
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

č. 6 – 2011 
ROČNÍK 21  ZDARMA

www.bohunice.brno.cz

Nejsme nepřátelé

V životě jsem se již setkal s různými 
názory na práci vedení bohunické 
radnice. Některé byly povzbudivé 
a děkovné, jiné méně, další byly 
zarmucující, až urážlivé. 
Co mě však mrzí nejvíc, jsou „zaru-
čená řešení všeho znalých a dobře 
informovaných jedinců“, kteří vy-
kládají svému okolí celé romány 
o tom, co bude, proč to tak bude, 
kdo a co udělal špatně, a že oni 
sami by to tedy dělali zcela určitě 
jinak a lépe. 
Před radnicí stával donedávna 
vzrostlý vánoční strom. Na první 
pohled vypadal velmi zdravě, ale 
jeho kořeny byly nemocné a hrozil 
pád. Proti jeho kácení se ozvalo 
hodně lidí. Ti rozumní pochopili, 
že byl nebezpečný, ale část „vše-
ználků“ nás obviňovala, že jsme 
potřebovali dřevo do krbu na cha-
tu, že jsme všichni darebáci apod. 
Říkal jsem si: „Copak jsou ti lidé 
opravdu tak zaujatí, že by si mohli 
myslet, že by takový krásný a po-
třebný strom mohl skácet někdo 
jen tak pro radost?“ Nejsme přece 
žádní nepřátelé, abychom dělali 
věci, které obci škodí.
Ano, někdo chce před svým do-
mem pokácet strom, ale jiný z té-
hož vchodu jej chce zachovat, 
někdo by uvítal parkoviště, jiný 
raději zeleň, další nechce hřiště, 
rodiče dětí naopak volají po jeho 
oplocení. 
Někdo ovšem musí rozhodnout. To 
rozhodnutí nemusí být lehké a je 
na bedrech bohunické rady. Ale 
NIKDY, opakuji NIKDY je neděláme 
tak, abychom ubližovali rozvoji 
a životu v Bohunicích. 
Milí bohuničtí spoluobčané, sku-
tečně nejsme Vaši nepřátelé. Jsme 
jedni z Vás. Když se Vám něco ne-
zdá, ptejte se, rádi Vám odpovíme 
a rádi pomůžeme. 

Antonín Crha, místostarosta
Uzávěrka č. 7–8/11

středa 22. června 2011

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Úvodem tohoto červno-
vého zápisníku se chci 
pokusit jednoduchou 
formou vysvětlit, k čemu 
slouží územní plán. Proč? 
Protože většina obyvatel 
se o něj zajímá, až když 
se v okolí jejich bydliště 
„něco děje“. A to už bývá 
obvykle pozdě. Dovolím si 
tak usuzovat z překvapivě 
nízkého zájmu veřejnosti o besedy 
nad územním plánem pořádané 
radnicí v měsíci lednu a také z po-
měrně malého počtu písemných 
připomínek či námitek od občanů 
ke zveřejněnému konceptu připravo-
vaného územního plánu. Předesílám, 
že nic nevyčítám, jen konstatuji. Tedy: 
územní plán města Brna je závazný 
dokument, kterým jsou vázaní maji-
telé pozemků a nemovitostí. Ta váza-
nost spočívá v jednoznačné defi nici 
toho, k čemu lze daný pozemek či 
nemovitost využívat. A to využití je 
rozličné – stavební parcela, zahrada, 
zastavěné území nemovitostí, veřejná 
komunikace, školství, rekreace, orná 
půda, atd. Za důležité pro následující 
považuji podotknout, že skutečná 
aktuální podoba pozemků či parcel 
se může zcela radikálně lišit od je-
jich předurčení defi nované územním 
plánem. Tedy neznamená to, že tam, 
kde jsou stromy, nelze nic stavět a na-
opak, tam kde doposud nic neroste, 
tak to neznamená, že pozemek není 
z pohledu územního plánu zahradou 
nebo veřejnou zelení. Stavební úřad 
pak při svém konání z tohoto doku-
mentu vychází. Tedy v podstatě „jen“ 
dohlíží, zdali usilování stavebníka je či 
není v souladu s platným územním 
plánem.  
Územní plán jako takový přijímá 
a mění zastupitelstvo města Brna. 
I z důvodu toho, aby územní plán 
poskytoval přiměřenou míru jistoty 
- věcnou i právní - všem majitelům 
pozemků a nemovitostí, je jeho změ-
na časově náročná. Jedná se obvykle 
o proces dvou let. Územní plán je ve-
řejně přístupný na webu Brna nebo 
v tištěné formě na radnici městské 
části. Vzhledem k tomu, že se nový 

brněnský územní plán 
rodí v obecně známých 
těžkostech, doposud pla-
tí ten starý z roku 1994. Je 
zřejmé, že tehdy přijatý 
plán již v mnohém neod-
povídá potřebám dneš-
ního rozvoje. I z tohoto 
důvodu iniciovala Rada 
MČ prostřednictvím bo-
hunického zastupitelstva 

v loňském a předloňském roce poža-
davky na změnu v některých lokali-
tách naší městské části. Tyto změny 
však nebyly doposud realizovány. 
Jednou z lokalit, jichž se požadavek 
na úpravu týká, je i prostranství mezi 
ulicemi Jihlavskou a Pod Nemocni-
cí a Uzbeckou. Náš požadavek zněl 
– místo doposud možné zástavby 
zachovat ZELEŇ. 
A nyní k jádru věci, o kterou mi přes 
delší úvod jde. Jde o avizovanou 
stavbu zdravotnického zařízení na 
části pozemku mezi ulicemi Jihlav-
ská a Pod Nemocnicí. Přesněji lo-
kalizováno – jde o tu část, která je 
mimo vzrostlého borovicového háj-
ku v sousedství čísla popisného 4. 
V loňském roce bylo vedení měst-
ské části informováno o záměru pri-
mátora a tehdejšího vedení města 

Brna umožnit v této části Bohunic, 
v souladu s platným územním plá-
nem, výstavbu zubní polikliniky. Rada 
městské části nesouhlasila, ale po 
poznání, že vedení města na svém 
záměru trvá, se podařilo do projektu 
prosadit alespoň takové úpravy, které 
by mohly vést i k určitému zlepšení 
stávající neutěšené situace v dané 
lokalitě. Jedná se především o přímé 
napojení na ulici Jihlavskou, vybudo-
vání ofi ciálních chodníků a veřejných 
parkovišť. A to vše v prvním pořadí. 
Pro názornost připojuji schematický 
nákres plánované výstavby. Vznes-
li jsme i akceptovaný požadavek 
omezení výšky výstavby na úroveň 
sousedních domů.
V této souvislosti jsem byl seznámen 
s tím, že více než pět set občanů 
bydlících na ulici Pod Nemocnicí po-
depsalo a zaslalo na magistrát města 
Brna petici s nesouhlasem k zástavbě 
diskutovaného území. Nic se proti 
takovéto aktivitě nedá namítnout. 
Lze ji dokonce i přivítat. Organizá-
toři však vycházejí z nepřesných 
informací. A to může být nakonec 
i příčinou, že se toto úsilí může zcela 
minout účinkem. A stačilo tak málo 
– informovat se na radnici u místní 
samosprávy…
Nyní už jen v krátkosti: 
-Pokračujeme v projektu zřízení ma-
teřské školy v prostorách ZŠ Vedlej-
ší. Předpokládaná kapacita 75 dětí. 
Mnohé však není plně v režii městské 
části, a tak bude opravdu úspěchem, 
když se nám podaří provoz zahájit 
před koncem letošního roku.  I pro-
to žádáme školský úřad o možnost 
dočasného navýšení kapacity ve 
stávajících třídách MŠ.
-Zajděte někdy do Labyrintu (viz 
upoutávka uvnitř čísla). Už to není 
dávno „nízkoprahový“ klub pro „ne-
zbednou“ mládež…
Přeji dobrý červen.

Miloš Vrážel, starosta MČ
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Rada MČ na svém 12. zasedání 
dne 4. 5. 2011
• schválila zadávací podmínky na 

akci „Úpravy víceúčelového hřiště 
v areálu TJ Tatran Bohunice“ a se-
znam fi rem, které budou vyzvány 
k podání nabídky, a uložila vedou-
cí OTS zajistit zveřejnění zakázky 
na webových stránkách ÚMČ.

• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
č. 1031439 o dodávce vody z vo-
dovodu pro veřejnou potřebu ZO 
ČZS Nad Cihelnou Brno.

• schválila odstoupení od nájemní 
smlouvy se společností HOLISTAV 
s.r.o. 

• nesouhlasila s prodejem několika 
pozemků při ulici Souhrady spo-
lečnosti DOVER, spol. s r.o. 

• souhlasila s umístěním sídla bu-
doucí fi rmy Zelená cesta s.r.o., na 
adrese Kamenice 1260/153.

• schválila výši fi nanční dotace 
poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-
Bohunice na rok 2011 Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Jana 
Nepomuckého Brno-Lískovec, ve 
výši 27.000 Kč,

• souhlasila s umístěním staveb 
čekáren MHD na pozemcích při 
ul. Dlouhá/Havelkova, Ukrajinská, 
Lány, Elišky Přemyslovny,  Hranič-
ky, Osová, Jihlavská a Ukrajinská/
Gruzínská fi rmě CITY-TOOLS, s.r.o., 

• neměla námitek k investičnímu 
záměru „Prodloužení tramvajové 
trati z Osové ke kampusu MU v 
Bohunicích“.

Rada MČ na svém 13. zasedání 
dne 18. 5. 2011
• schválila zadávací podmínky na 

akci „Zřízení cvičiště Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů v MČ 
Brno-Bohunice – 2. etapa“ a se-
znam fi rem, které budou vyzvány 
k podání nabídky. 

• schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Restaurování 
sochy sv. Jana Nepomuckého a 
Restaurování sochy sv. Inocence 
v MČ Brno-Bohunice“ od společ-
nosti S:LUKAS s.r.o. s náklady ve 
výši 132.000 Kč včetně DPH na 
restaurování sochy sv. Jana Ne-
pomuckého a ve výši 117.000 Kč 
včetně DPH na restaurování so-
chy sv. Inocence, 

• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Dodávka a montáž 
kamerového systému na hřiště ZŠ 
Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice“. 

• schválila výpověď smluv o posky-
tování veřejné telefonní služby u 
společnosti GTS Czech s.r.o.,

• schválila nájemní smlouvu na 
pronájem pozemků – sadů při 
ulici Lány  a  v lokalitě „Pod me-
zama“ obě se Zemědělským a ob-
chodním družstvem sady Starý 
Lískovec, 

• neměla námitek k vybudování 
zpevněného přístupu k bytové-
mu domu Neužilova 4.

Zdravím, vážení a milí čtenáři 
zpravodaje „Naše Bohunice“. 
Zvláště pak ty z Vás, kteří sledují 
tuto rubriku Komise pro občan-
ské záležitosti.
Minule jsem na tomto místě 
informoval o pokračujících po-
žárech kontejnerů. Dnes mohu 
s uspokojením konstatovat, že 
jsou na ústupu – konečně! 
Policie ČR upozornila na bezo-
hledné loupežné přepadení star-
ší dámy na ulici Souhrady a na 
narůstající množství vloupání do 
osobních automobilů, jež jsou 
spojeny s jejich poškozením.
Dále dochází, jak je každoročně 
s příchodem jarních a letních mě-
síců zvykem, ke krádežím jízdních 
kol! K tomu snad jen jediné – kola 
„pořádně schovat a zamknout“…
Městská policie informovala o ná-
růstu zadržených, silně podnapi-
lých osob v naší městské části, 
a to v celkovém počtu třiceti tří! 
Naopak kontrola alkoholu u mla-
distvích dopadla velice dobře. 
Totéž platí o průběžném dozoru 
heren v naší městské části.
Při dopravních kontrolách bylo 
uloženo přes čtyři sta blokových 
pokut, tedy vcelku dost!

Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna (kancelář 
004), přízemí ÚMČ Brno-Bohuni-
ce, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky – 
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda Komise 
pro občanské záležitosti.

Kontrola veřejného osvětlení

ZPRÁVY Z RADNICE

OMLUVA
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 středu 11. 5. 2011. Zkon-
trolováno bylo celkem 1 115 kusů 
světel, z tohoto počtu nesvítilo 
v době konání kontroly 1 osvětlení, 
což je 0,09 % nesvítivosti. Nyní již 
pravidelně také kontrolujeme i nově 
instalovaná světla veřejného osvětle-
ní na ulici Jihlavská a Netroufalky, kde 
byly již ukončeny práce na úpravě 
veřejného osvětlení v souvislosti se 
stavbou Masarykova univerzitního 
kampusu a veškeré osvětlení bylo 
předáno do správy Technických sítí 
Brno, a.s. Po této kontrole již můžu 
sdělit občanům naší MČ, že všechna 
světla, která byla dočasně vypnuta 
na přechodech pro chodce u Masa-
rykova univerzitního kampusu, jsou 
již v provozu, a to se týká i všech při-
lehlých parkovišť. Po těchto úpravách 
se již můžeme všichni těšit na jeden 
z nejlépe osvětlených úseků v naší 
městské časti a troufám si říci, že 
i v celém Brně. Závěrem bych si do-
volil poděkovat všem pracovníkům 

Technických sítí Brno, a.s., kteří se po-
dílejí na údržbě veřejného osvětlení. 
Poděkování si taktéž zaslouží i fi rma 
pana Romana Šustra, která průběž-
ně provádí „prořezávku“ kolem lamp 
veřejného osvětlení, což v konečném 
důsledku přispívá nejen k lepšímu 
přístupu při opravách, ale především 
k lepší svítivosti osvětlení. Opravu ne-
svítícího osvětlení přislíbily Technické 
sítě Brno, a.s. do konce měsíce květ-
na. Záznam z kontroly je uložen na 
Odboru Technických služeb Úřadu 
MČ Brno-Bohunice.

Josef Juras, člen Rady MČ

V dubnovém čísle byl na straně 3 
uveřejněn článek „Hledal jsem 
čisté místo.“ Text upozorňoval na 
možnost navštívit zahradu ZUŠ 
a využít ji k oddechu a odpočinku. 
Praxe ukázala, že tato informace 
byla zveřejněna příliš brzy a tuto 
myšlenku je třeba ještě dopraco-
vat a udělat několik praktických 
opatření.
Vy všichni, kteří jste se zbytečně 
snažili dostat na uvedenou zahra-
du, proto přijměte prosím moji 
omluvu.

Antonín Crha, místostarosta

Vítání občánků

Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vám připomenout, že v sou-
ladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, už nedostá-
váme informace o narození Va-
šeho dítěte. Není proto možné 
Vás automaticky zvát na Vítání 
občánků.
Abychom mohli Vás a Vaše dě-
ťátko 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.

V. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 22. 6. 2011 

od 17.00 se bude v jednacím sále bohu-

nické radnice Dlouhá 3 konat V. zasedání 

Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice. 

Program za stupitelstva bude nej později 

10 dní před zasedáním zveřej něn na 

úřední desce ÚMČ, nebo na internetové 

stránce www.bohunice.brno.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.

Provozní doba 
tenisových kurtů 
při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 774 702 181
Kurty jsou po celkové 

rekonstrukci!!!

MINIGOLF 
BOHUNICE

Švermova 19
625 00, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 
16.00–20:00

Sobota, neděle, svátky: 
14.00–20.00

V měsících červenci a srpnu 
je otevírací doba prodloužena 
do 21.00. V případě nepřízni-
vého počasí je areál uzavřen.
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Co si psali naši předkové XXIV.
Pro naše dvacátépáté, tedy jubilejní pokračování seriálu „O čem si psali naši 
předkové“, jsem vybral jednu z novějších pohlednic s celkovým pohledem 
na Bohunice v průběhu výstavby sídliště. Byla napsána 23. VII. 1976 a myslím 
si, že pisatel ještě žije. Malou šipečkou označil, kde budou jednou s Lídou 
bydlet. Troufl  bych si říct, že se jedná o ulici Uzbeckou. „Pane Bohuši, pokud 
čtete tyto řádky, ozvěte se mi prosím.“ 

Přepis textu pohlednice:

„23.VII.1976.
Milý Františku, posílám Ti pozdravení a vzpomínám dnešního 
výročí 23 roků od smrti tatínka.
Pohled, který posílám, je z Toho nového sídliště Bohunice. Fo-
tografovali jsme to od Moravan. Jak je ta šipka, tak v tom 
bloku budeme bydlet. Od hřbitova je to asi 5 minut.Těším se 
na prostředí, které si s Lídou vytvoříme. Moc se těším, že nás 
pak navštívíš.9.8.76 jedeme do 15. srpna do Dolní Lipové. 
Doufám, že se v Brně zastavíš.
Srdečně zdraví Bohuš.

PS. Tam jak je ta šipka tak náhodou také pracuji. Po pravé 
straně nad těmi kouřícími komíny jsou ty stromy na hřbitově.“

Antonín Crha, místostarosta

KAM TA DNEŠNÍ MLÁDEŽ SPĚJE?

Kdo z nás by neznal onu okřídlenou 
větu, zaznívající tak často z úst dříve 
narozených a vyjadřující určitou oba-
vu o osud naší nedospělé populace.
Sama za sebe mohu s potěšením 
konstatovat, že na základě svých 
zkušeností s mladými tuto obavu 
rozhodně nesdílím. Často cestuji se 
dvěma malými dětmi městskou hro-
madnou dopravou, která je tradičním 
místem mezigeneračních třenic. A je 
to právě omladina, od které se do-
čkám pomoci s kočárkem, uvolnění 
místa v přeplněné tramvaji a pocho-
pení pro moje neposedné děti.
Nedávno jsem měla možnost opa-
kovaně se ve svém mínění utvrdit. 
Po vystoupení z tramvaje na zastáv-
ce Běloruská upoutala můj pohled 
osoba, sedící ve velmi nepohodlné až 
nepřirozené poloze na lavičce. I další 
smyslové orgány mě velmi intenzivně 
informovaly o tom, že paní již delší 
dobu nevlastní přístřeší a nepou-
žívá sociální zařízení. Když se moje 
tříletá dcera jala paní spočívající na 
lavičce blíže prozkoumávat, zadržela 
ji kolemjdoucí starší dáma se slovy: 
„Nesahej na TO!“ Trochu mě její reak-
ce zamrzela. O to více mě však pře-
kvapila reakce dvou opodál stojících 
dívek, které se rozhodly řešit situaci 
přivoláním městské policie, neboť 
podle jejich soudu paní již více jak 
dvě hodiny nejevila známky života. 
Ochotně pak obě vyčkaly příjezdu 
strážníků.

O několik dnů později mě z příjem-
ného posezení v oblíbené cukrárně 
U Mlsné kočky vyrušil mladík, který 
naléhavě žádal o pomoc pro paní, 
která upadla na chodníku a způso-
bila si ošklivé poranění hlavy. Opět 
velmi ochotně zareagovala mladá 
prodavačka, která paní přinesla židli, 
mokrou utěrku na očištění obličeje, 
led a další potřebné věci. Jelikož jsem 
zdravotník, bylo pro mne samozřej-
mostí poskytnout zraněné alespoň 
základní ošetření. Ovšem výše zmí-
něný hoch, který měl právě namířeno 
do školy, neváhal paní pomoci, poho-
tově zavolal RZP, navedl ji na správné 
místo a po jejím příjezdu informoval 
posádku o vzniklé události, jíž byl 
svědkem. Po dobu čekání na sanit-
ku jsme zahlédli několik zvědavých 
kolemjdoucích, z nichž nám pouze 
mladý chlapec nabídnul svoji pomoc.
Závěrem bych tedy chtěla nejen vy-
jádřit svůj obdiv všem zúčastněným, 
ochotným mladým lidem (neznám 
jména, ale jistě budou vědět, o koho 
se jedná) a zároveň odpovědět na 
úvodem položenou otázku: „Kam 
spěje naše mládež?“ Pevně věřím, že 
naše vnímavá mládež dospěje dál, 
než většina z nás dříve narozených, 
dobou poznamenaných skeptiků.
Krásné léto

Petra Pejčochová

Tatran jako na houpačce

Tatran Bohunice má 
stobrankového kanonýra

Útočník fotbalového mužstva Tatra-
nu Brno Bohunice Vladimír Bombicz 
dosáhl na stou branku v krajském 

přeboru ve své fotbalové kariéře! 
Stalo se tak při zápase JMKP s br-
něnským rivalem ČAFC Židenice, ve 

kterém Bombicz vstřelil 
svou stou branku a ten-
to úspěch zpečetil ještě 
dalšími dvěma, takže v zá-
pase zaznamenal hattrick. 
Pětadvacetiletý kanonýr 
je prvním hráčem v nej-
vyšší krajské soutěži od 
reorganizace v roce 2002, 
kterému se tuto magickou 
hranici podařilo překonat. 
Poprvé se Bombicz bran-
kově prosadil v KP v se-
zoně 2003/2004, když se 
jednou brankou podílel 
na domácí výhře 3:1 nad 
Boskovicemi. Spoluhrá-
či, funkcionáři i fanoušci 
fotbalového Tatranu Brno 
Bohunice mu touto ces-
tou gratulují a přejí ještě 
mnoho dalších vstřele-
ných branek.

 Ing. Jaromír Krejčí

Jednou jsi první, jednou druhý…. 
tak by se dal popsat postup fotba-
listů „A“ mužstva Tartranu Bohunice 
jednotlivými koly Jihomoravského 
krajského přeboru mužů v jarní 
polovině sezóny. Deset kol již trvá 
vzájemný souboj mezi Tatranem 
a Vracovem o první místo v tabulce, 
zajišťující přímý postup do fotbalo-
vé divize. Rozdíl byl stále pouhý je-
den bod. Do vedení v tabulce JmKP 
se Tatran dostal opět po 24. kole, 
ve kterém doma zdolal v tabulce 
třetí Boskovice 1:0 a Vracov pouze 
remizoval ve Velké nad Veličkou. 
Změnu přineslo 25. kolo, kdy Vracov 
nečekaně prohrál doma s Rájcem 
a Tatran si přivezl všechny 3 body ze 
Zbýšova. Náskok Tatranu Bohunice 
je nyní 4 bodový a do konce soutě-
že zbývá pět kol. Rozhodující bude 

zřejmě 26. kolo - přímá konfrontace 
obou týmů 21. května 2011 - kdy 
Tatran přivítá Vracov na svém hřiš-
ti. Výsledek tohoto zápasu hodně 
napoví. Jak tento duel dopadl a jak 
Tatran bojuje o postup do divize, 
budou mít možnost čtenáři Našich 
Bohunic zjistit buď z denního tisku, 
nebo z informací vyvěšených ve vit-
ríně na fotbalovém stadionu či ve 
vývěsce MČ Bohunice naproti vcho-
du do Albertu v nákupním centru 
Dlouhá. Vážení fanoušci, hráči uvítají 
vaši podporu v závěrečných kolech 
JMKP při domácích zápasech na 
fotbalovém stadionu na Neužilově 
ulici. Na vaši návštěvu se těší hráči 
i funkcionáři fotbalového Tatranu 
Brno-Bohunice.

 Ing. Jaromír Krejčí
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Hřiště u ZŠ Vedlejší 10 se otevírá – pro školu i veřejnost

V sobotu 14. 5. 2011 v hasičské zbroj-
nici v Bohunicích proběhl 13. ročník 
soutěže mládeže „O bohunický po-
hár“ v požárním útoku a 14. ročník 
soutěže hasičské dovednosti „O po-
hár starosty MČ Brno-Bohunice“ v ka-
tegorii dospělých.
Mladší, starší žáci a dorostenci soutě-
žili v požárním útoku a do Bohunic se 
sjelo 15 družstev, tedy na 100 soutěží-
cích. V těžké konkurenci získal dorost 
1. místo, starší žáci z Bohunic byli dru-
zí a mladší žáci obsadili 3. a 9. místo.
Dospělí hasiči již tradičně soutěžili 
v jízdě zručnosti po vytyčené trati 
s různými úkoly. Bohuničtí hasiči 

15. dubna 2011 se na hřišti ZŠ Horní-
kova konal závod v atletice pro měs-
to Brno. Této soutěže se zúčastnili 
i žáci naší školy. Některým žákům se 
závod velice vydařil, a to i přesto, že 
neměli možnost ještě své disciplíny 
trénovat vzhledem k chladnému po-
časí. Nejlépe se umístili tito naši žáci: 
Tomáš Beránek ze 6. A v hodu krike-
tovým míčkem, kde obsadil 1. místo 
výkonem 54,40 m, a Filip Novák ze 
7. B, který získal 1. místo v běhu na 
800 m časem 2:43,13 a 3. místo ve 
skoku vysokém výkonem 133 cm. 
Trojici nejúspěšnějších závodníků 
doplňuje Tereza Švábenská ze 7. A se 
svým 2. místem v běhu na 800 m 
s výkonem 2:58,10 a 3. místem ve 
skoku dalekém s výkonem 380 cm.

Dobrá umístění získali i tito další žáci: 
Adam Raboň z 8. B, Tomáš Synek z 9. B, 
Amy Vondráčková ze 7. B, Lucie Miku-
šová ze 7. B, Jakub Strašák ze 7. B, Tomáš 
Tejkal z 9. B a David Čadílek z 8. A.
Všem žákům děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy. Zároveň gra-
tulujeme Tomáši Beránkovi, který se 
zúčastnil dalších kvalifi kačních závo-
dů a jeho výsledky mu přinesly účast 
na Letní olympiádě dětí a mládeže 
České republiky, která se bude konat 
21. až 26. 6. 2011 v Olomouci. Tomá-
šovi přejeme mnoho dalších úspěchů 
v osobních výkonech při reprezentaci 
naší školy i města Brna.

Mgr. Vlasta Čapková,
učitelka ZŠ Arménská

Přehled sportovišť:

Velké hřiště (horní) – Malý fotbal, 2 krát plocha na volejbal, házená, fl orbal 
(na fl orbal máme i regulérní mantinely) - Cena 20 Kč/osoba/hod.

Malé hřiště (prostřední) – Basketbal, volejbal, nohejbal – Cena 200 Kč/hod.

Malé hřiště (dolní) – Tenis – Cena 150 Kč/hod.

Místnost uvnitř – Stolní tenis (1 až 2 stoly) – Cena 70 Kč/stůl/hod. 
+ 30 Kč/os./hod.

Návštěvníci – sportovci se budou převlékat v dobře vybavených šatnách, 
před odchodem domů se mohou umýt či za poplatek 20 Kč osprchovat, 
WC je samozřejmostí. Počítáme i s tím, že pokud návštěvník nebude plně 
vybaven sportovním materiálem, správce mu jej za symbolický poplatek po 
předložení osobního dokladu zapůjčí (rakety, míčky, míče, fl orbalové hole, 
dresy – rozlišováky atd.).

Půjčovné je 20 Kč/kus/hodina (raketa, míč, fl orbalová hůl).

Po třech letech příprav a deseti mě-
sících stavebních prací se otevírá zre-
konstruované hřiště u ZŠ Vedlejší. Při 
celkových nákladech 9 mil. Kč převáž-
ně z evropských fondů a při odborně 
technické i fi nanční pomoci města 
a městské části se objevuje v Bohuni-
cích skvělý prostor pro výuku tělesné 
výchovy i pro trávení volného času. 
Zrekonstruován byl prostor školního 

atria, tří dílčích hřišť, kde byl položen 
umělý povrch, sektoru pro vrh koulí, 
doskočiště pro skok daleký, místnosti 
pro správce a zázemí pro návštěvníky. 
Od 1. června je areál přístupný pro 
veřejnost – děti i dospělé. Zájemci 
o sportování se mohou na využití 
hřišť domlouvat se správcem a re-
zervovat využití na telefonním čís-
le 607 722 830. Počítá se prozatím 

s provozní dobou ve dnech škol-
ního vyučování od 14 hodin do 20 
hodin, v ostatních dnech (včetně 
prázdnin) od 9 do 20 hodin, a to do 
30. 10. 2011. Správce bude fyzicky 
přítomen na hřišti vždy od 17 do 
18 hodin v pracovní dny a dále vždy 
tehdy, když bude na hřišti sportují-
cí veřejnost. Využití hřiště si ale zá-
jemci musejí předem se správcem 

domluvit alespoň dva dny předem. 
Přednost dostane vždy ten, kdo si 
sportoviště rezervuje dříve. Protože 
zájemců bude zřejmě více, dopo-
ručujeme také, abyste si rezervovali 
hřiště na delší časový úsek dopředu 
(např. vždy na pátek od 16 do 17 ho-
din po celý červenec).

RNDr. Jan Harmata, ředitel školy 

Olympijské naděje
Jihomoravského kraje

Hasičská soutěž v Bohunicích
obsadili v kategorii dopravních au-
tomobilů 3. a 4. místo. V kategorii 
cisteren potom 1. a 2. místo. Abso-
lutně nejrychlejší čas mezi muži mělo 
družstvo z Ořešína a získalo pohár 
starosty. Kategorii žen svým skvělým 
výkonem vyhrály ženy z Bohunic, 
a tak pan starosta Miloš Vrážel pře-
dal  putovní pohár v kategorii žen již 
podruhé domácím.
Všem blahopřejeme a děkujeme 
rozhodčím, organizátorům, městské 
policii a všem, kteří se podíleli na 
přípravě, za hladký průběh závodů.

Jiří Soukup
starosta SDH Bohunice
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Lánovské ohlédnutí za školním rokem 2010–11
Nechce se mi tomu věřit, ale opět 
končí školní rok a jak jinak – „uteklo 
to jako voda“. Ráda bych se ohlédla, 
než vykročím dál a začnu chystat 
letní pobytové i příměstské tábory 
a další školní rok. Co nám ten letošní 
2010-2011 přinesl? Pomalu se nám 
na Lánech ustálila klientela a nabízí-
me už třetím rokem zájmovou čin-
nost v hudebním a přírodovědném 
oddělení, kde můžete své ratolesti 
přihlásit do nejrozmanitějších krouž-
ků. Tato dvě oddělení jsou nejmladší, 
ale už ne neznámá - za to patří dík 
jejich vedoucím. Stejně tak se sluší 
poděkovat i ostatním, kteří (v našem 
případě spíše které) vedou již známé 
výtvarné oddělení, pohybové oddě-
lení, babykluby a Macešku. Věřím, 
že i bez jmenného seznamu toto 
poděkování bude stačit, protože 
výčet všech mých úžasných kole-
gyň by zabral moc místa. Nelze také 
nevzpomenout již větší množství 
dobrovolníků (tedy těch, kteří nám 
pomáhají bez nároku na peněžní 

Knihovna informuje... připravuje... 
V měsíci květnu jsme již upalovaly 
společně s našimi dětmi ke konci škol-
ního roku. Pět čtenářských klubů na 
posledních setkáních bojovalo o zá-
věrečné  „Zlaté karty“ do své klubové 
sbírky. Vyhodnocovala se půlroční 
akce na podporu dětského čtenářství 
„Šňůrka plná písmenek“.
Z obou bohunických ZŠ se zúčastnilo 
5 prvních tříd. Vybráno na slavnostní 
předávání, které se koná 7. 6. 2011, bylo 
celkem 12 dětí. Tito pilní čtenáři se zú-
častní slavnostního předání věcných 
cen v ústřední knihovně KJM na Kobliž-
né za účasti paní ředitelky KJM v Brně, 
zastupitelů města Brna, oblíbených 
spisovatelů a ilustrátorů dětských knih.
Se čtenářským klubem Dráčci paní uč. 
I. Lidmilové ze ZŠ Arménská jsme opět 
navštívili Domov důchodců a udělali 
si s jejich paní ředitelkou, babičkami 
a dědečky příjemnou hodinku plnou 
povídání, zpívání, malování. Setkání 
se zúčastnili i děti z jiných tříd ZŠ Ar-

ménská a svým vystoupením, za které 
získaly ceny na veřejných soutěžích, 
osvěžily již tak kvalitně a dojemně 
připravené představení. 
Nás z takových akcí pokaždé hře-
je u srdce. Při těchto setkáních pak 
vnímáme naše povolání více jako 
poslání, než jako práci. Nesmírně si 
této spolupráce se všemi zmíněnými 
považujeme. 
Pro dospělé čtenáře jsme ve spoluprá-
ci s výtvarnicí Věrou Valenti připravily 
autorskou výstavu výrobků a šperků 
vypracovaných výtvarnou technikou - 
malba na hedvábí. Výstavu jsme pojaly 
v ryze letním duchu a snažily se tak 
naše milé čtenáře připravit na letní 
pohodový čas. 
Došlo ke slíbenému vyhodnocení veli-
konoční soutěže. Vítězi a majiteli dárků 
se stali naši pravidelní dětští čtenáři: 
Eliška Ocetková, Natálka Nejezchle-
bová a Marek Gregor.
Své ceny si mohou vyzvednout, po-

kud již tak neučinili, u výpůjčního pul-
tu do poloviny června 2011. Květnová 
vědomostní soutěž pro dětské čtenáře 
s názvem „ Probuzená příroda“ bude 
vyhodnocena během tohoto měsíce 
a jména odměněných výherců budou 
zdobit veřejné nástěnky naší knihovny 
až do konce měsíce června.
Pro měsíc květen byla, na žádost 
bohunických pedagogů, připravena 
nová interaktivní beseda „Malované 
povídání – čeští ilustrátoři“. Pilotními 
besedujícími byli žáci 4. ročníků ZŠ 
Vedlejší a jako vždy se svých rolí zná-
mých ilustrátorů a ilustrátorek zhostili 
na výbornou.

PRO MĚSÍC ČERVEN JSME PRO 
VÁS PŘIPRAVILI:
1. 6.–30. 6. 2011 výstava literárních 
a výtvarných prací čtenářských klubů 
k akci „Celé Česko čte dětem“
6. 6.–17. 6. 2011 proběhne vlastní 
vystoupení jednotlivých čtenářských 

odměnu), především z řad rodičů 
dětí přihlášených do našich kroužků 
či na naše tábory – i těm chci moc 
poděkovat za spolupráci a pomoc.
Pokud mám udělat výčet naší čin-
nosti, nabízíme dohromady přes 
50 kroužků přímo v CVČ Lány a další 
ve spolupráci se školami (ZŠ Armén-
ská, ZŠ Vedlejší) i dalšími institucemi 
(Severka). Stále více je žádaná Maceš-
ka – nabízíme 6 skupinek na Lánech 
a další na školách po celém Brně. 
Největší nárůst však zaznamenává-
me v babyklubech, kde ročně přibý-
vá dětí neuvěřitelným tempem – to 
je důkaz toho, že mladým rodinám 
se v Bohunicích daří. Do dalších let 
chystáme pro tuto nejsilnější cílovou 
skupinu další aktivity, i těm letošním 
se však neobyčejně dařilo – celkem 
Macešku, babykluby a zájmovou 
činnost pro nejmenší navštívilo přes 
1 000 dětí! Hodně účastníků jsme také 
přivítali na našich akcích pro veřejnost 
(Karneval, Čarodějnice, Čertovské cvi-
čení…) a další už teď zapisujeme na 

klubů a předání cen nejaktivnějším 
členům.
7. 6. 2011 se uskuteční slavnostní 
předání cen vybraným dětským vý-
hercům akce „Šňůrka plná písmenek“ 
v UK KJM Brno
14. 6. 2011 proběhne poslední od-
polední čtení pro nejmenší v tomto 
školním roce. Číst od 16.00 hod. bude 
pomněnková královna.
20. 6.–24. 6. 2011 proběhne ve vel-
mi slavnostní a pohádkové atmosféře 
tradiční KLÍČOVÁNÍ prvňáčků. Akce 
se zúčastní i zástupci bohunické 
radnice.
20. 6.–24. 6. 2011 proběhne na naší 
pobočce předání drobných cen všem 
účastníkům celostátní akce „Šňůrka 
plná písmenek“ (akce bude součástí 
Klíčování)

Milí čtenáři, děkujeme za Vaši stálou 
přízeň a Vaše návštěvy

 knihovnice Radka, Hanka a Veronika

naše prázdninové tábory. Obrovský 
zájem je již několik let o příměstské tá-
bory, kde přijímáme i předškolní děti 
a ani letos tomu není jinak – snažíme 
se vycházet vstříc potřebám dětí i ro-
dičů a zatím se nám toto úsilí vyplácí. 
Rodiče jsou spokojení a děti nadšené, 
což dokládá fakt, že se nám ty stej-
né děti stále vrací a jsou s námi již 
několikáté léto po sobě. I letos se na 
vás moc těšíme a zveme vás k nám! 
Zároveň chci upozornit na akci „ZA-
HRADNÍ SLAVNOST“, která proběhne 
v pondělí 6. 6. od 16.00 do 19.00 hod. 
Zveme vás na vystoupení hudebních 
a tanečních kroužků i na výstavu vý-
tvarných prací, která proběhne v sále 
(přízemí u knihovny). Na této akci 
dostanete informace o zápisech na 
nový školní rok a bude možné se ještě 
dohlásit na tábory.
Přestože jsem v úvodu nechtěla niko-
ho jmenovat a uvádět ho tím možná 
do rozpaků, nedá mi to a dvě jména 
zveřejním – patří velmi bojovným ma-
minkám, ze kterých se postupem času 

staly naše pomocnice a kolegyně. Lu-
cie Stará a Andrea Zlatníčková se totiž 
velkým dílem zasloužily o nové hřiště 
při CVČ Lány a patří jim za to obrov-
ský dík. Zároveň chci poděkovat MČ 
Brno-Bohunice, jejichž zástupci nám 
též pomohli toto hřiště vybudovat. 
Máme zde nové herní prvky, posezení 
i zeleň a je nám tu moc dobře. Hřiště 
bylo vybudováno především 
pro maminky s malými dětmi, slou-
ží však i starším účastníkům našich 
kroužků a příměstských táborů. 
V tomto případě je s dětmi vždy ve-
doucí akce – tedy tak by to mělo být, 
mnohdy však není … Proto bych zá-
roveň s pozvánkou na naše nové hřiš-
tě měla i prosbu: V současné době 
vzniká Provozní řád hřiště, kde jsou 
vypsané jednotlivé body týkající se 
především bezpečnosti dětí - budu 
ráda, když uvidím, že tyto body ná-
vštěvníci hřiště respektují a neporu-
šují. Těšíme se na vás! 

Petra Košťálová, vedoucí CVČ Lány

 Mladý pár koupí byt 3+1 / 3kk 
v Bohunicích. Seriózní jednání, fi nan-
cování zajištěno. Nejsme RK. Prosím 
nabídněte. Tel: 774 113977.

  Chcete, aby se vaše děti 
o prázdninách bavily a přitom 
nezahálely? www.fabr.cz
Fakultní klub pořádá jazykově-spor-
tovní tábor 15.–24. 7. 2011 na Ma-
karské riviéře.Plná penze a výuka 
angličtiny 2xdenně!! Info na webu 
nebo pište fakultniklub@gmail.com   
volejte 603 900 676

 Zahradu pronajmu blízko síd-
liště Bohunice. Chatka,voda, WC. 
Tel. 606 59 44 02

 Doučím  matematiku a fyzi-
ku 7.–9. třída. Vylepším známky. 
Tel: 774 621 703

 Prázdniny – levná rekreace pro 
rodiny s dětmi. ČM vrch. 
Tel. 604 247 252.

 Podnájem pro 2 studenty po-
skytnu v Brně Kr. Poli u VUT.
Tel: 728 626 419
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internet: http://labyrint.luzanky.cz

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN

OTEVŘENÁ DÍLNA: RUSKÁ KUCHYNĚ – Tentokrát budeme vařit ruské 
jídlo, které se nazývá Okroshka. Okroshka je jednoduché, chutné a lehce 
stravitelné jídlo. Ideální na letní měsíce.
9. 6. 2011 od 15.00 do 16.30

FESTIVAL – MEZI PANELY – Jedenáctý ročník festivalu, kde se představí 
řada divadelních souborů (DDS Pirko, DS Zelí a další), tanečních skupin 
(Sneaker Brno), projekcí mladých fi lmařů z kroužku Video dílna. Proběhne 
vernisáž začínajících fotografů.
11. 6. 2011 od 9.00 do 22.00

OTEVŘENÁ DÍLNA: UBROUSKOVÁ TECHNIKA – Přijďte se naučit udělat 
z ničeho něco krásného. I ty nejošklivější věci změníme v umělecká díla.
26. 6. 2011 od 15.00 do 16.30

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝTÁBOR

PŘÍBĚHY Z BOHUNIC – Příměstský tábor pro všechny zájemce o různé 
formy divadlo a herectví. Hlavní náplní bude autorská divadelní tvorba 
zakončená závěrečnou veřejnou prezentací. V průběhu se účastníci se-
známí s divadelní tvorbou od samotného počátku až k závěrečné veřejné 
prezentaci. 15.–19. 8. 2011

NOVÉ KROUŽKY
ISDV Labyrint otvírá od září 2011 pro zájemce zbrusu nové kroužky zamě-
řené na divadelní a literární tvorbu.

AUTORSKÉ DIVADLO – kroužek určený všem zájemcům ve věku od 15 do 
26 let, kteří by rádi netradičně a neotřele divadelně tvořili. Není nutná 
předchozí divadelní zkušenost! 

Více informací v SDV Labyrint.

REKONDIČNÍ MASÁŽE
OD 1. 6. 2011 

AKCE 4 + 1 Zdarma !
Ke každé masáži zdarma REIKI !

Veronika Zrzavá
Profesionální masérka

Tel.: 733 646 400
Dlouhá 1

625 00 Brno-Bohunice

Labyrint–studio dramatické výchovy, 
je pobočkou Střediska volného času 
LUŽÁNKY. Nachází se v sousedství 
sportovního areálu při ulici Osové 
a mateřské školy na ulici Švermova. 
Budova, kde studio sídlí, byla v roce 
1996 zrekonstruována, a to z původní 
mateřské školy. Úpravou vznikl malý 
divadelní sál, tělocvična, klub a další 
menší místnosti jako zkušebna, vý-
tvarný ateliér, dílny apod. V přilehlé 
zahradě byl vybudován amfi teátr. 
Tyto prostory tak zcela vyhovují stá-
vajícímu zaměření činnosti na vol-
nočasové aktivity pro děti a mládež 
směřované na různé druhy dramatic-
kého umění jako jsou divadlo, fi lm, 
tanec, hudba a to v odpoledních 
a večerních hodinách. Dopoledne 
pak v těchto prostorách probíhají vý-
ukové programy pro školy s podob-
ným zaměřením jako má Labyrint. 
Tak se postupně tato budova stala 
experimentálním pracovištěm pro 
studenty umělecky zaměřených obo-
rů středních a vysokých škol. Ti zde 
realizují svoji odbornou praxi a po-
sléze pak vlastní samostatné projekty 
a nápady. Příležitostně se v prosto-
rách Labyrintu také konají vzdělávací 
akce pro odbornou veřejnost, např. 
kurzy a semináře dramatické výcho-

Co je to LABYRINT ?
vy. Širší veřejnosti jsou pak určeny 
kulturní a společenské akce a festi-
valy typu divadelních představení 
a přehlídek, cestovatelských večerů, 
soutěží v recitaci a mnoho dalších. 
Pro neorganizované děti a mládež 
také připravujeme ukázkové tvůrčí 
dílny. Provoz budovy je hrazen z fi -
nančních prostředků městské části.
Ročně zájmové kroužky v Labyrintu 
navštěvuje přes 300 dětí a mladých 
lidí ve věku od 4 do 25 let a přes 100 
dospělých účastníků. Dalších, výše 
již vyjmenovaných akcí pro širší ve-
řejnost, se loni zúčastnilo na 4 000 
návštěvníků. A zveme i vás…

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

 Dětské tábory - sportovní, ja-
zykové, taneční, výtvarné, s fl étnou, 
pro teenagery. Minitábory pro rodi-
če s dětmi 1–7 let. Tel.: 541 229 122, 
www.drak.cz   

MASÁŽE A MODELÁŽ  NEHTŮ 
za velmi příznivé ceny

Klasická a  lymfatická masáž
a masáž lávovými kameny 

gelové nehty, dárkové poukazy.

StudioJP
Tel.: 728 231 973

Ukrajinská 15, Brno-Bohunice

www.studiojp.cz

POSILOVNA
2xTURBOSOLÁRIUM
INDOOR CYCLING
BODY FORM
TRAMPOLÍNY
ZUMBA, PILATES, LATINOAEROBIC

Tel. 775 054 539, 547 353 249
www.fi tness-petra.euweb.cz
facebook FITNESS PETRA

Otevřeno:
Po–Pá 9.00–21.30  Labská 27
So–Ne 15.00–20.30  625 00 Brno

 Jazyková škola přijme lektora 
AJ na částečný nebo plný úvazek od 
září 2011. Plat 190–200,- Kč/45 min. 
Tel.: 777 909 699

 Počítačové služby, Instalace, 
odvirování, servis. www.netmasters.
cz, Tel.: 728 041 247

 Prodej jahod Od 20.5 v areálu SZŠ 
na ul. Lány a smíšené zboží Lány 16. 
Tel.: 608 610 125

Ceny domu od 3 999 900 KČ (vč. dph a pozemku)

K nastěhování od 30.11. 2011

www.rd-podoli.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: info@rd-podoli.cz

VÝHODY
Nerušené bydlení 
uprostřed přírody

Cykloturistické trasy 
a naučné stezky

Klidná nová ulice

Oblíbená lokalita 
Mariánského údolí

10 min. autem do 
Brna návaznost D1

PENÍZE JEŠTĚ DNES!
LEVNÁ PŮJČKA
DNES ŽÁDOST
DNES PENÍZE

bez dol. příjmu - bez registru.

775 624 837
informativní linka

Volejte
denně
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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
kvalitní české výrobky

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
RADECO spol. s r.o. 
Provozovna: Střední 400
664 48 Moravany u Brna
tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

www.radeco.cz

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

REKONSREKONS

www
AKCE ROKU 2011

NEPŘEHLÉDNĚTE!!

VAŠICH SNŮ

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

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

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
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