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Bohunická chasa a místní orelská jednota Vás srdečně zvou na

16.  T R A D I Č N Í
SVATOVÁCLAVSKÉ  HODY

v pátek 28. září 2012
14.00 hod. - zahájení hodového odpoledne před orlovnou

požehnání vína, stárků i všech přítomných, udělení
hodového práva starostou MČ, vystoupení hostů
z Bosonoh a Kozojídek,  vystoupení dětského souboru
Relíček ze Šlapanic, vystoupení Bohunické chasy,
soutěže pro diváky o láhve hodového vína,  prodej
občerstvení (burčák, limo)

                              16.00 hod. - krojovaný průvod Bohunicemi
19.30 hod. - hodová zábava v orlovně na ulici Hraničky 5

v průvodu nás bude doprovázet kapela „Rakvická osma“
 při večerní zábavě zahraje cimbálová muzika „Bohonica“

Akce se pořádá za podpory MČ Brno-Bohunice.
Vystoupení Bohunické chasy je podporováno statutárním městem Brnem

předprodej vstupenek na zábavu bude od 19. září v prodejně tabáku 
u pana Jurase – naproti marketu Albert na ul.Dlouhá

www.orelbohunice.cz

č. 9 – 2012 
ROČNÍK 22  ZDARMA

www.bohunice.brno.cz

Bohunice,  
dobrá adresa?

…neustálý hluk, hřiště, úpravy, 
modernizace, kácení stromů, vý-
sadba stromů, hluk z křovinořezů, 
tréninky do večerních hodin, řev + 
hudba z hospody u hřiště, návrat 
opilců z hospody dlouho po půl-
noci s hlasitým řevem a zpěvem, 
hlavně o víkendu. A navíc to, co 
nás trápí nejvíc, je hluk z perma-
nentního sekání trávy. Vím, že se 
nedočkám zlepšení, jen odpovědi, 
aby se vlk nažral, atd, atd.
Již to není to, co to bývalo. Hluk. 
A bude to tady atraktivní jen pro 
menšinu. Proč ne místo pro vět-
šinu? Menšina, tj. pár sportovců, 
kteří běhají na novém chodníku, 
při výrobě kterého jsme trpěli ne-
konečně dlouho hlukem, další 
právě stavěné posilovací hřišťátko 
pod okny tisíců lidí, kteří to nikdy 
využívat nebudou, hluk z ping-
pongových stolů bude obtěžovat 
lidi, kteří chtějí „doma“ odpočívat 
a ne utíkat pryč z domovů nebo 
zavírat okna, že zápach ze sekaček 
je nesnesitelný, hluk je k nevydržení 
a zdravý rozum se zastavuje nad 
zbytečností těchto úkonů. Jistě 
jste se při zakázkách napakovali, 
přitom je kolem tolik práce, ale na 
to nikdo nehledí: střepy ze sklenic, 
spadané větve jako v pralese, že 
o ně člověk zakopává…
Když píši Vám, tak ani Vaše věc to 
není, tak si říkám, je to všechno boj 
s větrnými mlýny. Zbytečná ener-
gie, aby nám tady, co tady už roky 
žijí, bylo líp. Všichni jsou zhnuseni 
se angažovat, protože říkají, že je 
to stejně zbytečný. Chceme to a to 
bude změněno, co bude vykonáno 
pro většinu, která neběhá, netrénu-
je a nechodí z hospody v podnapi-
lém stavu řvoucí pod okny spících 
slušných lidí a sekání trávy je nanic. 
Nelétají tady motýli, včely, je to tu 
jako měsíční krajina. Vážně zvažuji, 
že se po 30 letech, které jsem tady 
strávila, odstěhuji…
Pro potřeby úvodníku kráceno. 
Více na webu MČ v sekci Dotazy 
starostovi.

Miloš Vrážel, starosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
„Tento způsob léta…“ 
byl v Bohunicích ob-
vyklý. Tedy alespoň pro 
samosprávu městské 
části a mnohé pověřené 
úředníky. Zase se v Bo-
hunicích něco zlepšova-
lo, tedy stavělo. A každé 
„stavění“, zvláště pokud 
se jedná o rekonstruk-
ce, nebývá jednoduché. 
Problémy se často obje-
vují s každým úderem 
bouracího kladiva nebo 
s každým štychem výkopu. A větši-
nou mívají takovéto problémy i svou 
finanční hodnotu. A až na výjimky se 
znaménkem plus k původní ceně. Ale 
věřte, že každé úpravě ceny před-
cházelo, nejedno měření přímo na 
stavbě, vedly se věcné i emotivnějším 
diskuze s projektanty a stavebníky ale 
i mezi námi samotnými.  Věřím, že 
jsme vše zvládli a přijatá rozhodnutí 
byla ta lepší z vícera vždy možných. 
Stavby, které se přes prázdniny re-
alizovaly, již byly publikovány, tedy 
uvedu jen jejich výčet: parkovací stá-
ní Arménská, nové povrchy hřiští na 
Uzbecké, Dlouhé a Moldavské (zde 
včetně oválu), sociální zařízení ZŠ 
Arménská a kondiční hřiště Okrouh-
lá. Zapomenout bych neměl ani 

na univerzální budovu 
– pódium/sklad v pro-
storu cvičiště hasičů. Na 
tomto místě bych veřej-
ně poděkoval již zmiňo-
vaným zaměstnancům 
úřadu. Myslím, že vždy 
„bojovali“ tak, jako by 
stavěli sami pro sebe 
a za vlastní… Rovněž 
děkuji za trpělivost vám, 
kterým stavební ruch tak 
trochu překážel, a to ka-
pitolou samou pro sebe, 

kterou pro tuto chvíli neotvírám, je 
probíhající dostavba kanalizace… 
Kapitolou, kterou raději pak vůbec 
neotvírám, je „šturm s dokončením 
díla“ společnosti realizující dosadbu 
a regeneraci zeleně mezi ulicemi Pod 
Nemocnicí, Okrouhlá a Vedlejší… 
A naopak kapitolou, kterou rád vzpo-
menu, je dokončení projektu integ-
race mateřské školky do prostor ZŠ 
Vedlejší. Předpokládám, že ve chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, tak fungl nová 
školka je plná dětského hemžení…
A co nás ještě na podzim čeká: oplo-
cení dětského hřiště z důvodu jeho 
ochrany proti volně pobíhajícím 
psům za domem Pod Nemocnicí 21 
a jeho doplnění o několik herních 
prvků, předláždění bezprostředního 

Uzávěrka č. 10/12
23. září 2012

okolí plochy míčového hřiště mezi 
halami Tatranu a výstavba oplocení 
a instalace vnitřního vybavení výbě-
hu pro psy při Ulici Jihlavská…

Přeji dobré září.
Miloš Vrážel, starosta MČ

X. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 26. 9. 2012 
od 17.00 hod. se bude v jednacím sále 

bohunické radnice Dlouhá 3 konat  
X. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-

Bohunice. Program za stupitelstva bude 
nej později šest dnů před zasedáním 

zveřej něn na úřední desce ÚMČ nebo na 
internetové stránce 

www.bohunice.brno.cz.
Jednání zastupitelstva je veřejné.

Setkání jubilantů 
Vítání občánků

Občané naší městské části, kteří v letošním roce 
dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých 
jubileí zúčastnit setkání organizovaných radni-
cí, 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 infor-
mováni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Soci-
álním 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.
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Zdravím vás milé čtenáře zpra-
vodaje „Naše Bohunice“. Léto je 
skoro za námi a s ním i „pohodo-
vý prázdninový čas“… Tedy jako 
malou přípravu na starosti, které 
nám nastanou, přináším několik 
postřehů z oblasti bezpečnosti 
v naší městské části.
Policie ČR během léta řešila, jak je 
již u nás v Bohunicích téměř zvy-
kem, vloupání do zaparkovaných 
motorových vozidel. Tentokrát šlo 
o automobily zaparkované u OC 
Campus Square a Kaufland, ale 
též na ulicích Jihlavská a Bělo-
ruská. Celková škoda přesahuje 
70.000,-Kč.
Dosavadní výčet byl tak říkajíc „na 
zahřátí“, dále totiž došlo ke třem 
vloupáním do bytových jedno-
tek, dvakrát na ulici Okrouhlá 
a jednou na ulici Vedlejší. Tím 
vznikla škoda, která přesáhla 
hodnotu 38.000,-Kč. Pro změnu 
na ulici Netroufalky došlo k lou-
pežnému přepadení, jehož vý-
sledkem bylo odcizení zlatého 
šperku. Ani zbrojnice SDH Brno-
Bohunice nezůstala mimo dosah 
lapků. Ze zásahového vozidla 
stojícího v garáži byla odcizena 
motorová pila v hodnotě vyšší 
než 30.000,-Kč.
A na závěr alkohol za volantem:
„Tři řidiči si ho užili, pak vesele ří-
dili a nakonec pěšky bez řidičáku 
odešli“…
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

BOHUNICKÝ DEN PRO RODINU

 KONTROLA VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ

sobota 22. září 2012
DOPOLEDNE
9.00–11.30  EKOprojektové hry a babyklubíky na dvorku pracoviště Lány

ODPOLEDNE
14.00–17.00 Zábavné odpoledne pro obyvatele Bohunic na dvorku 
pracoviště Lány:

 – představení bohunických občanských sdružení a jejich volnočasových 
aktivit

 – doprovodný program Knihovny Jiřího Mahena – Staňte se rytíři knih
 – v sále pracoviště Lány se uskuteční výstava dětských prací
 – připraveno bude drobné občerstvení a těšit se můžete i na dětské tvo-

ření a soutěže 
 – jako součást tohoto odpoledne se koná pod záštitou pana místostaros-

ty Antonína Crhy akce:

Veselý běh pro rodinu 
aneb 

Pojďte si s námi zaběhat!
14.00–15.45 registrace závodníků na dvorku pracoviště Lány 
 (20 Kč/ běžec, 45 Kč/ rodina)
16.00–17.00 běžecké závody dětí a rodičů, závody sourozenecké, 
 rodinné i netradiční 

Závody dětí dle věku se uskuteční mezi ulicemi Rolnická a Spodní, start 
u betonového plácku, délka trati cca 100–150 metrů. Pro všechny účastníky 
běhu bude připraveno malé občerstvení a drobná odměna. 

Pravidelná noční kontrola svítivosti 
veřejného osvětlení v Brně-Bohu-
nicích, kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno,a.s. ve spolu-
práci s MČ Brno-Bohunice, se usku-
tečnila ve čtvrtek 16. 8. 2012 a bylo 
na ní zkontrolováno celkem 1160 
kusů světel. Z tohoto počtu nesvítilo 
v době konání kontroly 16 osvětlení, 
což je 1,38 % nesvítivosti. Musím říci, 
že za dobu, co se zúčastňuji nočních 
kontrol veřejného osvětlení, tak toto 
je rekordní počet nesvítících světel 
v době konání kontroly. S pracov-
níkem Technických sítí Brno, a.s., se 
kterým jsem kontrolu prováděl, jsme 
se shodli na tom, že možnou příčinou 
nesvítivosti některých světel mohou 
být i výkopové práce, které probíhají 
na území naší MČ Brno-Bohunice. 
Někdy totiž stačí i nechtěné zava-
dění o kabel nebo stožár veřejného 
osvětlení při výkopových pracích 
a světla jsou po tmě, což se větši-
nou v denních hodinách okamžitě 
nepozná. Tím nechci říct, že vinu na 
nesvítících osvětleních nesou firmy, 
které zde provádějí výkopové práce, 
to jistě ne, ale na různých místech 
byly stožáry veřejného osvětlení 
v pořádku a nyní se někde naklánějí 
jako stromy ve větru. Důležité určitě 
je, že v brzkých ranních hodinách, 
když jsem šel do práce, byla některá 
osvětlení již v pořádku. Pracovníci, 
kteří provádějí údržbu veřejného 
osvětlení, museli vyrazit k opravám 
okamžitě. Tímto rychlým zásahem 
byly nejfrekventovanější úseky jako 
je ulice Havelkova, Spodní a Podsed-
ky již druhý den v pořádku a plně 
funkční. Závěrem bych si dovolil po-
děkovat všem pracovníkům Tech-
nických sítí Brno a.s., kteří se podí-
lejí na údržbě veřejného osvětlení 
v MČ Brno-Bohunice, a těším se na 
další spolupráci. Záznam z kontroly 
je uložen na Odboru technických 
služeb Úřadu MČ Brno-Bohunice. 

Josef Juras, člen Rady MČ

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 46. zasedání 
dne 1.8.2012
– souhlasila s výstavbou a provo-

zem MŠ v areálu kampusu MU 
v rámci stavby „CAMPUS – Re-
zidenční areál III“, požadovala 
zajištění provozu zřizované MŠ 
z úrovně statutárního města Brna 
nebo prostřednictvím školského, 
či jinak řádně licencovaného sub-
jektu 

– schválila zadávací podmínky na 
akci „Úprava zpevněné plochy 
okolo víceúčelového hřiště TJ Ta-
tran Bohunice“ a seznam firem, 
které budou vyzvány k podání 
nabídky

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem pozemků p. č. 1355/1, 
1355/2, 1357/1, 1357/2 a p. č. 
1358– vše zahrady v k. ú. Bohuni-
ce při ulici Vinohrady

– schválila zveřejnění záměru vy-
půjčit nebytové prostory v II. nad-
zemním podlaží objektu Ukrajin-
ská 2, č. p. 678 na pozemku p. č. 
1197/13

– souhlasila se zřízením věcného 
břemene na pozemku p. č. 949/2 
v k. ú. Bohunice při ulici Podsedky 
z důvodu připojení inženýrských 
sítí 

– schválila dodatek č. 3 k nájemní 
smlouvě na pronájem obecního 
bytu v DPS Arménská 4 

– nesouhlasila s uzavřením smlou-
vy o právu stavby na pozem-
cích p. č. 3057/1 a p. č. 3057/2 
v k. ú. Bohunice za účelem vy-

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

MINIGOLF 
BOHUNICE

Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 16.00–20.00

Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

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. Proná-
jem 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 

budování bezbariérového přístu-
pu do bytového domu Spodní 
680/20, trvala na svém usnesení 
k bodu č. 12) z 9. Zasedání Rady 
MČ

– schválila rozpočtové opatření č. 
8/RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok 2012 

– jmenovala Ing. Otakara Kama-
ráda a RNDr. Ivanu Šafránkovou 
odpovědnými pracovníky za or-
ganizačně-technickou přípravu 
voleb do zastupitelstev krajů, 
které se budou konat ve dnech 
12. a 13. října 2012.

– schválila rozhodnutí, kterým 
ukládá firmě KAMENICE DEVELO-
PMENT, a.s. a firmě Alreo, a.s, po-
kutu ve výši 20.000 Kč za poruše-
ní ustanovení § 58 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích

– neschválila poskytnutí dotace 
z rozpočtu MČ Brno-Bohunice fy-
zické osobě na pořádání 1. roční-
ku Běhu pro rodinu v Bohunicích.

– schválila výzvu k zaplacení bez-
důvodného obohacení ve výši 
810.164 Kč, určenou společnosti 
DOVER, spol. s r.o.,

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE 

Vstup volný. Arménská 7
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Co si psali naši předkové XXXVIII.

Svatba mezi paneláky?

Pro naše třicáté osmé pokračování seriálu „O čem si psali naši 
předkové“ jsem vybral pohlednici, která patří k běžnějším. Jsou 
na ní 3 fotografie. Horní a spodní vlevo zachycují bohunickou 
nemocnici (tehdy chudobibec, nebo chorobinec), vpravo dole 
je pak snímek zahradnické školy. Pohlednice byla vydána na 
konci 30. let 20. století.
Protože pohlednice nebyla poslaná a nemá proto text, vybral 
jsem pro doplnění text z jiné pohlednice, jejíž obrázek zde byl 
vícekrát zveřejněn. 
Text oznamuje p. Františku Vlčkovi, řídícímu učiteli ve Dvorskách, 
že se Mařce narodil syn.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Mařka je v porodnici, narodil se nám chlapeček 
v pátek 8.1. Jinak jsou zdraví  
a mají se k životu.

Za všechny Vás líbá 
Jožka

Když jsme plánovali svatbu, datum 
bylo jasné 14. 7. 2012. Na místě jsme 
se také shodli - zahrada Střediska vol-
ného času Labyrint na Švermove 19. 
Kdo nás ale bude oddávat jsme ne-
měli tušení. Proto jsme začali lovit 
na internetu, až jsme našli webové 
stránky pana Antonína Crhy. Velice 
nás potěšilo, že má v daný termín čas 
a dokonce nadšení oddávat přímo 
v Bohunicích.
Již po první schůzce jsme byli z naše-
ho setkání mile překvapení. Ale po-
řádnou radost nám udělal pan Crha, 
až když jsme začali řešit, jak bude 
obřad probíhat. Já (Aneta Špálov-
ská/Procházková) vyučuji v Taneční 
skupině Sneaker, která sídlí právě 
v Labyrintu a Aleš Procházka – dnes 
už můj manžel, je také sportovní 
trenér, proto jsem volili uvolněnou 

a pohodovou svatbu ve stylu tenisek! 
Když jsme dotančili až k obřadu, jen 
jsme se smáli.
Proslov pana oddávajícího opravdu 
bral dech – nejen nám, ale i svateb-
čanům. Naprosto originální, stylo-
vé jednoduché a krásné povídání. 
Většina hostů si doteď myslí, že se 
s panem Crhou známe osobně od-
jakživa, protože slova u obřadu byla 
jako šitá na míru právě nám. Ale na 
to nám stačily pouhé dvě schůzky. 
Proto chceme touto cestou moc po-
děkovat jak panu Antonínu Crhovi, 
tak všem ostatním, kteří se na naší 
svatbě podíleli. Opravdu jsme si to 
parádně užili a jen nás mrzí, že se 
svatba koná jen jednou za život.
Přejeme více takových příjemných 
akcí.

Novomanželé Procházkovi

5. až 6. 9. ZÁPISY na šk. rok 2012/13
SVČ Lány 3, 10.00–18.00 hodin

5. 9.
středa

KNIŽNÍ GRAFIKA – vernisáž výstavy
KJM Lány 3, od 17.00 hodin

9. 9.
neděle

BOHUNICKÝCH 222 METRŮ – koloběžkové závody 
Orel, jednota Bohunice – registrace od 14.30 hodin

11. 9.
úterý 

O CHVÁSTAVÉM ŠTĚNĚTI – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3,  od 16.00 hodin

12. 9.
středa

TATRAN Bohunice: Slavoj TZK Polná – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 17.00 hodin 

13. 9.
čtvrtek

ZAMYKÁNÍ BOHUNICKÉHO VINOHRADU
obecní vinohrad pod radnicí, Běloruská, od 17.00 hodin

13. 9.
čtvrtek

ZAHRADNÍ SLAVNOST S BOHUNICKOU CHASOU
zahrada ZUŠ Amerlingova, od 18.00 hodin

15. 9.
sobota

TATRAN Bohunice: SK V. Bystřice – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

16. 9.
neděle

TATRAN Bohunice: HC Zlín – házená 
hala Neužilova, ČP mužů, od 15.00 hodin

16. 9.
neděle

TATRAN BOHUNICE : FK PELHŘIMOV – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD „muži A“, od 16,30 hodin

16. 9.
neděle

DRAKIÁDA
Orel, jednota Bohunice – sraz ve 14.00 hodin

16. 9.
neděle

STOLNÍ TENIS PRO MLADÉ
Orlovna, Hraničky 5, 16. 9. 2012 od 14.50 hodin

17. až 
21. 9.

VELKÝ KŘÍŽOVKÁŘSKÝ TÝDEN
KJM, Lány 3

22. 9. 
sobota

BOHUNICKÝ DEN PRO RODINU
KJM, Lány 3, 9.00–11.30 a 14.00–17.00 hodin

22. 9.
sobota

Veselý běh pro rodinu aneb Pojďte si s námi zaběhat!
Ulice Spodní – Rolnická, 14.00–17.00 hodin

22. 9.
sobota

TATRAN Bohunice: MFK Vyškov – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.00 hodin

22. 9.
sobota

TATRAN Bohunice: HSK Vlčnov – házená
hala Neužilova 35, 2. liga žen, od 17.00 hodin

26. 9.
středa

X. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
ÚMČ Dlouhá 3, od 17.00 hodin 

28. 9.
pátek

16. SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
Bohunická chasa a bohunický Orel– od 14.00 hodin

Kalendárium IX.
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Sportovní ohlédnutí ZŠ Arménská Krajské kolo v požárním sportu

Fotbalisté TATRANU vstupují  
do druhé divizní sezóny!

MŠ Vedlejší a možné přestupy dětí

Nově otevřená mateřská školka Vedlejší nabízí pro bohunické děti 
dvě třídy o celkové kapacitě cca 50 míst. Může se stát, že máte zá-
jem o tuto školku, ale nebyl Vám umožněn zápis, protože Vaše dítě 
už chodí (nebo bylo přijato) do jiné z bohunických školek. Někteří 
rodiče své dítě zapsat do MŠ Vedlejší mohou, raději by však zvolili 
jinou školku v Bohunicích, kam přijati nebyli. Pokud máte zájem 
o případnou výměnu míst, ozvěte se nám! 
Na internetové adrese http://chcemeskolku.jdem.cz vytvoříme da-
tabázi kontaktů, abychom se lépe společně domluvili na případném 
možné přestupu dětí. 

V červnu loňského školního roku se 
žáci ZŠ Arménská zúčastnili Atletické 
olympiády brněnských základních 
škol. Naše škola měla na místě ten-
tokrát nejen sportovce, ale i mladého 
reportéra Sebastiana Urbánka ze třídy 
3.C. Posuďte, jak se mu jeho reportáž 
podařila.
Dnes 19. 6. má naše škola Arménská 
velký den. Naši sportovci se zúčast-
nili atletické olympiády brněnských 
základních škol. I naše třída má své 
zástupce. Jsou jimi: Oliver Ždánský, 
Nela Vačkářová, Petra Kalousková 
a Filip Gebauer. 
Již brzy ráno jsme se vypravili fandit 
našim sportovcům. Cestovali jsme 
z naší školy tramvají na zastávku Čer-
vinkova a již zhruba v 10:00 h jsme 
byli na místě. Přivítal nás velký spor-
tovní areál vysokých škol, kde samot-

né závody probíhaly. Na atletickém 
stadionu jsme seděli na obrovské 
tribuně, ze které jsme měli úžasný 
výhled. Jen jsme se usadili, závody 
začaly. V různých částech stadionu 
probíhaly jednotlivé soutěže. Vidě-
li jsme na čtyři písková doskočiště, 
prostor pro hod míčkem, běžeckou 
dráhu a ostatní sportoviště. Bohužel 
se našim borcům příliš nedařilo. I přes 
naše obrovské povzbuzování a je-
jich úsilí nedosáhli na medaili. Zeptal 
jsem se Olivera Ždánského na to, jak 
se mu závodilo. Oliver odpověděl: 
„Závodilo se mi dobře, mám z toho 
dobrý pocit.“
Myslím si, že není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se. Sportovat je fajn a hlav-
ně to prospívá našemu zdraví.

Sebastian Urbánek
žák 3.C ZŠ Arménská

V květnové čísle jsem psali o postupu 
žen z Bohunic do krajského kola v po-
žárním sportu. Toto kolo již proběhlo, 
a to 4. srpna tentokrát u nás v Brně 
na úžasném stadionu VUT. 
Do krásně slunečného dne se probu-
dili hasiči a hasičky ze 7 okresů Jiho-
moravského kraje. Letos poprvé tato 
soutěž probíhala společně ze soutěží 
profesionálních hasičů, takže se bylo 
opravdu na co koukat. 
V 9 hodin se začalo soutěžit. První 
disciplínou byly tentokrát štafety 
4 x 100 m. Naše ženy je zaběhly ve 
velmi dobrém čase, ale při silné kon-
kurenci to stačilo jen na páté místo. 
Další disciplínou byl běh na 100m 
s překážkami. Skvělý výkon zazna-
menala naše Hanka Elznerová, která 
svým časem 19,58 s. obsadila ze 45 
závodnic krásné 4. místo. Poslední 
disciplínou byl hasičský útok, který 
patří k nejsilnější disciplíně našich 
žen. To se také potvrdilo a ženy skvě-
lým časem 29,50 s. skončily na tře-

tím místě. Nakonec po sečtení všech 
výsledků, ženy z Bohunic obsadily 
v opravdu těžké konkurenci krásné 
páté místo.
Takže Kateřině Šuterové, Julii Be-
nyóové, Zuzaně Soukupové, Haně 
Elznerové, Anně Putnové, Ingrid 
Soukupové, Ivetě Dřímalové, Hance 
Hejtmánkové-Fialové a Báře Švédo-
vé moc blahopřejeme a přejeme do 
dalších takových útoků hodně štěstí. 
Nesmíme ani zapomenout poděko-
vat Lucii Jaškové (která se celou dobu 
na tuto soutěž připravovala, ale týden 
před soutěží se zranila, takže soutěžit 
nakonec nemohla) a Terezi Gargulové 
(která se připravuje na mateřské po-
vinnosti), ale obě byly oporou celého 
týmu a fandily, jak jen to šlo.  
A když už jsme u toho děkování, tak 
díky patří i všem hasičům z Bohunic, 
kteří pomáhali ženám při trénincích 
a dávali jim cenné rady a předávali 
zkušenosti.

Hasiči z Bohunic

Přání fanoušků i funkcionářů, udržet 
se po první sezóně v Moravskoslez-
ské divizi, bylo sice splněno, ale ten 
nejtěžší krok fotbalisty Tatranu teprve 
čeká – setrvat v MSD i po druhé sezó-
ně. Letní příprava byla zaměřena prá-
vě na tento úkol. Po krátkém volnu, 
které hráči dostali po ukončení přede-
šlého ročníku, začala letní příprava již 
9. července. Mužstvo odehrálo sedm 
přípravných zápasů, ze kterých odešlo 
vítězně a nebo remizovalo. Jen utkání 
1. kola Poháru České pošty s třetiligo-
vým Prostějovem, za který nastoupilo 
7 bývalých prvoligových hráčů, pro-
hrál Tatran 1:3 na domácím hřišti. 
Kádr mužstva pro nadcházející se-
zónu posílí několik nadějných bohu-
nických dorostenců – Buchtík, Tvrdý, 
Růžička, Král a Smolka, dále obránce 
Solnický, který přichází na hostování 
z Vítkovic a mladý brankář Mrkvica ze 
Zbrojovky Brno. Na straně druhé z ká-
dru Tatranu odešli Bombicz, Zůbek, 
Beneš, Skurupii, Michalec a Navrátil. 
Brněnské derby se budou hrát dvě 
a to s FC Dostou Bystrc, které se ne-

podařilo postoupit a s FC Líšeň, která 
ze 3.ligy sestoupila. 
Podzimní část MSD zahájil Tatran 11. 
srpna na půdě Napajedel a vyválčil 
jeden bod za remízu 1:1. O týden 
později, ve druhém zápase sezóny 
– první na domácím trávníku – se 
však museli hráči sklonit před lep-
ším výkonem fotbalistů Třebíče, která 
si z Brna odváží vítězství 2:1. Jak se 
hráči Tatranu Brno Bohunice postaví 
ostatním celkům MSD se můžete pře-
svědčit sami. Nenechte si proto ujít 
domácí zápasy TATRANU na stadionu 
na Neužilově ulici v Bohunicích. 
Informace o začátcích zápasů i odjez-
dech autobusu na zápasy mimo Brno 
naleznete na webových stránkách 
www.tatranbohunice.xf.cz, ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
nebo na vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá vedle trafiky. Na vaši ná-
vštěvu a podporu v novém ročníku 
MSD 2012/13 se těší hráči i funkcio-
náři fotbalového oddílu TATRAN Brno 
Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

OZNAM OBECNÍHO VINOHRADNÍKA
Ve čtvrtek 13. září 2012 se od 17.00 hodin 

bude konat v pořadí druhé uzamčení, 
tedy slavnostní „zarážení“ našeho obecního vinohradu.
Účelem krátkého ceremoniálu bude za účasti kmoter 

a kmotrů jednotlivých vinných hlav a pěveckého nadšení 
Bohunické chasy sdělit všem, že vinohrad je již obtěžkán 

úrodou a všichni se těšíme na její sběr. 
Do té doby však do vinohradu pod trestem příkladným  

se vstup zakáže. 

A jako obvykle dobrou náladu, skleničky  
a potřebné občerstvení každý s sebou.

Na programu je také homeopatický košt „Bohunického 
obecního“, tedy našeho vína, jenž obdrželo diplomové 

ocenění na únorové 35. jihomoravské regionální výstavě. 

Bezprostředně po té následuje vystoupení  
Bohunické chasy v zahradě ZUŠ.

Jste zváni!

 Čím více vinohradů, 
 tím více Moravy …
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Kamarádi v Hamernici Babí léto v knihovně

Poprvé do školy – poprvé do knihovcny

Vážení a milí, v září se můžeme vidět 
tolikrát!! :-) Nejprve se musíme omlu-
vit všem, kteří chtěli navštívit v úterý 
28. 8. 2012 v 18 hodin besedu Brněn-
ský architektonický manuál. Z důvo-
du mimořádné zahraniční pracovní 
cesty všech tří autorek projektu jsme 
musely tuto besedu zrušit, bude uve-
dena v náhradním termínu v říjnu.
A teď už ke všem akcím, které jsme 
pro Vás připravily na měsíc září.
Ve středu 5. 9. 2012 v 17 hodin pro-
běhne vernisáž výstavy Knižní grafika 
pana Reného Senka. Autor je grafi-
kem nakladatelství JOTA. K poslechu 
zahraje Ukulele Orchestra Jako Brno, 
úžasné sdružení brněnských amatér-
ských ukulelistů. Výstava potrvá od 
5. 9. do 27. 9. 2012.
V úterý 11. 9. 2012 v 16 hodin se se-
jdeme s Vámi a Vašimi prťátky, bu-
deme číst pro nejmenší, tentokrát 
z Nové knížky pro děti o chvástavém 
štěněti. Milé povídání o zvířátkách 
a také o naší brněnské ZOO. Vhodné 

pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby.
Nezapomínáme ani na dospělé čte-
náře. V týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2012 
vyhlašujeme 1. ročník Velkého křížov-
kářského týdne. Přijďte si v tomto ter-
mínu a v naší otevírací době vyluštit 
křížovku a možná právě Vy vyhrajete 
Velký křížovkářský slovník. Podrob-
nosti k pravidlům soutěže na místě.
V sobotu 22. 9. 2012 budeme jed-
ni z účastníků Dne pro Bohunice. 
V knihovně nebo na zahradě Vás se-
známíme s naší pobočkou, k dispo-
zici Vám budeme od 14 do 17 hodin. 
Dozvíte se vše o registraci prvňáčků 
zdarma, podrobné informace viz člá-
nek v tomto čísle. 
Přejeme krásné dny a doufáme, že 
si uděláte chvilku času na některou 
naši akci.

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
Knihovna Jiřího Mahena,

 pobočka Lány

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKO-
LY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich 
rodiče akcí s názvem „Poprvé do školy – poprvé 
do knihovny“. Slavnostní vstup dětí do prvních 
tříd se rozhodla spojit se slavnostním vstupem do 
knihovny. Formou zábavných pořadů, divadelních 
vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších 
aktivit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících 
čtenářů ke knihám a čtení. 
A co pro ně připravila v letošním roce?

• V období od 1. září do 7. října 2012 mohou prvňáčci využít možnosti zare-
gistrovat se do knihovny zdarma.

• Soutěž „Kočkopes aneb Jak by vypadalo tele s chobotem?“ určenou 
pro čtenáře KJM ve věku od 6 do 10 let. Soutěž potrvá od 20. září do 25. 
října 2012. Soutěžní listy najdete na všech provozech KJM.

• Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na poboč-
ce KJM v městské části Brno-Bohunice, Lány 3 ve čtvrtek 4. října 2012 od 
14.00 do 18.00 hod. Slavnostnímu pa sování bude předcházet doprovod-
ný pro gram – Staňte se rytíři knih – zábavné odpoledne pro děti i rodiče 
v rámci BOHUNICKÉHO DNE PRO RODINU (22. 9. 2012, 14.00–17.00 hodin).

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

Přestože léto se již pomalu chýlí ke 
konci, vzpomínky na tábor prožitý 
s kamarády jsou stále ještě čerstvé. 
Údolí Říčky v chráněné krajinné ob-
lasti Orlické hory se letos opět roze-
znělo hlasy dětí, které zde prožívaly 
nezapomenutelných šestnáct dnů na 
táboře Kamarádi - Hamernice.
V Hamernici najdete klasický tábor se 
vším, co k němu patří. Stanové měs-
tečko na louce uprostřed lesů, obté-
kané říčkou lákající k vodním hrám. 
Dobrodružné cesty krajinou k velké-
mu soutoku. Dopoledne i odpoled-
ne plná her, sportování a různých 
soutěží. Divadlo pod širým nebem, 
večerní posezení u ohně, spaní v lese. 
Třídenní výlet, lodičky a šlapadla na 
přehradě na Pastvinách. Ale také prá-
ce v kuchyni, sekání dřeva, topení 
v kamnech a další táborové práce, 
na nichž se podílejí děti i vedoucí. 
Náš letošní tábor byl ve znamení de-
tektivů 19. století. Jednotlivé oddíly 
se staly detektivními kancelářemi po-
máhajícími svou činností Interpolu, 
společně s nímž pátraly po tajem-
ném Fantomovi. Na nástupech i při 
slavnostních akcích jste mohli vidět 
dámy v dlouhých šatech, klobou-
cích a s paraplíčkem i mladé muže 
v saku, buřince a s neodmyslitelnou 

lupou v ruce. Největším úspěchem 
našich detektivů bylo vysledování 
protřelého zločince Juana Amigose 
Banditose a nalezení cenného aztéc-
kého pokladu na ostrůvku uprostřed 
divočiny. Poklad jsme samozřejmě 
vrátili muzeu, které se nám odvděčilo 
naprosto přesnými kopiemi těchto 
vzácných památek.
Tábor skončil, ale činnost skupiny 
Kamarádi - Hamernice rozhodně 
nekončí. Hned od září se znovu vra-
címe k osvědčeným Výpravám za 
dobrodružstvím, konaným pravidel-
ně během školního roku. Účast na 
těchto výpravách není podmíněna 
žádným členstvím a jsou na ně zvány 
všechny děti, které nemají rády nudu 
a baví je společné hry a nové zážitky. 
Třídenní výlet po vzoru robinsonů, 
tajemná noc v prostorách zámku, pá-
trání po ježku v kleci, průzkum jeskyní 
na Stránské skále i letní tábor 2013 
čekají na své zájemce. Vše o nás se 
dozvíte na našich stránkách www.
kamaradihamernice.cz. 
I letos se tábor uskutečnil za drob-
ného přispění MČ Brno – Bohunice, 
za které patří náležité poděkování.

Michal Kincl
hospodář turnuse

Letos opět

 BASKETBALOVÝ ODDÍL 

zahajuje na ZŠ Arménská 
sezónu. Rádi přivítáme 

ve svém kolektivu 
(věkový průměr 33 let, 
ale nerozhoduje) muže 

i ženy na rekreační přátelský 
basketbal. Hrajeme každé 

pondělí od 21 h. 
Info na tel.: 733 716 096.

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

3. října – trasa: Brno, Termální lázně „Čalová“ Slovensko, Brno – 480,- Kč
17. října – trasa: Brno,  Termální lázně „Gyor“ Maďarsko, Brno – 520,-Kč

Odjezd: 6.00 hod.          Návrat cca: 20,00 hod
Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání 

Cestovní doklad – pas nebo platný OP Evropské unie, průkaz pojištěnce
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za eura

Sraz autobusová zastávka obchodní centrum „Kalinka“ v Bohunicích
Předprodej místenek pondělí 24. září 2012 

na radnici Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod
Možnost připojištění při předprodeji do 70 r. 12,- Kč/den; 70 r. a více 18,-Kč/ 

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice
Informace a rezervace: 

František Doušek, tel: 547 353 215, mobil: 723 937 562

Prestižní bezpečnostní 
agentura AVES PLUS 
přijme pracovníky 
s částečným nebo plným invalidním 
důchodem na pozice 

recepční/vrátný. 

Tel. 548 423 274, 602 941 792.
Životopisy zasílejte na 

personalnibrno01@avesplus.cz, 
v předmětu uveďte: recepční Brno.
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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: 
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo 

vychází 31. 8. 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.

    3. bohunická drakiáda
Sraz u orlovny v Bohunicích, Hraničky 5

v neděli 16. 9. 2012 ve 14.00 hodin
V případě deště či bezvětří se akce nekoná.

   
V 15.30 hodin vyhodnotíme soutěž o nejhezčího (vlastnoručně
vyrobeného draka), největšího, nejmenšího a nejvýkonnějšího
draka, o nejvyšší dolet a nejhezčí akrobatický let. 
Ceny pro vítěze a horký čaj pro všechny.

Místo konání bude upřesněno podle aktuálních podmínek
a oznámeno na našem webu. Rovněž tam najdete návod
na stavbu draka: www.orelbohunice.cz
Draky bude možno zakoupit i na místě.
V sobotu 15. 9. od 14 hodin dílna - výroba draků v orlovně.
Případné dotazy: Václav Zavadil, tel. 777 631 359

Srdečně zve Orel, jednota Bohunice, za podpory MČ Brno-Bohunice

ZAHRADNÍ SLAVNOST 

S BOHUNICKOU CHASOU
                                                    

V AREÁLU ZUŠ NA AMERLINGOVÉ ULICI
   (vedle ZŠ Arménská)

Čtvrtek 13. září v 18.00 hodin
dvouhodinové pásmo připravila Chasa orelské jednoty 

se svou cimbálovou muzikou Bohonica 
Tance: brněnské, boršické, verbuňk…

Písně: bohunické, o víně, žertovné, moravské lidové…
Prodej vína zajištěn

Koncertní vystupování Bohunické chasy je podporováno statutárním městem Brnem

                         
                                     

 

Orel jednota Brno-Bohunice  -  za podpory MČ Brno-Bohunice
p o ř á d á

v neděli 9. září 2012
KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY dětí a mládeže do 18 let

„BOHUNICKÝCH 222 METRŮ“
1430–1500hod. = registrace závodníků v parčíku pod bohunickou kaplí, volný trénink

1500hod. = rozdělení do kategorií, zahájení závodů 
1515hod. = start prvního závodu

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA
ZDRAVOTNÍ DOZOR BUDE ZAJIŠTĚN
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI

www.orelbohunice.cz

            Orel jednota Brno-Bohunice pořádá turnaj ve 

STOLNÍM TENISE 
Kde: Orlovna, Hraničky 5

Kdy: 16. 9. 2012 (neděle)
Zahájení turnaje ve 1300 hod

Nezapomeňte: sálovou obuv a pálku
Turnaj je určen pro mladé, neregistrované hráče

Přihlásit se můžete u organizátorů turnaje na facebooku: 
Bára Vachová, Antonín Crha, Jiří Pier Škarohlíd, 

nebo se zapojit do facebook události. 
Závazně se nahlásit je možné též na tel. č. 724 150 608.

Na provoz orlovny přispívá Statutární město Brno a městská část Brno-Bohunice.

 Doučím FYZ - MAT , 6.-9. tř; při-
pravím k přij. zk. na SŠ; pomohu v 
problémech při přechodu na SŠ.tel. 
774621703

 Pronajmu pozemek – zahradu 
za účelem rekreace i zahradničení. 
Blízko Bohunic. tel. 606 594 402.

 Hledám ke koupi byt v Brně, spě-
chá, tel. 608 256 310. Děkuji a přeji 
pěkný den Šudáková.

 Prodám v Ostopovicích pozemek 
0,0386 ha s chatkou 4,5 x 4,80 m. Volat 
po 16. h. Tel.: 607 175 373.

 Pronajmu garáž na ulici Ukrajin-
ská, volná ihned.tel.605 592 403 

 Prodám levně stěnu do dětského 
pokoje s psacím stolem. 
Tel: 732 201 972

 Prodám rozkládací celočalouně-
nou pohovku, v-80, š-145, h-80. 
Cena 500 Kč. Tel: 731 961 257.

 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 do-
platku. Tel: 777 271 226

SPORTOVNÍ DEN župy Sušilovy
pořádá Orel jednota Brno-Starý Lískovec

sobota 22. září 2012
Místo: atletický stadion zš Labská 27

Program:
8.30 – začátek prezentace,
9.30 – zahájení  závodů
Soutěží se ve všech věkových kategoriích v atletickém čtyřboji.
Přijďte si všichni také zasoutěžit
www.orel-staryliskovec.cz



9 / 12 N A Š E  B O H U N I C E  / 7

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

 Koupíme byt 3+1 – 4+1 v okolí 
Bohunické nemocnice. Hotovost. 
lucie.bytecek@seznam.Cz, 
Tel: 773349381

 Prodám zahradu v Silůvkách – 
280 m2 v blízkosti železniční stanice. 
Tel. 602 511 998

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

  Prodám byt 3+1 v Brně-Bo-
hunicích v OV, na ul. Souhrady. 
Dům je po celkové rekonstruk-
ci. Cena 2 150 000 Kč vč. provize.  
Tel. 602 511 998



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

Prodejna:
Sklizeno (u Ronda)
Křídlovická 47
602 00 Brno
tel.: +420 530 330 584
kridlovicka@sklizeno.cz
www.sklizeno.cz

po–pá 8.00–19.30 hod.
so 8.00–12.00 hod.

Kvalitní vakuované maso od českých farmářů
Vyzrálé hovězí steakové maso z nejlepších masných plemen
Farmářská kuřata, krůty, jehněčí a králíci
Poctivé uzeniny z masa / farmářské sýry čerstvé a zrající
Mléko, jogurty, máslo a vejce z volného chovu
Tradiční kváskový chléb a pečivo
Marmelády, džemy, povidla, med a další pochutiny
Sezonní zelenina a ovoce / nešizené mošty, sirupy a ovocné pálenky
Kolekce vín z nejlepších moravských vinohradů
Řemeslná piva z českých a moravských minipivovarů
Sortiment bezlepkových potravin a uzenin
A mnohem, mnohem víc opravdového jídla

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

PRODEJNÍ AKCE Nyní nově 
vestavěné skříně a kuchyňské linky na míru 

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

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Kvalita a mírné ceny

Tel. 543 212 520
9.30–12.00/13.00–17.30

Toto je kupón na slevu 10 %

s tímto inzerátem sleva 10 %

BalKon sYstem, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

zasKlívání loDŽií, záBraDlí
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746
777 151 205, info@balkony.cz

www.levnesporaky.cz

sporáky mora 
od 4 290 kč

U nás prodejem slUžby 
nekončí, ale začínají.

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

kUFŘÍkoVÝ propaN-BUTaNoVÝ VaŘIč 
s pIEZoELEkTrICkÝm 
ZapaLoVáNÍm 
Za 502 kč

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

Potřebujete  
prodat 
nemovitost?
Zajistíme Vám vše potřebné 

pro Váš spokojený prodej.  
                                                                           

V rámci prodeje nabízíme:
•	 	inzerce	nemovitostí	prostřednictvím	

firemních	stránek	většiny	
významných	realitních	serverů

•	 	doprovázení	zájemců	na	prohlídky	
a	zpracování	záznamů

•		vypracování	smluv	podkladů	
nezbytných	k	převedení	nemovitosti	
(katastr,	družstvo)

•	 	konzultace	s	právním	oddělením
•		poradenství	s	přípravou	přiznání	

k	dani	z	převodu	nemovitostí	
vč.	samotného	vyhotovení	

V případě zájmu se obraťte 
na tel. č.: 602 511 998  

Váš	realitní	makléř	Toufarová	Ivana

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 *


