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20 let
Jistě se shodneme, že dvacet let 
je dlouhá doba. Tedy, v lidském 
životě určitě. Vždyť je to přibližně 
jeho celá čtvrtina. Z malého no-
vorozence se stane dospělý muž či 
žena, z mladých lidí rodiče, z rodičů 
babička a dědeček. Z nablýskané-
ho bouráku se stane bezcenný vrak 
a z nového časopisu zaběhnuté 
periodikum.
A právě periodikum, neboli bohu-
nický zpravodaj „Naše Bohunice“, 
se v těchto dnech dožívá 20 let. 
O tom, jak vznikal a o jeho zrodu, se 
dočtete uvnitř zpravodaje v článku 
prvního šéfredaktora Pavla Vyslou-
žila, kterého jsem oslovil, aby nám 
o začátcích našeho zpravodaje 
něco napsal.
Osobně si velmi cením toho, že 
mohu být již devátým rokem 
členem redakční rady Našich Bo-
hunic. Každý měsíc se setkáváme 
nad tvorbou nového čísla. Hledá-
me nejvhodnější články, příspěv-
ky, obrázky či fotky. Naučili jsme 
místní školy a občanská sdružení, 
aby nám posílaly svoje příspěvky. 
Píší nám občané, vyhledávají nás 
inzerenti.
V neposlední řadě do zpravodaje 
píší svoje články vámi zvolení za-
stupitelé. Informujeme vás o dění 
v Bohunicích, o důležitých rozhod-
nutích zastupitelstva či rady měst-
ské části, o připravovaných akcích 
a plánovaných stavbách. Myslím, 
že si „Naše Bohunice“ získaly vaši 
přízeň a staly se vyhledávaným 
periodikem. 
Přeji jim ještě mnoho let, plných 
kvalitních a zajímavých informací 
a zpráv, a také přízeň Vás, bohunic-
kých čtenářů. 
   

Antonín Crha, místostarosta

Uzávěrka č. 5/11
středa 20. dubna 2011

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
„Nechcete soběstačnou kočičku?“ Proč 
se ptám? Protože řešíme problém vol-
ně se potulujících koček v zahradě jed-
né z mateřských škol. Na žádost paní 
ředitelky, která vyhodnotila situaci jako 
již hygienicky neúnosnou, jsme ob-
jednali jejich odchyt Městskou policií. 
V útulku pro psy a kočky je s veterinární 
péčí prohlédnou, ošetří, vykastrují a… 
…a vrátí zpět. Tedy tam, kde je chytili. 
Absurdní, ale v souladu se zákonem. 
Pokud se však najde zájemce o jejich 
další chov, mohou mu být předány. 
A z tohoto důvodu zazněla ta úvodní 
otázka. Nabízené kočky zřejmě nebu-
dou vhodné do bytů, ale na chalupách 
či vesnických dvorcích by jistě odvedly 

požadovanou „práci“. A při jejich do-
vednosti se o sebe starat, by nevyža-
dovaly ani každodenní péči…
V minulém čísle jsem zveřejnil plány 
rozšířit možnosti parkování na ulici 
Švermova před vchody 2–8. Zahájení 
stavebních prací bylo naplánováno 
na 1. dubna. Vzhledem k rozdílným 
názorům tamních obyvatel k uve-
denému záměru, byla v uvedené 
lokalitě samosprávou na toto téma 
zorganizována beseda a písemná an-
keta. Na anketu odpovědělo celkem 
94 „bytových jednotek“ tedy větší 
třetina z možných, s výsledkem 56 % 
proti, 42 % pro, 2 % neví. Nezbývá 
než výsledek respektovat a peníze 

pro tyto účely již vyčleněné uplatnit 
v jiné ulici…
V souvislostech s parkováním, bych 
rád otevřel diskuzi o možnosti omezit 
v některých lokalitách parkování pro 
majitele vozidel, kteří nemají u nás tr-
valé bydliště. Vždyť parkoviště, jejich 
vybudování i údržba stojí nemalé úsilí 
a „bohunické“ fi nanční prostředky. A je 
i zcela jisté, že celkový defi cit dnešních 
parkovacích norem, tedy 3 500 parko-
vacích míst se z prostorových důvodů 
nepodaří nikdy doplnit. Oproti tomu 
je hodně bytů pronajímáno např. sku-
pinám studentů, kteří nakonec dohro-
mady mívají i více vozidel, než jedna 
rodina. Máme také v sídlišti značné 
množství parkujících aut fi remních, 
vozidel přijíždějících středoškoláků 
a vysokoškoláků do místních škol, 
vozidel návštěvníků provozoven a re-
staurací, ale také i mimobrněnských 
řidičů přestupujících na MHD…
V již uvedené lokalitě parkoviště při 
ulici Švermova 2–8 jsme zjistili sice od-
bornou, ale zcela nelegální výsadbu 
minimálně deseti stromků. Upozorňuji 
dotyčnou osobu (osoby), že sází na 
městských pozemcích, že výsadba je 
prováděna bez ohledu na ochranná 
pásma mnoha rozvodných a kanali-
začních sítí, kterými jsou mnohé po-
zemky zatíženy. Jen pro připomínku: 
v minulém čtyřletém období bylo 
v Bohunicích vysazeno na 850 stromů! 
A regenerace zeleně v sídlišti stále po-
kračuje! Je třeba se jen chtít seznámit 
s vždy dopředu vypracovanými po-
drobnými projekty a občas i pokorně 
přijmou fakt, že někde to zkrátka nejde. 
Tedy budou-li stromky na místě ještě 
po 15. dubnu, přesadíme je jinam…
Zastupitelstvo městské části na 
svém březnovém zasedání přijalo 
rozsáhlou novelu svého jednacího 
řádu. Věřím, že veřejnost přivítá jme-
novitý záznam způsobu hlasování 
jednotlivých zastupitelů. Zápisy za-
sedání zastupitelstva jsou občanům 
v originálech k nahlédnutí na radnici, 
po mírné, zákonné úpravě, jsou pak 
zveřejňovány na webu městské části, 
a to včetně přílohy s hlasováním.
Přeji dobrý duben.

Miloš Vrážel, starosta MČ
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Harmonogram blokového 

čištění v MŠ Brno-Bohunice 2011
Blok č. 1 – termín čištění: pondělí 11. 4. 2011
Ukrajinská – místní komunikace a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 2 – termín čištění: středa 13. 4. 2011
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích. 

Termín čištění: čtvrtek 14. 4. 2011
Čeňka Růžičky. 

Blok č. 3 – termín čištění: pátek 15. 4. 2011
Běloruská, Havelkova, Bohuňova, Sobolova, Tříčtvrtní, Amerlingova, Rolnická, 
Hraničky, Dlouhá a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 4 – termín čištění: pondělí 18. 4. 2011
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: středa 20. 4. 2011
Vohnoutova, Neužilova, Hraničky – místní komunikace, Čeňka Růžičky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 6 – termín čištění: pátek 22. 4. 2011
Spodní, Dvořiště, Humenná, Lískovecká, Žlíbek, Zadní a přilehlá parkoviště na 
těchto komunikacích.

Blok č. 7 – termín čištění: středa 27. 4. 2011
Švermova, Souhrady a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 8 – termín čištění: pátek 29. 4. 2011
Uzbecká, Na Pískové cestě a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 9 – termín čištění: pondělí 2. 5. 2011
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 10 – termín čištění: středa 4. 5. 2011
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci.

Blok č. 11 – termín čištění: pátek 6. 5. 2011
Ukrajinská – ZÁKOS + odbočky, Lány, Vyhlídalova, Podsedky a přilehlá parko-
viště na těchto komunikacích

Blok č. 12 – termín čištění: pondělí 9. 5. 2011
Kamenice, Jihlavská, Netroufalky a přilehlá parkoviště na těchto  komunikacích 

Blok č. 13 – termín čištění: středa 11. 5. 2011
Dlouhá, Hraničky – ZÁKOS, Elišky Přemyslovny, Švermova školky a přilehlá 
parkoviště na těchto komunikacích.

Blok č. 14 – termín čištění: pátek 13. 5. 2011
Studentská, Netroufalky, příjezd k nemocnici a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích.

Milí čtenáři zpravodaje „Naše Bo-
hunice“, jak čas běží, nastal zno-
vu ten pravý okamžik na nové 
informace v rubrice Komise pro 
občanské záležitosti.
Než začnu obvyklým popisem 
událostí, které se udály během 
minulého měsíce, velmi rád bych 
vás poprosil o pomoc s množící-
mi se případy požárů kontejnerů 
na sběr tříděného odpadu. Tato 
„kratochvíle“ je v naší městské 
části na velkém vzestupu a pa-
chatel či pachatelé zatím jaksi 
nejsou… Proto pokud byste 
cokoliv v této věci věděli nebo 
zjistili, neváhejte a volejte Policii 
ČR nebo Městskou policii! 
Policie ČR informovala o snížení 
počtu vloupání jak do osobních 
vozidel, tak i jejich odcizení. Na-
dále však přetrvávají, a to v ne-
malé míře, krádeže v obchodních 
centrech „Kaufl and“ i „Campus 
Square“. Pro změnu museli ten-
tokrát členové Policie ČR v naší 
městské části řešit i napadení 
nožem na ul. Osová.
Městská policie v minulé měsíci 
řešila nárůst „černých“ skládek, 
ke kterému dochází pravidelně 
koncem zimního období. Dále 
se zaměřila na přestupky v ob-
lastech dopravy a kontroly pro-
blematiky psů a jejich majitelů. 
Městská policie také provedla 
noční kontrolu heren na ulici 
Čeňka Růžičky. Při této kontrole 
nebyly shledány žádné závažnější 
nedostatky. Velmi záslužnou práci 
s ohledem na děti i jejich rodiče 
odvedli členové Městské policie 
při každoroční „Akci jehla“, při níž 
jsou kontrolována dětská hřiště 
i pískoviště a proveden případný 
sběr „předmětů“, které zde jistě 
nemají co dělat! 

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.

Poplatek za komunální odpad
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od úterý 1. března v provozu 
pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 
č. 3 a i nadále na Šumavské 33. 
Otevřeny jsou:
pondělí   od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod
úterý   od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 hod
středa   od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod
čtvrtek   od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hod
pátek  od 8.00 do 12.00 hod.
Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok 
činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet 
č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů 
městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech 
platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při 
společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je 
úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena.
Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od 
poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení 
potvrdí splnění zákonných podmínek.
Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce www.
brno.cz/odpady, případné dotazy odpovíme na tel. 542 174 300–07.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat, že se 
již své role ujala další z našich 
komisí, která pomáhá s chodem 
a správou našich Bohunic, a to 
Komise pro rozvoj městské části. 
Dne 28. 2. jsme se sešli v plném 
počtu všech 9 členů nad aktu-
álním problémem, který se týká 
nás všech, a který bude hlavně 
ovlivňovat další rozvoj celého 
Brna i Bohunic, a to nad návrhem 
nového Územního plánu města 
Brna. Na území naší městské části 
již není mnoho volných prostor, 
hustota zástavby je zde velmi 
vysoká. Proto jsme se zejména 
snažili v našich připomínkách 
doporučit v co možná největším 
rozsahu ponechání a případně 
rozšíření plochy zeleně, které 
v naší městské části jsou nebo 
jsou v návrhu Územního plánu 
určeny k zástavbě. Například po-
nechání zeleně u ZŠ Vedlejší, mezi 
ulicemi Pod nemocnicí a Jih-
lavská, na ul. Ukrajinská v místě 
konečné autobusové zastávky 
a za Ekodvorem, rozšíření zeleně 
v místě plánované zástavby na 
Kejbalech nebo v části místa plá-
novaného pro rozšíření Ústřední-
ho hřbitova.  Z dopravních staveb 
jsme doporučili ponechat pro-
stor na ul. Čeňka Růžičky pouze 
pro parkování, zajištění prostoru 
pro stavbu kruhového objezdu 
na křižovatce ulic Dlouhá, Čeň-
ka Růžičky a Havelkova. Veškerá 
naše doporučení jsme předali 
Radě  MČ Bohunice k dalšímu 
připomínkování a případně po-
stoupení ke schválení na úrovni 
orgánů města Brna. Doufáme, že 
alespoň část z našich doporučení 
bude přijata.
Územní plán je naprosto zásadní 
pro rozvoj každé městské části, 
ale v následné činnosti naší ko-
mise se budeme zabývat všemi 
náměty, týkajícími se rozvoje Bo-
hunic, investic, výstavby, životní-
ho prostředí a podobně. Velmi 
se těším na jakékoli Vaše nápady 
a připomínky k této problema-
tice, které je možné podávat na 
podatelnu úřadu nebo emailem 
na adresu KomiseRozvojMC@
bohunice.brno.cz Doufám, že 
budeme moci přispět k dalšímu 
pozitivnímu vývoji Bohunic.

MUDr. Radek Pejčoch
Předseda komise pro rozvoj 

městské části, člen zastupitelstva

Komise pro 
rozvoj MČ
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Co si psali naši předkové XXIII.

Pro naše dvacátétřetí pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“, 
jsem vybral pohlednici, kterou jsem nedávno vyměnil s jedním sběratelem 
za pohlednici Starého Lískovce. Jedná se o obrázek bohunické restaurace 
Ferdinanda Burketa. Pozorný čtenář lehce zjistí, že tato restaurace stále stojí 
a provozuje svoji činnost, i když v trochu jiných prostorách.

Rok odeslání je obtížně čitelný. Jedná se patrně o 3. 11. 1924. Z pohlednice 
dále zjistíme, že restaurace měla telefonní číslo 306. Můžete se pokusit na 
tohle číslo zavolat 
Dopis je adresovaný „Spanilé slečně Šnevejzové“ do Letovic. Z textu se doví-
dáme, že mladý voják byl patrně nemocen. To mu ovšem nevadilo v návštěvě 
restaurace. Zjevně mu bylo smutno, protože moc prosí o dlouhou odpověď.

Přepis textu pohlednice(i s chybami):

„Drahá!
Přijmi srdečný pozdrav z Brna. Dnes byl jsem u prohlídky. 
Domů mě nepustili. Až mi bude možno přijdu domů. Piš mi 
až budeš mít čas. Piš hodně mnoho v zálepce. Tvůj Bohumil.
Boh. Řehoř, Ink. 8 Pluk, I Ers. Komp. 5. Barák, Brno
Odpusť, spěchám.“

Antonín Crha, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada MČ na svém  8. zasedání dne 
9. 3. 2011:
– schválila pořadí nabídek uchaze-

čů veřejné zakázky na akci „Zřízení 
parkovacích stání na ulici Šver-
mova v MČ Brno-Bohunice“ takto:

 1. ARK stav s.r.o., s náklady ve výši 
1.076.122 Kč bez DPH, 2. SIMOST, 
s.r.o., s náklady ve výši 1.085.125 
Kč bez DPH, 3. PŘEMYSL VESELÝ, 
stavební a in ženýrská činnost 
s.r.o. s náklady ve výši 1.117.347 
Kč bez DPH,

– schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na dodávku a montáž 
mincovních automatů pro spr-
chy v rámci akce „Rekonstrukce 
sportovního areálu při ZŠ Brno, 
Vedlejší 10“ od fi rmy SWIETELSKY 
stavební, s.r.o., s náklady ve výši 
151.350 Kč bez DPH

– schválila fyzickou likvidaci pře-
bytečného a neupotřebitelného 
majetku dle vyřazovacích proto-
kolů 

Rada MČ na svém  9. zasedání dne 
23. 3. 2011:
– zrušila výběrové řízení na akci 

„Zřízení parkovacích stání na ulici 
Švermova v MČ Brno-Bohunice“ 
z důvodu, že si obyvatelé této uli-
ce parkoviště nepřejí.  

– vzala na vědomí změnu katast-
rální hranice mezi katastrálním 
územím Bohunice a katastrálním 
územím Starý Lískovec v lokalitě 
při ulicích Jihlavská a Pod nemoc-
nicí.

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem pozemku pod objek-
tem řadových garáží 

– schválila zveřejnění záměru na 
pronájem části pozemku o výmě-
ře 66 m2 při ulici Švermova, za sta-
novenou minimální cenu 1.350 
Kč/m2/rok

– schválila dodatek č. 4 ke smlouvě 
o dílo na údržbu veřejné zele-
ně v MČ Brno-Bohunice, a to na 
změnu výměry ploch veřejné ze-
leně a navýšení ceny díla

– schválila použití rezervního fondu 
ve výši 49.289,50 Kč na akce pořá-
dané příspěvkovou organizací ZŠ 
Brno, Arménská 21

– schválila podání žádosti o dotaci 
z Jihomoravského kraje na nákup 
požárního zásahového vozidla 
CAS 32 Tatra 815 

– schválila výši fi nanční dotace 
poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-
Bohunice na rok 2011 organizaci 
Brněnský svaz malé kopané ve 
výši 40.000 Kč

– schválila lokalitu na ulici Armén-
ská na pozemku p. č. 2252 
v k. ú. Bohunice jako tržní místo

– schválila žalobu o zaplacení dluž-
ného nájemného

– souhlasila s prodejem pozemků, 
které přiléhají k bytovému domu 
Spodní 20 za podmínky provádě-
ní terénních a stavebních prací 

pouze na prodaných pozemcích
– nesouhlasila se směnou pozem-

ků při ulicích Za kovárnou a Vyhlí-
dalova

– souhlasila se svěřením pozemků 
při ulici Ukrajinská za účelem pro-
nájmu

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohu-
nice na svém III. zasedání dne 
9. 3. 2011:
– schválilo fi nanční dotace poskyt-

nuté z rozpočtu MČ Brno-Bohu-
nice na rok 2011 organizacím: 
Lužánky-Středisko volného času 
ve výši 798.000,-Kč na provoz 
CVČ Lány a Švermova, Sbor dob-
rovolných hasičů Brno-Bohunice 
ve výši 53.000,- Kč, Orel jednota 
Brno-Bohunice ve výši 135.000,- 
Kč, TJ Tatran Bohunice, o. s. ve výši 
100.000,- Kč

– schválilo rozpočtové opatření č. 
1/ZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bo-
hunice pro rok 2011

– vzalo na vědomí zprávu o hos-
podaření MČ za období 01. – 
02. 2011 

HLEDAL 
JSEM ČISTÉ 

MÍSTO

Při pochůzce Bohunicemi jisté-
ho jarního slunečného dne jsem 
mimo jiné pozoroval probouzejí-
cí se přírodu a hledal čisté místo. 
Místo, kde bych si bez obav sedl 
do trávy, kde by si mohl lehnout 
student a učit se na zkoušku, ro-
diče posedět s malým kloučkem, 
či babička s vnučkou. Přiznám 
se, že jsem takové místo nenašel. 
Všude, kudy jsem šel, bylo menší 
či větší množství něčeho, do čeho 
bych nerad stoupl, natož si sedl. 
Pochop čtenáři, toto není útok na 
pejskaře, už vůbec ne na ty slušné, 
čistotné, které denně potkávám. 
To je pouhé konstatování součas-
ného stavu.
S tou čistotou to není tak docela 
pravda. Je několik míst, která jsou 
skutečně čistá. Jsou to zahrady 
škol a školek nebo hřiště a dvorky 
center volného času. Ale ty ne-
jsou přístupné všem. Přijít přece 
jen tak na školní pozemek, to 
uznejte, nejde. 
Ale pozor! Jedno místo jsem 
skutečně našel. Dlouho utajené, 
trochu zapomenuté a jakoby 
stranou. Loni jsme je nově zrekon-
struovali a teď je opravdu pěkné 
a upravené. Jedná se o zahradu 
Základní umělecké školy na ul. 
Bohuňova. 
Možná si někteří vzpomenete, že 
jsme tam v červnu minulého roku 
pořádali první ročník bohunic-
kých Jarních slavností. Na pódiu 
vystupovala řada místních i přes-
polních umělců. Určitě zaujala 
skupina šermu, skupina bubenic 
na africké bubny s názvem Spá-
lený sušenky či mladý kouzelník. 
Je to místo, které mimo využívání 
ZUŠ, pronájmy a program orga-
nizovaný MČ, zeje prázdnotou. 
Ale to nechceme, a tak zahradu 
nabízíme vám všem. Přesně v du-
chu prvních vět tohoto článku. 
Pokud si chcete v klidu posedět 
či poležet v trávě, učit se nebo jen 
tak pobýt s malými ratolestmi, 
je zahrada vaše. Přístupná bude 
jen přes den, maximálně do se-
tmění. Vstup je z ulice Bohuňo-
va, malou odemčenou brankou. 
Předpokládáme ovšem, že se zde 
všichni budou chovat rozumně, 
že zahrada nebude brzy plná 
odpadků a smetí a neztratí svůj 
statut čistého místa. To bychom ji 
museli zase zavřít.  A samozřejmě 
je zde zákaz vstupu pejsků. Ale to 
jistě každý chápe.

Antonín Crha, místostarosta

– souhlasilo s platným zněním 
obec ně závazné vyhlášky statu-
tárního města Brna o regulaci 
veřejné produkce hudby v po-
hostinských zařízeních

– souhlasilo s platným zněním 
obecně závazné vyhlášky sta-
tutárního města Brna o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, 

– souhlasilo s návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního měs-
ta Brna o pravidlech pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích 
a stanovuje v příloze č. 2 násle-
dující prostory, kde bude vstup 
se psy zakázán: dětská hřiště 
a veřejně přístupná sportoviště 
při ulicích Arménská, Běloruská, 
Gruzínská, Moldavská, Neužilova 
Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Sou-
hrady, Spodní, Švermova, Ukrajin-
ská, Uzbecká, Vedlejší, dále park 
Osová, zahrada u DPS Arménská 
4, zahrada ZUŠ Amerlingova 2.

– souhlasilo s návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního měs-
ta Brna o stanovení podmínek 
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Dvacet let je čteme

Pálení čarodějnic a Májová noc 

Jaro bohunických zahraníků

Letos v dubnu uplyne již dvacet let od 
toho dne, kdy vyšlo první číslo Našich 
Bohunic. Za ty roky si odbyly svoje dět-
ské choroby a dnes jsou samozřejmou 
součástí informačního systému za-
stupitelstva a úřadu městské části. Byl 
jsem požádán, abych zavzpomínal na 
to,jaké byly začátky našeho zpravodaje. 
Hned na jednom z prvních zasedání 
rady se objevil návrh na vytvoření pe-
riodika, které by vydávalo zastupitel-
stvo a pravidelně mohlo  informovat 
obyvatele Bohunic o dění na radnici. 
Rada nakonec návrh schválila a po-
věřila kulturní a školskou komisi, aby-
chom   našli zájemce o práci v redakční 
radě. Vedení redakce byl úkol pro mne, 
jako předseda komise to jistě zvládnu. 
Vedle zřízení redakce jsem musel jako 
šéfredaktor zařídit povolení tiskoviny 
na odboru kultury tehdejšího JmKNV, 
což se stalo v březnu 1991 a povoleno 
pod číslem R9/91. Mezi tím se již sešla 
red. rada k přípravě prvního čísla. Ak-
tivní byli hlavně Dana Karásková, Jiří 
Trojan a Standa Jabůrek. V těch začát-
cích patří zvláštní dík paní Karáskové, 
protože byla profík a za chodu nás učila 
technice přípravy tisku. To úplně první 
číslo Našich Bohunic vyšlo v dubnu 
1991. Pro čtenáře bylo zdarma a celou 
jeho výrobu zaplatil ing. Sedlář, který 
byl nájemcem samoobsluhy na Ukra-
jinské 1. Od čísla 2 byla stanovena cena 
1Kčs. Náklad byl zpočátku asi 1000 ks. 
Bulletin vyšel v prvním roce 7krát, č.2 
v květnu, potom červen, srpen, říjen, 
listopad a prosinec. Jen č.4 mělo 8 stran 
(letní přílohu), ostatní 4 strany. Celý rok 
1991 nám noviny tiskli v DDM Lužánky, 
včetně celé technické přípravy. Dodali 

jsme jen špígl (tj.grafi cká představa 
článků) a texty ve strojopisu. Protože 
občas nestíhali, hledali jsme jiné řešení. 
Od ledna pro nás tiskla fi rma Sýkora 
a přípravu tisku dělala redakce Sursum, 
sídlící na Mendlově náměstí. Od dru-
hého ročníku vychází všech 12 čísel, 
z toho 7/8 je letní dvojčíslo. Problém 
byl ovšem s prodejem, zkusili to skauti, 
ale policii se nelíbilo, že mladiství něco 
prodávají. Stabilně se dařilo prodávat 
část v trafi ce na Běloruské. Část výtisků 
se nedařilo dostat ke čtenářům. Pro-
to zastupitelstvo rozhodlo rozdávat 
zpravodaj zdarma a tak č.10/93 bylo 
již zdarma. Tím ovšem vznikl problém 
kolportáže novin do všech domácností 
a také se musel zvýšit náklad na víc 
než 7000 ks. Vedle toho musela redakce 
řešit nový problém, protože tiskárna 
požadovala pro technickou přípravu 
tisku texty v elektronické podobě tj. na 
disketách. Museli jsme najít paní, která 
bude ochotná za úplatu texty přepiso-
vat. Také v přípravě tisku došlo ke změ-
ně, když od č.1/94 podklady k tisku tvoří 
fi rma Sláma. Vlastní tisk stále provádí 
fa Sýkora. Postupně přibývalo i stránek 
až na osm. Od č.1/97 připravuje tisk 
Tomáš Psota, můj bývalý žák, který 
tuto přípravu dělá dodnes. Změnila se 
i tiskárna, Jiva Bučovice, kterou zajistila 
Ing. Trucálková, zajišťující tiskové ma-
trice. V té době mají Naše Bohunice již 
svůj zaběhnutý rytmus, který vlastně 
pokračuje dodnes, ale s jinou tiskárnou. 
Přejme jubilantovi do dalších let oblibu 
u jeho čtenářů.

Pavel Vysloužil, (vys)
šéfredaktor 1991–2004

Milé děti, vážení rodiče,
bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na kouzelný večer plný her a překvapení, 
který proběhne v areálu bohunické zbrojnice. 
Akce se uskuteční v sobotu 30. 4. 2011 od 17.00 hodin a mimo vatry 
s opravdovou čarodějnicí je pro Vás připraven ohýnek na opékání špekáčků, 
spousta her a krásných cen. Všichni, co přijdou v maskách čarodějnic a čaro-
dějníků, dostanou občerstvení zdarma.
Pro dospělé je připravena od 20 hodin májová zábava – živá hudba, tanec, 
příjemné posezení.
Přijďte si s námi užít fi lipojakubskou a prvomájovou noc.

Také letos připomenou studenti a pra-
covníci bohunického odloučeného 
pracoviště SOŠZ a SOU Rajhrad z ulice 
Lány pod vedením Danuše Felklové 
široké veřejnosti svými projekty veliko-
noční svátky a nadcházející jaro.
Ve dnech 22.–30. 4. 2011 představí svůj 
um v prohlídkové trase státního zámku 
Lysice ve spolupráci se správou zdejší-
ho památkového objektu a územně 
odborným pracovištěm Národního 
památkového ústavu Brno.
Výstava nesoucí název Ve znamení tuli-
pánů přinese návštěvníkům v symbióze 
s historickými exponáty nevšední po-
hledy na pozoruhodná aranžmá velmi 
oblíbené jarní cibuloviny – tulipánu, 
která tu bude k vidění v plejádě nesčet-
ných druhů vyrobených jak našimi, tak 
i zahraničními pěstiteli, zejména pak 
z Holandska. Vše ještě doplní další 
zajímavé prvky navozující atmosféru 
probouzející se přírody.
Bohuničtí studenti ukáží svá fl o-
ristická díla oplývající jarem také 
ve svých školních prostorách na 
Lánech, a to ve dnech 30. 4. a 1. 5. 
v době od 9 do 17 hodin. v rámci 
Jarního jarmarku řemesel. Nezů-
stane tu však jen u vazačských 
a aranžérských prací.
Pro vyšší atraktivnost projekt do-
plní studenti několika brněnských 

škol. Ze středního odborného uči-
liště tradičních řemesel a Vyšší 
odborné školy ul. Střední se tu 
představí v rolích kovářů, kolářů, 
truhlářů, keramiků a kadeřnic, 
u Odborného učiliště a praktické 
školy ul. Lomená jako knihaři, ze 
Základní školy pro tělesně posti-
žené Kociánka zase jako výrobci 
šperků a košíkáři. Vyšší odborná 
škola oděvního designu a ma-
nagementu a Střední umělec-
koprůmyslová škola textilní ul. 
Francouzská pak nejen v rolích 
módních návrhářů, ale také jako 
realizátoři jistě působivých mód-
ních přehlídek, které se uskuteční 
po oba dny, a to vždy v 11 a 14 
hod. s tím, že odpolední vystou-
pení 30. 4. 2011 bude přemístěno 
do areálu Základní školy Františ-
ka Jílka ul. Amerlingova v rámci 
spolupráce s městskou částí Brno-
Bohunice.
Jarmareční dny oživí rovněž pre-
zentace produktů Včelařství Paty-
ka z Klobouk u Brna, paličkovaná 
krajka pí. Hranické, možnost pro-
hlídky školních skleníků a prodej 
sortimentu jarních zahradnických 
výrobků.

Ing. Jiří Ptáček

BOHUNICKÉ  SLAVNOSTI

POZVÁNÍ OBECNÍHO 

VINOHRADNÍKA
Na sobotu 30. 4. 2011 v 15.30 hodin z důvodu 
vhodného agrotechnického termínu svolávám ctěné 
kmotry vinných hlav na SLAVNOSTNÍ JARNÍ HNOJENÍ 
naší viniční trati. V průběhu vsypu a zapravování živin ke kořenům naší 
vinice budou mezi řádky k vidění věci doposud na tomto místě nevídané! 
Baletním krokem protančí prostorem vinohradu komentovaná módní 
přehlídka s ukázkou květinových vazeb! K ochutnání bude také naše 
bohunické víno s patentní značkou „UŽTOJÉÉ“. Vzhledem k tomu, že vína 
je jen velmi omezené množství, cca 0,7 litru, bude se jednat o tzv. home-
opatický košt. Proto je nutno mít s sebou vlastní pitné zásoby i skleničku. 
Samozřejmě jsou zváni všichni bohuničtí občané.

Aprílová zábava na ZŠ Arménská
V pátek 15. 4. 2001 od 19.00 v jídelně školy. K tanci a poslechu hraje skupina 
Žízeň. Nebude chybět slosování o zajímavé ceny.
Občerstvení: teplá večeře, chlebíčky, tyčinky, 
chipsy, točené pivo, víno...
Vstupné: 30 Kč + místenka 70 Kč 
(lístek bez místenky je neplatný).
Předprodej lístků a místenek od 28. 3. 2011 
od 14.30 do 17.00 v kanceláři školy.
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BASA POCHOVÁNA, POZŮSTALÍ SE I ZAPOTILI...

PŘIPOMÍNKY V KOŠI NEKONČÍ

Favorité na fotbalové vítězství 

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás se 
na mne obrátili s prosbou, zdali by 
bylo možné opravit schodiště na ul. 
Dlouhá 3, které vede od Albertu dolů 
směrem k poště. Někdo mi položil 
otázku: proč MČ Brno-Bohunice toto 
schodiště již dávno neopraví, že zde 
„stojí voda“ a padá strop. Ano i já 
osobně jsem několikrát tuto vodu 
vymetal a byl jsem svědkem toho, 
jak zde starší pán utrpěl vážnější úraz. 
Abych srozumitelně a jak se říká „po 
lopatě“ vysvětlil tento problém, mu-
sím začít úplně od začátku, a to od 
vlastnictví objektu. Tak tedy, polovina 
budovy na ul. Dlouhá 3 od schodů 
do restaurace Leguána směrem 
k lékárně patří pod správu majetku 
MČ Brno-Bohunice a druhá polovi-
na budovy je majetkem společnosti 
Ahold Czech Republic, a.s. Z tohoto 
důvodu tedy nemůže MČ Brno-Bo-
hunice opravovat toto schodiště. 

A ani druhou část budovy, protože 
jí tento majetek nepatří a nemá ho 
ani svěřený.
Je to jako bych chtěl sousedovi 
opravovat střechu, kterou teče, 
nebo zametat dvůr. Tím ale nechci 
říct, že nás členy MČ Brno-Bohuni-
ce daná problematika nezajímá, ba 
naopak. Bylo vyvoláno jednání se 
zástupci společnosti Ahold Czech 
Republic, a.s. a musím konstatovat, 
že výsledek jednání byl velmi pozi-
tivní. Bylo přislíbeno, že společnost 
Ahold do konce roku 2011 uvede 
svou část budovy do odpovídající-
ho stavu. Tímto bych rád poděko-
val zástupcům MČ Brno-Bohunice 
i zástupcům Ahold Czech Republic, 
a.s. a jsem velmi rád, že se „ledy po-
hnuly“ ku prospěchu spoluobčanů 
naši MČ Brno-Bohunice.

Josef Juras, člen Rady MČ

I když se ve druhé polovině soutěže 
může stál ledaco, mužstva Bohunic, 
Vracova a Boskovic jsou největší-
mi kandidáty na postup do divize. 
Fotbalisté „A“ mužstva TATRANu 
Brno Bohunice, kteří jsou po první 
půli soutěže na prvním místě tabulky, 
neponechávají nic náhodě a v rámci 
zimní přípravy sehráli před zahájením 
jarní poloviny 11 přátelských zápasů, 
které (až na jeden) všechny vyhráli. 
V mužstvu TATRANu přes zimu 
k velkým změnám hráčského kádru 

nedošlo. Bohunice posílily o středo-
polaře Romana Kostku – hostování 
z FC Tescoma Zlín a brankáře Micha-
la Tůmu – hostování z FC Zbrojovka 
Brno. Oba hráli na podzim za Žide-
nice. Z hostování v Rakvicích se do 
týmu vrátil Lukáš Kříž – jako hrající 
asistent trenéra Luboše Kučerňáka. 
V kolonce odchodů je jen jedno 
jméno – náhradní brankář Jan Velan 
odešel do Kohoutovic.

Ing. Jaromír Krejčí
(redakčně zkráceno)

Již několik let není bohunický fa-
šank, díky přípravám masek, nácvi-
ku říkanek a písní, jen jednodenní 
akcí. Letošní rok však znamenal pro 
Bohunickou chasu, coby hlavní ak-
téry a pořadatele, výzvu k prezentaci 
masopustních bohunických zvyků 
i mimo rajón naší městské části. Ale 
popořadě.
Do již zmíněné Bohunické chasy se 
tradičně po dobu fašankového ve-
selí aktivně zapojili i její bývalí čle-
nové nebo příznivci z naší orelské 
jednoty, takže v sobotu 5. března 
fašankovou obchůzku Bohunicemi 
absolvovalo více než 40 masek. Ty 
na 13 zastávkách dokázaly poveselit 
vybrané představitele místní radnice, 
starousedlíky, podnikatele, ale i četné 
diváky a samy sebe. Večerní pochová-
vání basy v orlovně s taneční zábavou 
bylo zklidňujícím ukončením 1. etapy 
fašanku.
Na etapu druhou, městský fašank 
v úterý 8. března, jsme se připravo-
vali dlouho. Čekalo nás totiž jeho 
zahajovací vystoupení na náměstí 

Svobody a následné putování po 
pěti různých institucích – muzea, 
knihovna, rozhlas, kde jsme opět 
před zraky dalších diváků naše zvyky 
opakovali. Nyní jsme ocenili význam 
nácviků, zkoušek a dodržování scé-
náře. Dle ohlasů v mnoha médiích 
jsme byli jedním z nejvýraznějších 
z osmi folklorních souborů, které se 
městského fašanku zúčastnily. Možná 
i proto, že jako jediní jsme byli ukryti 
v maskách, obvyklých pro tuto taš-
kařici. Poměrně pružně se nám též 
dařilo operativně reagovat na vznik-
lé problémy, jako byla málo funkční 
aparatura na pódiu či naopak moc 
funkční a překážející fotografové také 
tam. Celkem nás bylo téměř 30 a po 
celém Brně jsme přitahovali pozor-
nost diváků a zástupců médií. Fotky 
a videozáznam z našeho brněnského 
účinkování si můžete prohlédnout 
na našich stránkách: www.orelbo-
hunice.cz, nebo přímo: http://www.
stream.cz/video/569008-fasank-v-br-
ne-8-3-2011

Ladislav Konečný
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e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 1. 4. 2011 • 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.

internet: http://labyrint.luzanky.cz

PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN

KONEČNA STANICE: VÝCHOVNÝ ÚSTAV – Představení divadla fórum 
v podání klientů Výchovného ústavu Olešnice a studentů sociální pe-
dagogiky PdF MU Brno. 5. 4. 2011 v 16 hod. Cena: vstupné dobrovolné

RUSKÁ KUCHYNĚ: PELMENI – Gastronomická dílna zaměřená na pří-
pravu tradiční speciality z Uralu. Vede ruská dobrovolnice Olga Batraková.
7. 4. 2011 v 15 hod. Cena: vstupné dobrovolné

Rukojmí: Kdo koho vlastně zajal? – Přátelský spolek amatérských divadelníků 
STUDIVIDLO uvede hru plnou gagů, neuvěřitelných situací a výborných hlášek.
9. 4. 2011 od 17 hod. Cena: vstupné dobrovolné

DĚTSKÁ SCÉNA 2011 – RECITACE – Regionální kolo celostátní postupové 
přehlídky dětského sólového přednesu. 12. – 13. 4. 2011 od 9.00 do 13 hod

DRAMA VE FINSKU  Dílna zaměřená na využití dramatu k rozvoji komu-
nikativních dovedností, sebevyjádření a sebevědomí. Vede fi nská lektorka 
Tintti Karppinen. Podrobnější informace: tom@luzanky.cz. 13. – 16. 4. 2011 
od 9 do 16 hod.

ŘEDITELSKÉ VOLNO – Klubová projekce dokumentárního fi lmu studentů 
Gymnázia Matyáše Lecha autenticky popisující kauzu odvolání ředitele 
v říjnu 2009. 21. 4. 2011 v 17.30 hod

CIRKUSOVÁ SHOW – Předpremiéra zbrusu nového kousku Cirkusu LeG-
rando: jednokolky, žonglování, kouzla, klauni, pozemní i vzdušná akrobacie.
21. 4. 2011 v 19.30 hod. Cena: vstupné dobrovolné

KLUB LABYRINT DOKOŘÁN – Fotbálek, šipky, playstation a další aktivity 
pro ty, co nechtějí zůstat o velikonočních prázdninách doma. 
21. – 22. 4. 2011 od 10 do 16 hod. Cena: 50,- Kč/den

Knihovna informuje... připravuje... 
Tak už se defi nitivně ozvalo jaro. Slu-
níčko nám přivedlo do knihovny zase 
o něco více čtenářů než minulý měsíc, 
děti besedují s novým elánem a všich-
ni se na sebe tak nějak více usmíváme.
V knihovně jsme pustili „svěží jarní 
vítr“ nejen do regálů v knihovně, ale 
i do našich skladů. 
Pár knih jsme poslali na převazbu, 
desítky jich pro Vás přebalili, ve skla-
dech našli pár skvostů, které jsme 
Vám poskytli k absenčnímu půjčo-
vání, převedli do knihovního fondu 
Vaše dary, především sci-fi  literaturu a  
získali pro Vás cca 100 novinek.
V týdnu knihoven – v termínu  
7. 3.–11. 3. 2011 jsme pro velkou 
nemocnost (jak účinkujících, tak be-
sedujících) museli hodně improvizo-
vat a některé akce dokonce přeložit 
na jiné termíny. I tak jsme po celý 
týden nabízeli odborné zaškolení 
na náš nový katalog CARMEN, četli 

s nejmenšími a pořádali setkání čte-
nářských klubů a besedy pro školy..
V knihovně jsme pro Vás, milí čtená-
ři, nachystali také výstavu fotografi í 
a pracovních deníků našich 5 čte-
nářských klubů.
Již tradičně chystáme ve spolupráci 
se ZŠ Arménská pamětní listy na Noc 
s Andersenem a pro čtenářské kluby 
připravujeme denní program k této 
příležitosti.
Rádi bychom opětovně poděkovali 
všem našim dárcům knih a časopisů, 
kteří s námi již delší dobu spolupracu-
jí a díky nimž knihovna může nabízet 
stále více kvalitní literatury navzdory 
snižujícímu se příspěvku na nákup 
nových knih.
Pro nové dárce přidáváme informaci, 
že můžeme přijímat dary jen vydané 
po roce 2000 (knihy) a časopisy (celé 
ročníky) 2 roky staré a vždy po do-
mluvě s vedením pobočky. 

Dále jsme na měsíc duben  pro Vás připravili:

„Pojďte s námi za pohádkou“. Pravidelné odpolední  čtení pro nejmenší 
proběhne 5. 4. 2011,  tradičně od 16.00 hod. 

Fotografi cká výstava z cyklu: „SKRYTÉ TALENTY“ Pavučina – Černobílé 
a barevné fotografi e z dílny amatérského fotografa  Antonína Králíka.

za Vaši stálou přízeň děkují
Vaše knihovnice Radka, Hana a Jitka

 Krmivo pro psy a kočky v Ko-
houtovicích, velký výběr, výhodné 
ceny. www.komisar-rex.cz* 
tel. 547 250 510, 733 722 331

 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   
 Prodám garážové stání na ul. 
Č. Růžičky, tel.: 724 109 090.

 Hledáme balkon na dobře vidi-
telném místě pro umístění plachty. 
Tel: 722 566 099

 S přítelkyní hledáme ke koupi byt 
2+kk z důvodu stěhování za rodinou. 
Máme hotovost z prodeje jiné nemo-
vitosti. 608 778 168, thomas.suzan@
seznam.cz

 www.photokids.cz – Fotografo-
vání miminek, dětí a rodinných por-
trétů, m: 737 682 839, e: photokids@
volny.cz, Brno-Vinohrady

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

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

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

 Koupím rodinný dům v Brně 
i okolí (větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. 
Zn.: Brno i okraj.

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

 Koupím garáž kdekoliv v Brně 
i v horším stavu. Dohoda jistá. 
Tel.: 776 809 213.

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

 Koupím pozemek v Brně i okolí, 
pokud možno stavební (měnší i vět-
ší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. 
Tel.: 776 637 839.
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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

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

Hotel Harmonie, společen-
skosportovní centrum v Zastávce 
u Brna si Vás dovoluje informovat 
o nabízených službách. 
V hotelu jsou k dispozici 2 kurty na 
squash, 2 fi tness, 2 dráhy na bowling 
( pozor!! nyní čerstvě i dětský bow-
ling!!! ), VacuShape-přístroj proti ce-
lulitidě, infra sauna, klasická sauna, 
solárium, masáže, salonky na rodinné 
oslavy nebo fi remní semináře – to vše 
za velmi příznivé ceny. Dále je možné
navštívit naší hotelovou restauraci s 
akvárii, teráriem a dětským pokojem 
plný hraček.
V restauraci nabízíme místní specia-
lity pod taktovkou šéfkuchaře pana 
Hemaly. Pro více informací navštivte 
prosím naše web.stránky www.har-
monie-centrum.cz
Rezervaci sportovních nebo relaxač-
ních aktivit je možné provést telefo-
nicky na 546429374 nebo e-mailem: 
info@harmonie-centrum.cz. 
Těšíme se na vaši návštěvu.
Adresa: Hotel Harmonie, Cukrovarská 
1230, 664 84 Zastávka u Brna.

 Pronajmu dlouhodobě garáž 
na ul. Ukrajinská Tel: 602 793 535.
 Koupím byt i ZADLUŽENÝ i v PRI-
VATIZACI. 720 551 215

  Občanské sdružení – HEWER 
nabízí osobní asistenci. Bližší in for-
mace Mgr. Lucie Nováčková, mob: 
736 505 555, e-mail: brno@pecovatel.cz, 
nebo na sociálním odboru ÚMČ Bo-
hunice, Dlouhá 3.

 Zahradu – Střelice u Brna dlou-
hodobě pronajmu. Chatka, WC, voda. 
Tel. 774 621 703

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMALCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍKE 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

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
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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

pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

ZÁPIS DO KURZŮ PLAVÁNÍ 
–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat

Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. 
Po plavání je k dispozici hernička. Bližší info a přihlášky 

na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.cz

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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