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Pozoruji život
Rád pozoruji život kolem sebe. Je
v něm mnoho moudrého a užitečného. To vám ale asi neříkám
žádnou novinku.
Pozorováním jsem si ověřil starou
pravdu, že vždy když začíná něco
nového, musí něco jiného skončit,
nebo se změnit. Začátky bývají často spojeny s oslavou, konce spíše se
smutkem.
Když se rodí nový život, tak slavíme.
Slaví rodina, přátelé, obec. Na radnici v Bohunicích probíhá slavnost
vítání občánků. Když život končí,
jsme smutní. Když někdo uzavírá
sňatek, slavíme nový začátek ve
dvou a také se loučíme – s pouhým „JÁ“, které vystřídá nové „MY“.
Zakrátko budeme volit nové vedení
Jihomoravského kraje. Máme novou naději, že ti slušní zůstanou
a s těmi, se kterými nejsme spokojeni, se budeme moci rozloučit.
Když jsme otevřeli novou školku,
radovali jsme se, že se dobré dílo
podařilo, ale jak jsem pozoroval,
některé děti i plakaly. Asi to pro ně
byla moc velká změna.
Na místo odcházejících deváťáků
přichází do školy noví prvňáčci. Deváťák je smutný, protože se loučí se
svými přáteli, se kterými byl devět
let. Prvňáček se raduje, protože začíná něco úplně nového a zažívá ve
svém životě velkou změnu.
Stavební firma nám rozkopala celý
jih Bohunic. Silnice, chodníky, zeleň.
Všichni trpíme budováním nové
kanalizace. Je to otrava, prach,
kolabující doprava, blokovaná
parkoviště, hrbolaté cesty, hluk
z nákladních strojů. Ale až rekonstrukce kanalizace skončí, budeme
se radovat, že jsou nepříjemnosti
pryč a začíná nový věk opravených
silnic, chodníků a trávníků…
Na tu dobu se těším a věřím, že vy
také. Vím, že přijde, ale ne hned,
ne hned… Všechno potřebuje svůj
čas...
Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Oproti zářijovému předpokladu nejsou dokončeny nové povrchy na
třech dětských hřištích
a sportovištích ve vnitrobloku ulice Uzbecké
a Moldavské. Realizační
firmě, ač staví i dálnice
(nebo právě proto? –
rozhodni každý sám) se
nepodařilo dostatečně
vyspádovat plochy. Tím
se na nich po dešti tvoří kaluže vody. A navíc
začala i praskat barevná povrchová
stěrka. Dle mého u nových povrchů
zcela zásadní nedostatky. Zakázku
tedy do nápravy nepřejímáme…
Byl zaznamenán rekord v zakládání
černých skládek u kontejnerů. Již dvě
hodiny po svozu všeho možného
z prostor nádob na směsný komunální odpad se na ulici Spodní objevily
špajzové dveře. Co k tomu říci? Že
to městská část platí z peněz, které
by mohly posloužit účelněji? Že to
nenapomáhá snaze o hezké a čisté
Bohunice? Že je kolem toho všeho
na straně městské policie i úřadu roz-

sáhlá a nikam nevedoucí
administrativa typu „neznámý pachatel“?. Vždyť
vše již bylo mnohokrát
sděleno. Pro tentokrát
přidám volný přepis nedávného telefonátu:
Dobrý den, tady ne příliš
spokojený občan Bohunic. Kdy konečně uklidíte
a odvezete ten nepořádek
kolen kontejnerů před Rolnickou č. 5? Před měsícem
jsem tam odložil starý
koberec a pořád se tam válí. Začínají
v tom rejdit potkani! - Také přeji dobrý
den. Děkuji Vám za zavolání. Velkoobjemový odpad má každý možnost
a dokonce povinnost odevzdat ve
sběrně za hasičkou na Ukrajinské ulici.
Odevzdání většiny položek je dokonce
zdarma. Právě jste se přiznal, že jste založil černou skládku. Můžete mi sdělit
Vaše jméno? - Tut, tut, tut, tut…
Zdá se, že už nám všem došla trpělivost a byly vyčerpány včechny
standardní možnosti s realizační
firmou v rámci reklamací týkající se
výsadby a ošetření zeleně v lokalitě

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice
vás srdečně zvou na VII.

BOHUNICKÝ OVAR
v sobotu 27. 10. 2012
v 10.00 hod. soutěž hasičských družstev v požárním útoku
od 11.00 hod. do vyprodání probíhají vepřové hody
od 17.00 hod. taneční zábava
Bohuničtí hasiči vás srdečně zvou na kvalitní sportovní
zážitek, na domácí zabijačkové hody a dobrou zábavu
s kvalitní živou hudbou.
Taneční zábava i posezení při zabijačce je pod střechou,
přijďte za každého počasí.

Pod Nemocnicí-Okrouhlá-Vedlejší.
Na dosadbu více než 80 opětovně
zaschlých stromků z celkového počtu 420 bude vypsána nová veřejná
zakázka. Společnosti bude sníženo
finanční plnění a vystaveno několikasetkorunové penále…
Počátkem roku 2011 jsem v tomto
zpravodaji avizoval snahu o zavedení tzv. rezidenčního parkování v Bohunicích. Touto myšlenkou se také
(konečně) již nějakou dobou zabývá
vedení města a magistrátní odbor
dopravy. Vzhledem k tomu že jsem
členem přípravné komise s výše uvedeným zadáním, připravil jsem s kolegou místostarostou jednoduchou
přehlednou mapku našeho sídliště
(dostupná je rovněž na webu v sekci
Projekty). V plánku jsou tmavě zvýrazněny prostory pro neomezené parkování, tedy parkování s režimem jako
doposud. Všechny ostatní parkovací
místa a úseky komunikací by byly přes
noc, tedy např. od 18.00 hodin do 6.00
hodin (nebo 17.00–7.00 hodin), ve
všední dny k dispozici k zaparkování
pouze bohuničákům. Tedy provozovatelům nebo majitelům vozidel
s trvalým pobytem nebo sídlem v Bohunicích. A pozor! Rozlišujte prosím
v tomto kontextu „zastavení“ a proti
tomu režim „stání-parkování“. Mám
za to, že taková pozitivní diskriminace
„domácích“ je na místě. Vždyť jsme
do možnosti rozšíření parkovacích
možností letos i v minulých letech
nainvestovali nemalé prostředky.
A předpokladám, že investovat ještě budeme. Jen předem a opět připomínám, že toto opatření nezajistí
zaparkování všem v blízkosti bydliště,
ale zvýší jeho pravděpodobnost! Pracovně se prozatím předpokládá, že
by auta byla označena parkovacím
lístkem, jehož jednorázové vystavení
by mohlo být zpoplatněno.
(Pokračování na str. 2)

Uzávěrka č. 11/12
21. října 2012

ZPRÁVY Z RADNICE

Milé čtenářky a milí čtenáři
rubriky Komise pro občanské
záležitosti, ani jsme se nenadáli
a máme tu podzim! Co vás ale
jistě potěší, je další pokračování
naší rubriky, jenž obsahuje, jak
pevně doufám, velice zajímavé
informace od zástupců Městské
policie a Policie ČR.
Městská policie upozorňuje na
nárůst drobných krádeží v OC
Kaufland a Campus Square!
Další kontroly Městská policie
provedla v oblasti dopravy, celkem bylo zjištěno 68 přestupků.
Dále Městská policie vykonávala
pravidelný dohled na dodržování
vyhlášky o pohybu psů, přičemž
bylo zjištěno 15 přestupků. Jako
již tradičně Městská policie zajišťovala bezpečnost dětí na počátku školního roku a akce pořádané
místní Orelskou jednotou BrnoBohunice.
Policie ČR v uplynulém měsíci
řešila pokračující nárůst vloupání do zaparkovaných osobních
vozidel. Tentokrát si „lapkové vyšlápli“ na automobily zaparkované na ulicích Havelkova, Hraničky
a Lány. Též vozidla zaparkované
u OC Campus Square neušla jejich pozornosti! Dále Policie ČR
vyšetřovala vloupání do sklepů
a drobné krádeže v obchodních
centrech. Jako zvláště nebezpečnou je nutné označit poslední
sérii krádeží zlatých řetízků přímo z krků obětí, která se stala na
více místech naší městské části.
Dosavadní vyšetřování ukazuje,
že k pachatelům patří patrně mladiství či dokonce odrostlé děti!
Policie ČR bude občanům velice
vděčná za jakékoliv informace
o této trestné činnosti.
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

Rada MČ na svém 47. zasedání
dne 5. 9. 2012
– schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci „Úprava
zpevněné plochy okolo víceúčelového hřiště v areálu TJ Tatran
Bohunice“ a to firmu ARK stav
s.r.o., s náklady ve výši 352.633 Kč
bez DPH,
– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště za bytovými
domy Uzbecká a Moldavská
– schválila dodatek č. 5 ke smlouvě na provádění údržby veřejné
zeleně v MČ Brno-Bohunice
– schválila nájemní smlouvu na
pronájem obecního bytu o velikosti garsoniéra v Domě s pečovatelskou službou
– schválila nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku p. č.
65/1 o výměře 63 m2 s firmou PB
NEMO, a.s., a o výměře 24 m2 s panem Nguyen Huy Truongem
– schválila zveřejnění záměru na
pronájem části pozemku p. č.
2477/1 o výměře 2 x 14,2 m v k. ú.
Bohunice při ulici Lány
– vzala na vědomí doporučený
program XII. zasedání ZMČ BrnoBohunice, které se bude konat
dne 26. 09. 2012
– schválila rozpočtové opatření č.
9/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2012
– vzala na vědomí písemný materiál „Stanovení nájemného pro
potřeby statutárního města Brna“
– schválila smlouvu o podmínkách postoupení investiční dotace Statutárním městem Brnem na
podporu regenerace panelového
sídliště
– schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci „Oplocení pro výběh pro psy“ od firmy

INTER – STAV s náklady ve výši
416.516 Kč bez DPH
– schválila použití části investičního fondu ve výši 49.560 Kč
příspěvkovou organizací ZŠ
Brno, Vedlejší 10, a to na úhradu
projektové dokumentace související s investiční akcí „Stavební
úpravy – zřízení učeben v ZŠ
Vedlejší 10“
Rada MČ na svém 48. zasedání
dne 19. 9. 2012
– schválila nájemní smlouvu na
pronájem pozemků p. č. 1277 –
zahrada při ulici Jihlavská se Společenstvím pro dům Jihlavská 14,
16, 18,
– schválila záměr obce pronajmout
nebytový prostor na pozemku
p. č. 1856 na ulici Uzbecká 22a
– jmenovala Ústřední inventarizační komisi
– souhlasila s bezúplatným naby
tím pozemku p. č. 2106/3, o výměře 54 m2 z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna
– nesouhlasila s výstavbou bytového domu na nároží ulic Čeňka
Růžičky a Lískovecká, a s výstavbou sjezdu z komunikace na pozemcích p. č. 202/1 a 202/2,
– schválila uzavření smíru v soudním řízení vedeném statutárním
městem Brnem, MČ Brno-Bohunice vůči společnosti IKON,
spol. s r.o., o 12.205 Kč s příslušenstvím za podmínek, že společnost IKON zaplatí MČ BrnoBohunice požadovanou částku
12.205 Kč a náklady soudního
řízení,
– schválila zvýšení ceny balíčků
pro jubilanty MČ Brno-Bohunice
z částky 230 Kč na částku 250 Kč.
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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 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).
Formuláře přihlášek jsou k dispozici také
na webu městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na
Vás těšíme.

Sportovní areál
ZŠ Vedlejší
Vstup pro jednotlivce ZDARMA
denně, včetně sobot, nedělí
a svátků mezi 16 a 18 hodinou.
Možnost placené rezervace hřišť
i mimo uvedenou dobu. Pronájem má přednost.
Telefon správce: 607 722 830.
Ceny za pronájem:
Velké hřiště (horní) 
100 Kč/hod.
fotbal, volejbal, házená, florbal
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal
Malé hřiště (dolní)
150 Kč/hod.
tenis
Vnitřní prostory
100 Kč/hod.
stolní tenis

Starostův zápisník
(Dokončení ze str. 1)
O výši částky není rozhodnuto – mohou to být desetikoruny až stokoruny
(dvě?). Shoda je však na tom, že druhé
a další auto bude každopádně dražší.
V parkovací rezervě je pak ještě ulice
Osová, ale její vozovka je již katastru
Starého Lískovce. Očekávám vaše
náměty a připomínky…
No a nakonec mi to ještě nedá, abych
nepřipomněl situaci, která jistě není
standardem široko daleko: díky otevření nové školky v ZŠ Vedlejší máme
u nás takovou kapacitu, že všechny
bohunické děti ve věku 3–6 let, jejichž rodiče mají zájem o jejich docházku do mateřské školky, do školky
v Bohunicích chodí!

MINIGOLF
BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

Setkání jubilantů
Vítání občánků

Plánované prostory pro neomezené parkování na území MČ Brno-Bohunice

Přeji dobrý říjen.
Miloš Vrážel, starosta MČ
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NAŠE BOHUNICE

Kalendárium

X.

1. 10.
pondělí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 15.00–18.00 hodin

1.–5. 10.

Výstavka „zdravé“ literatury
KJM, Lány 3, v půjčovní době

4. 10.
čtvrtek

BOHUNICKÉ KOMUNITNÍ DIVADLO – zápis zájemců
SVČ LABYRINT, Švermova 19, 18.00–20.00 hodin

4.–31. 10. KDYŽ RODINOU ŽIJE POEZIE – výstava J. Jirousové a vnuček
KJM, Lány 3, v půčovní době
6. 10.
sobota

TATRAN Bohunice: FC Spytihněv – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 15.30 hodin

10. 10.
středa

HARLEKÝNŮV BOJ – divadlo Poustevník
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, od 19.30 hodin

10. 10.
středa

SETKÁNÍ DĚTÍ Z BOHUNIC – Amazing race
ZŠ Vedlejší 10, 15.00–18.00 hodin

11. 10.
čtvrtek

BRNĚNSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL – beseda
KJM, Lány 3, od 18.00 hodin

13. 10.
sobota

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA
Orel,orlovna Hraničky 5 od 9.00 hodin

13. 10.
sobota

TATRAN Bohunice: Házená Sokol Karviná – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

16. 10.
úterý

Na návštěvě u Jakuba a Jáchyma – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3, od 16.00 hodin

18. 10.
čtvrtek

O KAMARÁDSTVÍ – pohádka, Divadlo Úsměv
SVČ Lužánky, Lány 3, od 16.00 hodin

Co si psali naši předkové XXXIX.
Pro naše třicáté deváté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“
jsem vybral opět pohlednici zahradnické školy. Tentokrát se jedná o pohled
z jihozápadu. Pohlednice byla vydána ve 30. letech minulého století. Je na ní
zachycena hlavní budova, výukové skleníky a budova s odbornými učebnami.
Adresa je začerněná, a tak je jen zřejmé, že pohlednice byla určena sl. Vlastě
Řehořové. Text je velmi jednoduchý a prostý. Myslím, že byl psán dítětem.
Svědčí o tom i množství chyb v textu.
Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu i s chybami:

Přijmi odemne pozdrav a milou vzpomínku Ti zasílá Liba, děkujem
za lístek který nás potěšil ještě jednou Tě zdravím a Danu.
		
Nazdar.
Taky Ti zdravý tvůj milí Láďa.

18.–20. 10. MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 10.00–21.00hodin
19.–20. 10. SBĚR ŠATSTVA – Diecézní Charita
stará hala TJ Tatran, Neužilova 35P
Pá: 13.00–19.00 hodin; So: 9.00–13.00hodin
20. 10.
sobota

TATRAN Bohunice: RMS Hodonín – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD „muži A“, od 15.00 hodin

21. 10.
neděle

TATRAN Bohunice: SHC Maloměřice Brno – házená
hala Neužilova 35, 2. liga mužů, od 15.00 hodin

25.–28. 10. DEFILÉ – divadelní přehlídky amatérské autorské tvorby
SVČ-LABYRINT, Švermova 19, 10.00–22.00 hodin
27. 10.
sobota

BOHUNICKÝ OVAR – VEPŘOVÉ HODY U SDH
od 10.00 hodin - soutěž v požárním útoku
od 11 hodin do vyprodání zásob – vepřové pochutiny
od 17 hodin taneční zábava
areál hasičské zbrojnice Ukrajinská 2

3. 11.
sobota

TATRAN Bohunice: SK Líšeň – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 14.00 hodin

3. 11.
sobota

CO ZBYLO VE SKLEPĚ – 5. ochutnávka vín
cimbálová muzika Bohonica, Bohunická chasa
soutěž škvarkových pomazánek
Orel,orlovna Hraničky 5, od 16 hodin

MƽžetejedonéstdobudovystaréhalyTJTatran
Bohunice,Neužilova35.



V pátek 19. 10. 2012 od 1300 do 1900 hod
A v sobotu 20. 10. 2012 od 900 do 1300 hod

Nabídka k pronájmu
MČ Brno-Bohunice nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu Uzbecká 22a (bývalá kotelna) na pozemku p. č. 1856
v k. ú. Bohunice.
Nebytové prostory o výměře 54 m2,
které jsou vybaveny sociálním zázemím, je možno využít pro skladovací
nebo dílenské účely.
Další informace lze získat na Odboru
bytovém a majetkovém ÚMČ BrnoBohunice, č. t. 547 423 825 nebo
547 423 826.
Ing. Krpcová
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Říjnové dobrůtky v knihovně
Vážení a milí, září, to se povedlo!
Hned po prázdninách jsme se naplno pustily do práce, výstava, vernisáž,
týden křížovek, registrace prvňáčků
a dětí do 15 let zdarma... Říjen pak
pokračuje v dalších laskominách.
V týdnu od 1. 10. do 5. 10. 2012 si můžete prohlédnout výstavku „zdravé“
literatury. V rámci Týdne knihoven,
pod heslem „Žij zdravě!“, budou vystaveny knihy o psychologii, lékařství,
vaření, bylinkách, sportu, o všem, co
nějakým způsobem souvisí s psychickým i fyzickým zdravím.
Velká výstava na celý měsíc říjen má
název Když rodinou žije poezie. Obrazy své i svých vnuček nám zapůjčila
paní Juliana Jirousová. Z panelů na
Vás dýchne duchovno i kouzelný svět
viděný dětskýma očima.
Na čtvrtek 11. 10. 2012 je přesunuta srpnová neuskutečněná beseda
Brněnský architektonický manuál.
Znáte svoje město? K tomu, abyste
ho poznali ještě lépe a dokonaleji,

slouží projekt Brněnský architektonický manuál, průvodce architekturou
1918–1945. Cituji: „Na internetových
stránkách www.bam.brno.cz je pro
odborníky i laiky zpřístupněná databáze 400 architektonických objektů
s údaji o jejich přesné adrese, GPS
souřadnicích, MHD zastávkách v blízkosti, případně o jejich památkové
ochraně a zpřístupnění pro veřejnost.“ BAM je k dispozici i v tištěné
verzi. Besedu povede spoluautorka
projektu paní Šárka Svobodová. Začátek v 18 hodin.
V úterý 16. 10. 2012 se sejdeme s našimi nejmenšími na návštěvě u Jakuba a Jáchyma. Jakub je kluk. Jáchym
je slon. Chceš je poznat? Vhodné
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu
dospělé osoby. Začátek v 16 hodin.
Přijďte si prožít a vychutnat některou
z našich akcí, jsme tu pro Vás. Krásný
podzim přejí
Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány

Setkání dětí Bohunic letos netradičně
Již sedmý ročník tradičního Setkání
dětí Bohunic a okolí se letos uskuteční poněkud netradičně. Setkání
bude tentokráte volně inspirováno
televizní soutěží Amazing race a proběhne nikoli v sobotu, ale v pátek 12.
října 2012 od 15 do 18 hodin. Týmy
dětí a rodičů budou chodit po Bohunicích a podle instrukcí plnit na
rozmanitých stanovištích zajímavé
úkoly. Pořadatelem je jako obvykle ZŠ
Brno, Vedlejší 10, ale na akci se bude
podílet vícero organizací. V době se-

tkání bude v ZŠ Vedlejší 10 přítomna
početná zahraniční delegace učitelů
z Itálie, Španělska, Polska a ze Slovenska, kteří se jako hosté této akce
rovněž aktivně zúčastní, a to jako
doprovod českých „týmů“.
V pátek 12. října si proto určitě udělejte čas a nenechte si tuto zajímavou
akci ujít! Další podrobnější informace
získáte z oficiálních pozvánek a letáků a samozřejmě také na www.zsvedlejsi.cz. Na setkání s dětmi i s Vámi se
těší pořadatelé ze ZŠ Vedlejší.

3. BOHUNICKÁ DRAKIÁDA
V neděli 16. září se uskutečnila třetí bohunická drakiáda pořádaná
místní orelskou jednotou. Mnozí se mě potom ptali, jestli se drakiáda
skutečně konala, vždyť bylo bezvětří. Ano, konala se a všichni draci
kupodivu létali, někteří i v pořádné výšce.
Po nepříliš povedeném týdnu (déšť
a nepříjemná zima) se nedělní počasí předvedlo a vykouzlilo krásný,
slunečný a teplý podzimní den. Pole
mezi Bohunicemi a Moravany, kde
již pravidelně bohunickou drakiádu
pořádáme, bylo suché a rovné, skoro
by se dalo říci, že jsme měli ideální
podmínky. Chybělo jen velmi málo –
trochu silnější vítr. Bezvětří v Bohunicích patrně některé odradilo, protože
oproti loňsku účastníků mírně ubylo.
Ale i přes tuto větrnou nepřízeň se
sešlo 19 soutěžních a několik nesoutěžních draků. Otevřená plocha polí
nezklamala a na horizontu příjemně
a vcelku stabilně foukalo, takže se
všem podařilo draky dostat do vzduchu. Jeden drak se dokonce vznášel
na obloze po celé dvě hodiny trvání
drakiády a Tomáš Skovajsa si za něj
právem odnesl diplom pro nejvýkonnějšího draka. Za nejvyšší dolet
(přes 100 m) získala ocenění doma
postavená hvězda Jakuba Rauschgolda. V těchto soutěžích bodovali letos
extrémně lehcí draci, kterým stačil
i slabý vítr k výborným výkonům.
Za létání jsme ještě odměnili Petru
Nezvalovou, jejíž drak–racek se po-

koušel o akrobatické prvky. Je trochu škoda, že skuteční, dvoušňůroví
akrobatičtí draci se letos neobjevili.
V dalších již neletových disciplínách
jsme ještě odměnili Filipa Szuscika
za největšího draka (1,4 m) a Petra
Doležala za nejmenšího dráčka (24
cm). Jako vždy cenu dostal i nejmladší drakovodič dvouletý Martin Blecha.
No a nakonec všichni přítomní, kterých bylo přes 50, svým hlasováním
zvolili nejhezčího doma vyrobeného
draka – diamant Daniely Doležalové.
Z domácích dílen letos pocházeli
pouze 4 draci, kupovaných draků byla
bohužel drtivá většina. Pokusili jsme
se tento stav trochu změnit tím, že
jsme v sobotu před drakiádou otevřeli
v orlovně dračí dílnu. Pořídili jsme materiál a zkušení drakostrůjci nabídli své
know–how. Bohužel nás trochu mrzí,
že tuto možnost využily jen dvě děti se
svými rodiči. Neděle ale vše vynahradila a i přes letošní nepřízeň větru potvrdila bohunická drakiáda svoji oblibu
mezi podzimními akcemi pořádanými
orelskou jednotou. Fotogalerii najdete
na www.orelbohunice.cz.
Václav Zavadil

Fotbalisté TATRANU se drží
v první polovině tabulky
Po osmi zápasech, tedy po první polovině podzimní části Moravskoslezské divize, se ve své druhé sezóně
drží fotbalisté „A“ mužstva TATRANu
Bohunice na 7. místě s 10 body.
Dvě výhry a čtyři remízy naznačují,
že vstup do nové sezóny v MSD se
vydařil a je celkem dobře nakročeno
ke splnění letošního předsevzetí –
udržet se v divizi i po druhém roce
účinkování TATRANu v této soutěži.
Na to že mužstvo zahájilo sezónu
prakticky bez posil a odešlo 6 zkušených hráčů, je jeho herní projev
velice sympatický a bojovný. TATRAN
zatím nemá výrazného střelce, a tak
se na jedenácti vstřelených brankách
kolektivně podílí hned sedm hráčů.
Po jednom bodu za remízu si TATRAN
přivezl z Nového Města a z Vracova,
doma porazil Pelhřimov 3:0 a remizoval s Polnou 2:2. V posledním sobotním domácím zápase vyválčil tři
body, když porazil Vyškov 3:1.
4 /

V podzimní části MSD odehraje TATRAN ještě čtyři domácí zápasy a to
6. a 20. října a 3. a 17. listopadu. Soupeřem jim budou mužstva Spytihněvi, Hodonína, Líšně a Napajedel. Jak
budou hráči TATRANu Brno-Bohunice
bojovat proti těmto celkům v MSD,
o tom se můžete přesvědčit sami.
Stačí zavítat na domácí zápasy TATRANU na stadionu na Neužilově ulici
v Bohunicích a podpořit je. Informace
o začátcích zápasů i odjezdech autobusu na zápasy mimo Brno naleznete
ve vitríně na fotbalovém stadionu
Neužilova nebo na vývěsce MČ Bohunice na ulici Dlouhá vedle trafiky,
také v Kalendáriu Našich Bohunic
nebo na webových stránkách www.
tatranbohunice.xf.cz. Na návštěvu
a podporu všech fotbalových příznivců a fandů v letošním ročníku MSD
se těší hráči i funkcionáři fotbalového
oddílu TATRAN Brno-Bohunice.
Ing. Jaromír Krejčí
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SENIOR LINKA BEZPEČÍ MP BRNO
Možná se Vám to už také stalo. U domovních dveří zazvoní zvonek
a člověk stojící před nimi se domáhá vstupu dovnitř s odůvodněním, že
je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren anebo zaměstnancem
sociálního odboru. A Vy váháte, zda uvěřit. Přestože mnozí pochopili,
že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují případy, kdy podvodníci
zneužijí důvěru starších lidí a pod záminkou nutné činnosti nájemníky
připraví třeba i o celoživotní úspory.
Možností, jak vyzrát na
lidi s nekalými úmysly je přitom celá
řada. Od viditelných
pomůcek, jimiž jsou
například domovní
řetízky, až po takové,
které nevyžadují žádné pořizovací náklady.
Jednou z možností, kterou už před několika lety
uvedli do provozu strážníci
odboru prevence MP Brno, je
tzv. Senior linka bezpečí. Její princip
je jednoduchý. Na tel. čísle 541 248
844 jsou strážníci každý pracovní den
(po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–14.30) připraveni podat občanům informace
o tzv. neobjednaných službách. To
jsou přesně ty případy, kdy u dveří
zvoní neznámý člověk. Praxe ukázala,
že pachatelé trestných činů nejčastěji
vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci.
Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že
jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu

a ihned vytočte linku
541 248 844, kde vám
strážníci obratem
v databázi MP Brno
ověří, zda dotyčný
figuruje na seznamu
pracovníků dané firmy.
Podvodník v okamžiku,
kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete
a o jeho přítomnosti tak
informujete policii, místo
pravděpodobně velmi rychle
opustí. Pokud se tak stane, oznamte
prosím veškeré Vám známé údaje
k jeho osobě na tísňovou linku 156.
Je lépe vyloučit nedorozumění než
riskovat, že se obětí případného podvodníka stane někdo jiný.
Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na
www.mpb.cz, v Poradenském centru
MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na
tel.: 544 252 617.
Pavel Šoba
mluvčí MP Brno

Bohunické komunitní divadlo se vám
poprvé představí v cirkusovém šapitó
Slyšeli jste už, co se chystá? Na našem sídlišti vzniká Bohunické komunitní divadlo, které hledá nové členy. Zajímáte-li se o herectví,
historii nebo máte talent tvůrčího psaní, hudby, zvuku nebo snad
výtvarnictví, tento projekt je připraven právě pro Vás. Na věku a zkušenostech nezáleží.
Lektoři Bohunického komunitního divadla se Vám
představí startovací akcí
v cirkusovém šapitó, které
koncem září vyroste mezi
ulicemi Spodní a Rolnická. Návštěvníci se mohou
od páté do deváté hodiny
večerní těšit na krátké divadelní dílny,
improshow a promítání filmu o studentské iniciativě Komunitní umění
v Bohunicích. Na akci nebude chybět
ani výstava obrazů a pro žíznivé návštěvníky bude připraveno i malé občerstvení. Všichni jsou srdečně vítáni.
Představení lektorů v šapitó bude oficiálním začátkem činnosti Bohunického komunitního divadla, které v říjnu odstartuje svou činnost. Zkoušky
budou probíhat každý čtvrtek od
18.00 do 20.00 hodin v SVČ Labyrint
na ulici Švermova 19. Poplatek činí
600 Kč na pololetí a první otevřená
lekce se uskuteční již 4. října. Zváni
jsou všichni s chutí se třeba i jedno10 / 12 N A Š E B O H U N I C E 

rázově zapojit. O vedení kroužku se postarají
zkušení lektoři z DŽEM
Theatre, kteří zájemcům
představí svět divadla,
pomohou jim najít zajímavý příběh z Bohunic
a udělat z něj unikátní
divadelní představení. Skupina mezi
svými členy přivítá jak mladé lidi
a seniory, tak rodiče na rodičovské
dovolené a pracující.
Jestli se ptáte, jak myšlenka o zakládání komunitního divadla vznikla,
odpověď naleznete ve Velké Británii.
Právě anglické komunitní divadlo se
stalo inspirací pro vytvoření podobné
iniciativy na brněnské periferii ve snaze rozvinout komunitní vazby a obohatit místní kulturu. Chcete-li vědět
více, navštivte webové stránky www.
komunitni-umeni.cz/ nebo se podívejte na facebook www.facebook.
com/pages/Komunitní-umění-Bohunice/145240225542842.

Sport Bohunice
ZŠ Arménská: pondělí 17.30–18.30 cvičení předškolních dětí
450,-Kč pro školní rok 2012/2013
ZŠ Labská: úterý 19.30–20.30 Pilates/zdravotní cvičení
10x vstup 400,-Kč 20x vstup 700,-Kč
Cvičení jsou vhodná pro maminky na i po mateřské, pro ženy a dívky,
které znovu začínají nebo mají chuť znovu začít cvičit a měly delší časovou pauzu ve cvičení.
Naše cvičení se více zaměřuje nejen na protažení svalstva a zpevnění
postavy, ale také na zdravotní cviky se správným dýcháním
www.sportbohunice.webnode.cz

Hřiště s umělým
povrchem pro míčové
hry v areálu TJ Tatran
Provozní doba: denně
od 9.00 do 21.00 hodin.
Vstup ZDARMA!

Cvičení na školní
rok 2012/2013
ZŠ Arménská, Brno
Po...18.30–19.30
Monika – posilování

Vstup volný. Arménská 7

St...18.30–19.30
Šárka-step + bodyform

MINIGOLF BOHUNICE

Čt...19.30–20.30
Renata – zdravé cvičení

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE

Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

info: 604 508 654
nebo 605 470 510
/5

Orel jednota Brno-Bohunice Vás srdeĀnď zve na

5. bohunickou ochutnávku vín

„Co zbylo ve sklepď“

Nabídka volných kroužků
HUDEBNÍ A TANEČNÍ KROUŽKY:
Notování s cvrčky – věk: 2 – 4 roky, kdy: út 10.00 – 10.45, cena: 800 Kč/ pol.

Sobota 3. 11. 2012
orlovna, HraniĀky 5

Country tance - věk: 7 – 12 let, kdy: čt 16.00 – 17.30, cena: 600 Kč/ pololetí
Sbor v pohybu - věk: 8 – 15 let, kdy: po 16.00 – 17.00, cena: 500 Kč/ pololetí
Kontakt: Zuzana Němcová, email: cucka@luzanky.cz, tel.: 732 200 625

POHYBOVÉ KROUŽKY:
Sportovní školička - věk: 3 – 5 let, kdy: út 15.30 – 16.15, cena: 800 Kč/ pol.
Sportík - věk: 5 – 8 let, kdy: út 16.30 – 17.30, cena: 800 Kč/ pololetí

16.00 hod. – zahájení ochutnávky
19.00 hod. – cimbálová muzika

Kontakt: Petra Košťálová, email: petralany@luzanky.cz, tel.: 724 813 929

BABYKLUBY:
Kubíček III. – věk: 1 – 2 roky, kdy: čt 16.00 – 17.00, cena: 800 Kč/ pololetí

Bohonica

Kubíček IV. – věk: 1,5 – 2 roky, kdy: pá 9.00 – 10.00, cena: 800 Kč/ pololetí
Kubík III. – věk: 2 – 2,5 roku, kdy: út 10.30 – 11.30, cena: 800 Kč/ pololetí
Kuba II. – věk: 3 – 3,5 roku, kdy: čt 10.30 – 11.30, cena: 800 Kč/ pololetí
Kuba III. – věk: 3 – 4 roky, kdy: pá 10.30 – 11.30, cena: 800 Kč/ pololetí

vystoupení Bohunické chasy a hostĪ

Kontakt: Petra Košťálová, email: petralany@luzanky.cz, tel.: 724 813 929

soutďžní ochutnávka škvarkových pomazánek

VÝTVARNÉ KROUŽKY:
Barevná knížka - věk: 8 – 14 let, kdy: čt 15.00 – 16.30, cena: 800 Kč/ pol.

vstupné – 150 KĀ

Keramika pro dospělé - věk: 15+, kdy: út 18.30 – 20.00, cena: 1400 Kč/ pol.
Kontakt: Andrea Kamenická, email: vytvarkalany@luzanky.cz, tel.: 547 240 937

zahrnuje volnou degustaci, skleniĀku a katalog

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY:

Pozor – limitovaná kapacita sálu

Jezdecká westernová škola – věk: 7 – 15 let, kdy: čt 16.00 – 17.00, cena: 900
Kč/ pololetí

Zájemci o dodání vzorkĤ vín i pomazánek volejte 723 226 839

Kontakt: Irena Kratochvílová, email: irena@luzanky.cz, tel.: 608 606 889

Vystoupení Bohunické chasy je podporováno statutárním mČstem Brnem

www.lany.luzanky.cz
lany@luzanky.cz

FLORBAL DĚTÍ 2012/2013
NABÍRÁME ROČNÍKY: 1999–2005
JSME ODDÍL www.hattrick-brno.cz HRAJÍCÍ PRAVIDELNĚ
DĚTSKÉ SOUTĚŽE, KDE MĚŘÍME SÍLY S NEJLEPŠÍMI
NA MORAVĚ I ČR. NABÍZÍME LICENCOVANÉ TRENÉRY,
VYBAVENÍ, DRESY, SOUSTŘEDĚNÍ + NÁVAZNOST V DALŠÍCH
KATEGORIÍCH AŽ PO 1. LIGU .

PROGRAM ŘÍJEN
1. 10. 2012 od 15.00 do 18.00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JIHOMORAVSKÉ REDAKCI DĚTSKÉ
TISKOVÉ AGENTURY 
LITINA – regionální redakce Dětské tiskové agentury (DTA) se tímto připojuje
k celorepublikovému Dni otevřených dveří redakcí DTA. Návštěvníci budou
mít
možnost seznámit se s činností dětské redakce, setkat se s jejími redaktory

a
nahlédnout pod pokličku příprav redakčních
novin, rozhlasových
reportáží,
 
!"!
webových zpráv atd.

???? - ÚTERÝ, PÁTEK 15:00 - 16:30, STARÁ HALA TATRANU
BOHUNICE, Neužilova 35
DALŠÍ TRÉNINKOVÁ MÍSTA V BRNĚ: Komín, Lesná
INFO: 777 629 254, info@hattrick-brno.cz
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Sobota 13. 10 . 2012 od 9.00 hodin
v bohunické orlovně, Hraničky 5

Přijďte porovnat svoji mušku s ostatními. Střílí se v leže ze vzduchových
pušek na terč. Kategorie mladší děti, starší děti, muži, ženy.
Startovné ZDARMA, poháry pro vítěze, sladkosti pro děti.
Případné dotazy: Václav Zavadil, tel.: 777 631 359
www.orelbohunice.cz
Na provoz orlovny přispívá Statutární města Brno a MČ Brno-Bohunice
6 /
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dílen
a „ochutnat“ aktivity z nabídky jednotlivých kroužků. Pro rodiče budou
!,informace
# -+$
k dispozici
o náplni jednotlivých kroužků. V průběhu akce bude
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otevřen
nealkoholický
bar.
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BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA
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18.–19.
10. 2012 od 10.00 do 21.00 – MALÝ FILMOVÝ FESTIVAL
.&
7. ROČNÍK BRNĚNSKÉ ŠESTNÁCTKY – MALÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU MLADÉ
(/(/ (
TVORBY.
Více na: b16mladatvorba.cz
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25.–28. 10. 2012 od 10.00 do 22.00 – DEFILÉ, DIVADELNÍ FESTIVAL
7  B4567889:;48<=
2. ROČNÍK DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÉ AUTORSKÉ TVORBY
Více
na: defile-brno.blogspot.cz
.
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NAŠE
BOHUNICE
– informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohu

nice,
Dlouhá
3, 625 00(
Brno • !%"
IČO 44992785 !"$
• tel.: 547 423
810–13, fax: 547 352 946 • e-mail:
1
!(
!"+%
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo
7  B>?@7>.4;A47BCD9<=
vychází 28. 9. 2012 • 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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NAŠE BOHUNICE

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce
rodejce a servis počítačů
– Servis a prodej noteboo
notebooků,
oků,
počítačů a příslušenství
– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tis
skáren
tiskáren
– Správa a montáž datový
ých sítí
datových

http://www.stofcom.cz
http:///www.stofcom.cz
Tel.//fax: 547 221 591
Tel./fax:
Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70
623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Pompova 4

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

BRNO

Fotografie vozu je ilustrační.

rekonStrukce koupelen

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

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

Druhá půlka až za rok a bez navýšení. Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí
a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první splátky si můžete zvolit od 50 %
z celkové ceny vozidla, což je pouhých 100 450
Kč. Zbylou
částku
doplatíte
Kombinovaná
spotřeba
a emise
CO2 vozů po
Fabiaroce,
Champion:
5,2–5,9
l/100 km,
121–139 g/km
Fotografie
vozu
je ilustrační.
a
to zcela
bez
navýšení. K doplacení můžete využít
úvěr
ŠKODA
Finance
od ŠkoFINu.
Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za 200 900 Kč
Splátka
počet
12, měsíční splátka
úvěru: si
0 Kč,
úroková
sazba: 0 % p.a., měsíční
Druhápředem:
půlka100až450
zaKč,rok
a splátek:
bez navýšení.
Užívejte
100%
spolehlivost,
100%splátka
bezpečí
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

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

a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první splátky si můžete zvolit od 50 %

HODINOVÝ MANŽEL
aneb VÁŠ DOBRÝ SOUSED
Pěkný den, chci Vás informovat, že provádím:





elektroinstalatérské práce,
drobné domácí řemeslnické práce (vodoinstalatérské, zednické…),
zakázky většího rozsahu (pokládku podlahových krytin, malování…),
montáž sítí proti holubům.

Volejte na tel.: 776

123 129

Daniel Srnec, Oblá 403/35, Brno-Nový Lískovec, e-mail: dan.srnec@seznam.cz

Kalkulace
zahrnuje
pojištění
All pouhých
Risk se spoluúčastí
5 % aKč.
povinné
ručeníčástku
Bonus Exclusive
od České
z celkové
cenyhavarijní
vozidla,
což je
100 450
Zbylou
doplatíte
po roce,
pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký
a to zcela bez navýšení. K doplacení můžete využít úvěr ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění
a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od 1. 1. 2011.
Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za 200 900 Kč
Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka
Váš
autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: www.autosalonhora.cz
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč
Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České

pojišťovny s nadstandardními
limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký
Autosalon
HORA
rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění
Štouračova
1a
a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od 1. 1. 2011.
635 00 Brno
Tel.:
603 511 838 prodejce vozů ŠKODA: www.autosalonhora.cz
Váš autorizovaný

Autosalon HORA
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 603 511 838

 Nabízím pronájem pozemku-zahrady za účelem rekreace a zahradničení. Blízko Bohunic. Tel.: 606 594 402.
 Koupím garáž kdekoliv v Brně
i v horším stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 776 809 213.
 Koupím pozemek v Brně i okolí,
pokud možno stavební (měnší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání.
Tel.: 776 637 839.

 Zvu vás na cvičení ve vodě
aquaaeobic na bazén ZŠ Arménská.
Pondělí a středa 20–21 hodin a pátek 18–19 hodin. Bližší informace:
www.plavani-katka.cz. Kateřina Hašková tel: 777 645 517.
 Doučím FYZ – MAT , 6.–9. tř;
připravím k přij. zk. na SŠ; pomohu
v problémech při přechodu na SŠ.
Tel. 774 621 703.

 Hledám zahradu kdekoliv
v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno
i s chatkou. Finance mám.
Tel.: 774 248 403

 Hledám byty 1+kk – 2+kk k investici za účelem pronájmu v Bohuncicích, Starém a Novém Lískovci.
Hotovost. 773 349 381, kopecny.byt@
seznam.cz

 Vyměním v OV 3+1 v Líšni po
úpravách, pokoje 22, 12, 12, kuchyň
10,80 předsíň 12 za 2+1, 2+kk bez
doplatku nebo 1+1 po GO bez doplatku. Tel: 777 271 226

 Koupím rodinný dům v Brně
i okolí (větší i menší i ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově.
Jsem přímý kupec. Tel.: 608 730 043.
Zn.: Brno i okraj.

 Koupím byt 3+1 nebo 2+kk v Bohunicích. Platba ihned v hotovosti.
Tel: 776 670 398

 Instalatér Radek Audy.
Tel: 605 54 44 02

 Taťjána Čajková
KOSMETIKA
PEDIKŮRA
MASÁŽE
MODELÁŽ NEHTŮ
Slunná 25
Tel: 724 186 858
Moravany
tanacaj@seznam.cz
 Pronajmu dlouhodobě velmi pěknou garáž v přízemí garážového bloku Ukrajinská III. Telefon 602 793 535.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia
Champion: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

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.
/7

CITOM interiér
Libor Tomešek

okna, dveře ze dřeva
a plastu, žaluzie, rolety,
sítě proti hmyzu…
garážová vrata

K sadě zimních pneu
Bridgestone navíc organizer
do kufru vašeho vozu zdarma!*

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017

e-mail: citominterier@email.cz

www.citom-interier.cz

Účetnictví

* Akce se vztahuje k zakoupení 4 osobních nebo 4 x 4 zimních
pneumatik Bridgestone. Akce probíhá od 1. 10. do 30. 11. 2012 nebo
do vyčerpání zásob dárků. Více informací na www.firststop.cz

ROZUMÍME VAŠIM PNEUMATIKÁM
SQS, spol. s r.o., Sokolova 2k, 619 00 Brno – Komárov, www.sqs.cz

R E S T A U R A C E

DTJ Garda
10 % sleva
(sleva se nevztahuje na denní menu)

Klobásova 34, Starý Lískovec, Brno 625 00
mobil: 605 308 940, www.restaurant-dtj.cz

PRODEJNÍ AKCE Nyní nově

vestavěné skříně a kuchyňské linky na míru

NOVÁ POHODA

kvalitní české výrobky

Česká výroba – jistá kvalita

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

pro
společenství
vlastníků
jednotek
a bytová družstva
účetnictví, mzdy, předpisy, evidence
úhrad, vyúčtování služeb a další

dlouholetá praxe v oboru
individuální přístup
spolehlivost

95 Kč *
Křižíkova 70, 612 00 Brno
tel.: 549 213 296
www.abapel.cz, abapel@seznam.cz
* cena za bytovou/nebytovou jednotku měsíčně

