému volebnímu období. Z po-
hledu personálního obsazení zastu-
pitelstva může být pro voliče dobrou 
zprávou to, že se objevily i nové tváře. 
Jakož to pro zastupitele „eléva“ bylo 
pro mne dosti zodpovědné ihned na 
druhém zasedání zastupitelstva schvá-
lit rozpočet MČ, chyběly především 
zkušenosti. Nicméně jednoduché po-
čty a kalkulačka mne tehdy přesvěd-
čily, že rozpočet je v pořádku. Další 
zastupitelstva  spočívala  především 
ve schvalování vyhlášek města Brna, 
změny v investicích, rozpočtu, apod.. 
Jedna  věc  mne  však  překvapovala 
každé zasedání, a to nízký zájem ve-
řejnosti, projevující se v nízké účasti na 
projednávání. Nicméně v následujících 
zasedáních jsem se přesvědčil, že naši 
spoluobčané nejsou tak neteční k dění 
v naší MČ. Jako první příklad bych uve-
dl jednání o výstavbě nové mateřské 
školky. Nedostatek míst v mateřských 
školkách přinutil naše spoluobčany 
k razantní a zásadní akci. Ve velmi hoj-

ném počtu, jenž ani zasedací místnost 
nepojala, se hlavně rodičové našich 
nejmenších dostavili,  a  jasně svým 
zastupitelům sdělily, chceme školku! 
A to co nejdříve!! Na základě tohoto 
požadavku se rozeběhla mašinérie, 
která vyústila v dobrý konec. Školka 
bude. Ke svému se přihlásili i zahrádká-
ři. Ti měli obavy, že jejich kolonie bude 
zrušena a pozemky prodány. I tato věc 
se probírala a vyřešila se, dá se říci ke 
spokojenosti všech. Bouřlivá debata 
se také vedla například o možnosti 
pálení suchého zahradního odpadu, 
změny jednacího řádu, anebo pro-
nájem bývalé školky Akademii Sting. 
Závěr své rekapitulace prvního roku 
volebního a funkčního období věnuji 
opět pozornost schvalování rozpočtu, 
tentokrát již na příští rok. I zde kalkulač-
ka zjistila určité nedostatky, které však 
byly připomínkovány a po delší debatě 
odstraněny tak, aby rozpočet mohl být 
koalicí schválen. 
Toto je v kostce můj pohled na rok 
zastupitele.
Na závěr Vám všem, milí spoluobča-
né, přeji do nového roku 2012 mnoho 
zdraví, štěstí, lásky a vzájemného ob-
čanského souznění. 

Milan Hrdlička, zastupitel

vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vám připomenout, že v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů, už nedostáváme informace o narození Vašeho 
dítěte. Není proto možné Vás automaticky zvát na Vítání občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše děťátko na tento slavnostní akt pozvat a tuto 
radostnou životní událost spolu s vámi sdílet, je nutné se osobně dostavit 
na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k podání písemného souhlasu.
Celou  záležitost  s Vámi  vyřídí  paní  Soukupová  na  podatelně  úřadu 
(tel.: 547 423 815). Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.
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Žáci naší školy se díky Recyklohra-
ní dozvídají zajímavosti o recyklaci 
odpadů a mají možnost přímo třídit 
drobné vysloužilé spotřebiče. Škola 
loni  předala  k  recyklaci  také  staré 
televizory a monitory z počítačové 
učebny. Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, primár-
ních surovin a vody jsme díky tomu 
ušetřili životnímu prostředí, stejně 
jako o kolik jsme snížili produkci skle-
níkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Z Certifikátu Environmentál-
ního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že žáci naší školy v loňském 
roce vytřídili 6 televizí a 5 monitorů. 
Tím jsme ušetřili 2 kWh elektřiny, 38 
litrů ropy, 9 741 litů vody a 88 tun 
primárních surovin. Navíc jsme sní-
žili produkci nebezpečných odpadů 
o 2 tuny.
Přestože studie byla zaměřena pouze 
na televize a monitory, přínos pro ži-
votní prostředí představuje recyklace 
všeho druhu odpadního materiálu. 
Naši žáci třídí nejen elektrospotřebi-
če a použité baterie, každoročně se 
také zapojují do sběru starého papíru 
a pomerančové kůry, která se předá-
vá ke zpracování ve farmaceutickém 
průmyslu. Tím vším přispívají k ochra-
ně životního prostředí.
Není to ale jen vztah k životnímu pro-
středí, nýbrž i k lidem, kteří potřebují 

Žáci Z arménské nejsou lhostejní
náš zájem a naši pomoc. Prostřed-
nictví nadace CHRPA přispívají naši 
žáci na hipporehabilitaci postižených 
dětí, v předvánočním čase díky žá-
kovskému  parlamentu  uspořádali 
sbírku hraček pro dětské oddělení 
FN Brno-Bohunice. Každoročně také 
spolupracujeme se ZŠ Kociánka pro 
tělesně postižené děti, s níž organi-
zujeme společné akce. Děti z obou 
zařízení tak mají možnost vzájemně 
se poznat, spřátelit a postupně tak 
odbourávat bariéry, které mají ten-
denci přetrvávat v každém z nás.
Za velký úspěch naší školy považu-
jeme i projekt Adopce na dálku, díky 
němuž již šestým rokem podporuje-
me vzdělání chlapce Moussy Camary 
z afrického státu Guinea. Protože je 
o  tuto  formu  podpory  mezi  naši-
mi žáky a jejich rodiči každoročně 
velký zájem, na návrh žákovského 
parlamentu jsme od letošního roku 
přistoupili k podpoře druhého dítěte, 
šestileté holčičky Hadji Diallo. 
Za zapojení do těchto projektů dě-
kujeme touto cestou všem našim 
žákům i Vám, rodičům, příbuzným 
či přátelům, kteří je v jejich úsilí pod-
porujete. 

Mgr. Irena Lidmilová,  
Mgr. Jolana Hůrková 

a Žákovský parlament ZŠ Arménská

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD na ZŠ Brno, Vedlejší 10

se uskuteční 19. 1. a 20. 1. 2012
vždy od 14.00 do 18.00 h.

S sebou prosím vezměte  rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti zákonných zástupců dítěte.

Zápisu do 1. tříd bude předcházet
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  12. 1. 2012

více na www.zsvedlejsi.cz

Klub důchodců v Brně-Bohunicích 
vám přeje do roku 2012 mnoho štěstí, zdraví, úspěchů 

a součastně si Vás dovoluje pozvat na

pLes důchodců
který se koná v sobotu 28.01.2012 

v hasičské zbrojnici v bohunicích, ul. ukrajinská 2b

Za finanční spoluúčasti radnice MČ Bohunice

Začátek v 16 hodin, konec ve 22 hodin, vstupné 40,-Kč

K tanci a poslechu hrají MAŠKOVI
Srdečně zve Klub důchodců v Bohunicích

Informace a rezervace: p. Doušek, Tel: 547 353 215, 723 937 562

Harmonogram sběrových dnů
Přistavení velkoobjemových kontejnerů od  9.00 hod. do doby naplnění, nejpozději 
však do 17.00 hod. 

Stanoviště
Datum 

přistavení
Datum 
odvozu

Počet 
kusů

Neužilova -parkoviště 11.01.2012 11.01.2012 3

Souhrady x Dvořiště 08.02.2012 08.02.2012 3

Čeňka Růžičky - parkoviště 07.03.2012 07.03.2012 3

Chcete podnikat v zemích EU a nevíte kde začít?

Jednotné kontaktní místo může být pro Vás řešením!
Jednotné kontaktní místo (JKM) poskytuje informace týkají se 
•  podnikání v EU, EHP a Švýcarsku 
•  podnikání mimo režim živnostenského zákona v ČR (např. založení agen-

tury práce, nestátního zdravotnického zařízení, oblast zemědělství); JKM 
rovněž zprostředkuje předání takové žádosti příslušným orgánům v ČR 

•  vysílání zaměstnanců do zemí EU, EHP a Švýcarska

JKM v Jihomoravském kraji
Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, 
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, jkm@brno.cz, Tel.: 542 173 344
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NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-
Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 •  
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • 
Toto číslo vychází 30. 12. 2011 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice •  

Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794, inzerce@zpra-
vodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické 
a stylistické úpravy textů.
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 hledám byt 2+kk nebo 1+1 v 
Líšeň, Vinohrady pro babičku. Velmi 
spěchá.Tel.: 606 608 878

 Firma koupí pro větší počet ma-
lometrážních bytů, Židenice a okolí.
Tel.: 606 608 878

 výkup bytů  za  nejvyšší  cenu. 
Peníze do 3 dnů. Volejte 606 606 087

 doučím Mat a FYz   a zákl. AJ, 
6-9 tř; pomohu zlepšit klasifikaci; při-
pravím na PZ z MAT na SS (Scio testy, 
Běloun).Tel.774 621 703.

 zdravÉ cvičení PRO RADOST 
Od 16. 1. 2012 vždy v PO 16–17 hod. 
a ČT 15.30–16.30 hod. se koná na 
REHABILITACI, Bohunická 81 – are-
ál B. Drutěvy cvičení.   Cena 80 Kč/
lekce , nebo 380 Kč/5 lekcí,   nebo 
700  Kč/10  lekcí.  Obj.  na  tel  č. 
547 213 226 nebo 775 222 925.

 koupím byt 3+1 nebp 4+1 v Bo-
hunicích. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 731 125 520

 Mladá doktorka hledá byt 1+kk 
a 2+kk v Bohunicích, Starém a No-
vém  Lískovci  z  důvodů  stěhování 
se za prací. Financování Hotovost. 
773 349 381

 kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň 
a vest.skříně, šuplíky pod linku, skřín-
ky na míru, výměna pracovní desky. 
Vrba: 603 438 707.

 auta odtah, vraky. 
Tel.: 731 16 22 16.

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

 www.zehleni.webz.cz
Tel.: 720 200 464

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

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

PŘI PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI ZÍSKÁTE 

ODMĚNU OD 20 000 KČ 
DO 30 000 KČ

ZÍSKÁTE KOMPLETNÍ SERVIS
� PRÁVNÍ SLUŽBY 

� PŘEPIS MÉDIÍ  

� ZDARMA ZNALECKÝ POSUDEK
URČENÝ NA DAŇ Z PŘEVODU 
NEMOVITOSTÍ

VOLEJTE 
724 528 615

WWW.VASSTAV-REALITY.CZ

Nabízíme středoškolské studium v oblastech:
 Telekomunikace a informační technologie
 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
 Bankovnictví a pojišťovnictví
 Pošty a logistika

Kontakty:
 Čichnova 23, 624 00 Brno
 tel. 541 123 286
 info@sosinformatikybrno.cz

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Brno-Žabovřesky,
Brno-Bohunice,  

Brno-Starý Lískovec
Brno-Útěchov

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz



CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
UKB, Kamenice 5, 625 00 Brno Tel./Fax: +420 549 492 019, czv@fsps.muni.cz

nabízí  široké veřejnosti účast ve sportovních kurzech a seminářích, možnost pravidelného cvičení, relaxace 
i zábavy v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice .

Nabízíme např.:  Cvičení pro zájemce s kardiovaskulárním onemocněním 
 Senior-fitness s hudbou a tancem
 Plavání (neplavci a zdokonalovací)
 Relaxační a kompenzační cvičení  (Chi-toning, Pilates, Zumba, Jóga, Irské tance, Spinning,   
 Movida, Posilovna, Bodystyling, Zdravotní TV,…)

Kompletní  nabídka  zveřejněna na webových stránkách: http://fsps.muni.cz/czv/aktualne.php 

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
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ

j i ž  1 2  l e t  j e  ta d y p r o  v á s

těší se na vás Sylva osobně

PRODEJ
VLASOVÉ KOSMETIKY

PRODEJ
STŘÍHÁNÍ PÁNSKÉ NA SUCHO

bARVENÍ+STŘÍHÁNÍ+fOUKANÁ

fOUKANÁ + STŘÍHÁNÍ

STŘÍHÁNÍ PÁNSKÉ NA SUCHO

bARVENÍ+STŘÍHÁNÍ+fOUKANÁ

fOUKANÁ + STŘÍHÁNÍ od 280,- Kč

od 460,- Kč

od 85,- Kč

VLASOVÉ KOSMETIKY
JEN NA ObJEDNÁVKU

VEDLEJŠÍ 2
bRNO-bOHUNICE

 547 219 133
604 193 882

charisstudio@gmail.com



www.kosmetikavlasy.cz

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Zahajujeme:	 Taneční	pro	dospělé
Zveme	vás	na:	 Ples	TŠ	Dagmar
	 	 22.	ledna	2012




