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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Tak už máme zase na krku zimu.
Skončilo prosluněné a zcela výji-
mečné babí léto. Zahrádkáři si
„lebedí“. Stihli totiž zrýt záhonky,
mají sklizenou úrodu jablek, raj-
čat, paprik, mrkve, celeru a pe-
tržele, ošetřené trvalky, přikryté
růže a vypuštěné bazény. 
Listí žloutne a pomalu opouští
svoje místo v korunách stromů,
aby se mám mohlo plést pod no-
hy a uvádět nás v zoufalství svým
množstvím. „Kdyby aspoň spad-
lo naráz“, řekne si zahrádkář, či
pracovník úklidové čety. Ale ono
ne. Padá si, jak a kdy se mu za-
chce. Poletuje si ve větru a ne-
bere ohled na naše přání. Když
je jeden strom holý, zcela určitě
ten vedle  ne a ne opadat. Mno-
hdy nepomůže ani vítr, ani tře-
pání. Prostě musíme počkat až
přijde jeho čas.
Ale na druhou stranu, když tak o
tom přemýšlím a koukám kolem
sebe, ono to zase není tak špat-
né, že hned nespadne všechno
naráz. Můžeme se totiž alespoň
déle radovat z krásy pestroba-
revného, pozdně podzimního listí
a měnícího se okolí.
Už jste se letos třeba jen na chvi-
ličku zastavili a pohlédli do ko-
run stromů? Ne? Tak pospěšte,
možná právě dnes máte posled-
ní příležitost. Možná začne brzy
sněžit a potom budeme obdivo-
vat úplně jiné krásy. Tyto podzim-
ní by nám však uniknou neměly.
Podobný pohled se nám totiž na-
skytne zase až za rok.

Antonín Crha
místostarosta

Listo — pad

Vážení spoluobčané, 
letos jsme měli již po páté od roku
1989 možnost si ve svobodných
komunálních volbách zvolit zastu-
pitelstvo městské části Brno-Bohu-
nice. Na základě výsledků voleb
konaných 20. a 21. října došlo k
dohodě dvou v zastupitelstvu nej-
silněji zastoupených stran a ke zvo-
lení mé osoby starostou městské
části Brno-Bohunice. Ustavujícím
zastupitelstvem 31. října 2006 pro
nás, politiky, skončilo období pří-
prav a začínají další čtyři roky práce
pro Bohunice. Problémů k řešení je
celá řada. Každý ve svém okolí ně-
jaký pozorujeme a očekáváme jeho
řešení. 
Ve všech životních situacích, máme-
-li si s něčím poradit, se setkáváme
s limity a příležitostmi. Komunální
politici jsou lidé, jejichž úkolem je
s omezeným balíkem peněz a ome-
zenými pravomocemi řešit téměř
neomezenou zásobu problémů. To-
mu balíku peněz říkáme rozpočet.
Jeho výše bohužel závisí na přání či
rozhodování zastupitelstva městské
části jen velmi málo. Omezené pra-

vomoci městské části vyplývají z to-
ho, že je nejnižším stupněm v hie-
rarchii veřejné správy. Nad měst-
skou částí je statutární město Brno
a jeho zastupitelstvo, nad ním Jiho-
moravský kraj a jeho zastupitelstvo,
dvě komory Parlamentu a samo-
zřejmě vláda (pana prezidenta vy-
nechávám nikoliv z neúcty k němu,
ale protože jeho pravomoce se sprá-
vy naší obce v podstatě netýkají).
To jsou tedy naše limity. A jaké jsou
příležitosti? Možná nad tím někteří
mávnete rukou, ale jsou to přede-
vším pracovitost a vynalézavost
vedení radnice a vlastně všech za-
stupitelů.
Protože už v politice nějakou dobu
pracuji, dobře vím, že občané ne-
chtějí slyšet básně o růžové budou-
cnosti, nechtějí slyšet plané sliby
a řeči o tom, jak jim všechno my
politici zařídíme. Proto své úvodní
slovo věnuji také tomu, co bude
rozhodování nově zvolených za-
stupitelů limitovat. Nejsou to ani
výmluvy, ani dopředu činěné alibi,
je to skutečnost taková, jaká je.
Přesto samozřejmě můžeme leccos

dokázat a také dokážeme.
I když je volební období čtyřleté, a
tedy končí až v roce 2010, nezna-
mená to, že jste vy, občané, na celé
čtyři roky vyřazeni ze hry. Všechna
zasedání zastupitelstva městské
části jsou veřejná. Konají se vždy
v zasedacím sále bohunické rad-
nice, Dlouhá 3 (objekt Kalinka), a
tímto vás na ně srdečně zvu. Da-
tum a čas budeme, pokud možno,
uveřejňovat v Našich Bohunicích.
Vždy však na úřední desce pod rad-
nicí a také na internetových strán-
kách městské části (adresu vizte
níže). Kromě toho si můžete kdy-
koliv domluvit schůzku se mnou na
telefonním čísle 547 423 817, mů-
žete mi napsat e-mail na adresu
starosta@bohunice.brno.cz anebo
se můžete obrátit na kteréhokoliv
pracovníka úřadu městské části. Pro
ty z vás, kdo mají přístup k inter-
netu, doporučuji navštívit stránky
městské části www.bohunice.brno.cz
– najdete tam mj. i telefonní sez-
nam úřadu městské části.
Vážení spoluobčané, pevně věřím,
že následující čtyři roky se nám
společně bude dařit odpovědně
spravovat městskou část Brno-Bo-
hunice tak, aby se nám tu všem
dobře žilo.

S úctou,
Robert Kotzian, starosta 

městské části Brno-Bohunice
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Oznámení
Oznamujeme občanům, že posy-
pový materiál k zimnímu posypu
chodníků bude dovezen 16. listo-
padu 2006 na tato stanoviště:
Na pískové cestě 19, Neužilo-
va 23, Dlouhá x Hraničky (napro-
ti domu Hraničky 15a), Amerlin-
gova 3 ( u ZŠ Arménská), Havel-
kova 29, Žlíbek 3, Lískovecká
vedle č. 9, Vyhlídalova (naproti
Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání
posypového materiálu v době od
16. 11. 2006 do 23. 11. 2006.
Poté bude zbytek materiálu od-
klizen.

OTS ÚMČ Brno-Bohunice

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom moc poděkovat panu
Antonínu Crhovi za uspořádání
výstavy v bohunické kapličce jako
vzpomínky na likvidaci starých Bo-
hunic. Obyvatelům sídliště tato výsta-
va asi nic neříkala, ale pro nás, kteří
jsme se zde narodili, prožívali mládí
a zakládali rodiny, pro nás výstava
byla velice smutná. Bylo opět mno-
ho slz a vzpomínek těch, kteří ztra-
tili místa, která milovali. V našich
srdcích máme hořkost z toho, jak
komunisté necitlivě zlikvidovali
naše domy a staré Bohunice.

(Autor tohoto příspěvku si nepřál
zveřejnit své jméno.)
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Srdečně Vás zveme na oslavu Silvestra 

do hasičské zbrojnice 

na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice.

Živá muzika, tombola 

a velkolepý ohňostroj

Bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice opět pořádají

S I L V E S T R 

Cena vstupenky včetně místenky, večeře a láhve sektu 300,- Kč
Předprodej lístků: od 4. 12. 2005, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3,

sekretariát radnice p. Soukupová, tel: 547 218 211.

V měsíci říjnu proběhly volby do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva
městské části Brno-Bohunice. Volební místnosti se otevřely v pátek 20. října
ve 14. hodin. První den se k volbám dostavilo 23 % voličů a celkově se
voleb do zastupitelstev MČ Brno-Bohunice zúčastnilo 37,2 % voličů. 
Ve volbách do zastupitelstva MČ Brno-Bohunice obcí kandidovalo 7 níže
uvedených volebních stran:
1. Zelená pro Bohunice (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté

a nezávislých kandidátů)
2. Moravané (politická strana)
3. Komunistická strana Čech a Moravy (politická strana)
4. Občanská demokratická strana (politická strana)
5. Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) (politická strana)
6. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (poli-

tická strana)
7. Česká strana sociálně demokratická (politická strana)

PoËet volen˝chËlen˘ zastupitelstva: 21 VolebnÌ ˙Ëast: 37,23 %
PoËet volebnÌch okrsk˘: 13 OdevzdanÈ ob·lky: 4 665
ZapsanÌ voliËi: 12 540 PlatnÈ hlasy: 89 028
VydanÈ ob·lky: 4 669

JAK JSME VOLILI?

Kandid·tnÌ listina

Hlasy

PoËet 
hlas˘

v %
PoËet

mand·t˘

1 Zelená pro Bohunice 6 505 7.31 1

2 Moravané 2 561 2.88 0

3 Komunistická strana Čech a Moravy 8 163 9.17 2

4 Občanská demokratická strana 29 682 33.34 8

5 NEZ. DEMOKRATÉ (předseda V. Železný) 2 348 2.64 0

6 Křesťanská a demokratická unie – ČSL 22 778 25.59 6

7 Česká strana sociálně demokratatická 16 991 19.09 4

Dvě volební strany nezískaly 5 % z celkového počtu platných hlasů a podle
zákona o volbách do zastupitelstev obcí se k těmto stranám při přidělování
mandátů nepřihlíželo. 21 mandátů, tj. počet členů zastupitelstva v městské
části Brno-Bohunice, pak bylo rozděleno mezi pět volebních stran takto:

ODS ñ 8 mand·t˘:
Ing. Kotzian Robert, Ph.D.
Ing. Zábojová Rita, 
Mgr. Duřpekt Richard
Ing. Vrážel Miloš
Kroupová Olga
Cabanová Jarmila
Šmídek Leoš
Juras Josef

KDU-»SL ñ 6 mand·t˘:
Crha Antonín
Konečný Ladislav
Mgr. Skřička Stanislav
Faistlová Jana
Ing. Novotný Mojmír
MUDr. Piler Pavel

»SSD ñ 4 mand·ty:
Ing. Izák Václav
Mgr. PhDr. Nezval Ivan
Mgr. Schmid Radim
Trnka Pavel

KS»M ñ 2 mand·ty:
Ing. Kovářová Miloslava
PaedDr. Chytilová Danuše

Zelen· pro Bohunice ñ 1 mand·t:
Mgr. Dřímal Aleš

Podrobné výsledky voleb je možné
si prohlédnout na internetových
stránkách www.volby.cz

ÚMČ

ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém posledním zasedání se
dnes již bývalá rada MČ Bohunice
sešla dne 9. října. Radní rozhodli
o novém vypsání veřejné zakázky
na čištění a zimní údržbu chodníků.
Vzhledem k objemu zakázky to
bude v otevřeném řízení a radní
schválili mandátní smlouvu s exter-
ní poradenskou firmou, která řízení
v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek zajistí. Dále rad-
ní schválili smlouvu o dílo na pro-
jekt nových parkovacích míst na
Běloruské. Zvýšení počtu parkova-
cích míst o 24 se obyvatelé dočka-
jí napřesrok, pokud radnice získá
dotaci na druhou etapu regenera-
ce sídliště. Dohodou o zápočtu
pohledávek byl ukončen spor s do-
davatelem stavebních prací v ZŠ
Arménská. Smluvní pokuta za
pozdní odstranění vad ve výši 23,5
tisíc byla započtena s cenou sta-
vebních prací v téže výši. 
V dalším jednání rada schválila tři
nové nájemní smlouvy na zahrádky

na Kejbalech a dodatkem smlouvy
o dílo prodloužila termín dokon-
čení rekonstrukce šaten na Vedlej-
ší. Dodatkem nájemní smlouvy by-
la zdvojnásobena plocha pronajatá
v areálu na Ukrajinské k podnika-
telským účelům. Rozpočtovým opa-
třením radní schválili zapojení do-
tace z města na provoz CVČ a její
rozpočtové určení. K zajištění nad-
cházejících voleb rozhodli o dočas-
ném zvýšení pokladního limitu.
Souhlasné stanovisko získala žádost
investora výstavby na ulici Čeňka
Růžičky o zřízení věcného břemene
vedení technických sítí přes měst-
ské pozemky. Žádosti o umístění
dalších reklamních poutačů na rad-
nici radní vyhověli pouze částečně,
nové reklamy povolili na zídce před
radnicí. Protože všechny komise
rady končí činnost k 20. říjnu a nové
ještě nejsou ustaveny, radní pověřili
redakční radu ve starém složení
přípravou obsahu Našich Bohunic
do konce letošního roku. V závěru
jednání rada vzala na vědomí vý-
sledky šetření České školní inspek-
ce ve věci stížnosti rodičů jednoho
žáka ZŠ Arménská.

V dneönÌm ËÌsle p¯in·öÌme informace z poslednÌho zased·nÌ bohu-
nick˝ch radnÌch v minulÈm funkËnÌm obdobÌ a z ustavujÌcÌho
zased·nÌ novÏ zvolenÈho Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Bohunice. 

Nová parkovací stání na Běloruské

Zvoleno nové vedení
radnice

V úterý 31. října 2006 se na bohu-
nické radnici poprvé sešli nově zvo-
lení zastupitelé, a to v plném poč-
tu 21 členů ZMČ. Podle zákona
o obcích řídí jednání zastupitelstva
do zvolení starosty jeho nejstarší
člen a tím byla tentokrát paní Olga
Kroupová (ODS). Do jejích rukou
složili přítomní zastupitelé zákonem
předepsaný slib. Poté schválili počet
členů RMČ stejný jako v minulém
funkčním období, tj. 7. Stejně jako
v minulém období budou mít Bo-
hunice pro výkon funkce uvolněné
starostu a místostarostu. Následo-
vala volba starosty, místostarosty a
dalších pěti radních. V tajném hla-
sování byl 16 hlasy zvolen staros-
tou Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
(ODS) a místostarostou 17 hlasy
pan Antonín Crha (KDU-ČSL). Dal-
šími členy RMČ byli zvoleni Ing. Rita
Zábojová (ODS) 14 hlasy, Ladislav
Konečný (KDU-ČSL) 16 hlasy, Ing. Mi-
loš Vrážel (ODS) 16 hlasy, Mgr. Sta-
nislav Skřička (KDU-ČSL) 14 hlasy a
Jarmila Cabanová (ODS) 14 hlasy.
Tím byl program ustavujícího zase-
dání vyčerpán. Příští zasedání ZMČ
již bude pracovní a sejde se ve stře-
du 6. 12. 2006 v 17.00 hodin v za-
sedacím sále bohunické radnice.

-red-

VZPOMÍNKA

Dne 22. srpna 2006 tomu byly
již tři roky, co jsme se rozloučili
s místostarostou naší městské
části panem Ing. Janem Sedláč-
kem v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého v Brně, Starém Lískovci.
Považuji za důležité si na konci
volebního období vzpomenout
na člověka, kterému osud nedo-
přál dokončit započatou práci.
U příležitosti svátku zesnulých
jsem si dovolil položit věnec na
rodinném hrobě na Ústředním
hřbitově v Brně.
Poděkování patří všem, kdo ho
znali a měli rádi, za tichou vzpo-
mínku.

Josef Juras
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Každý, kdo zavítal v sobotu 14. 10.
2006 na setkání bohunických dětí
před ZŠ Vedlejší, byl určitě mile
překvapen hojnou účastí nejen
našich nejmenších, ale především
zastoupením institucí, organizací a
spolků z Bohunic, které byly ochot-
ny ve svém volném čase a bez fi-
nanční odměny zajistit pestrý pro-
gram pro všechny návštěvníky.

Náš obdiv a dík si zaslouží:
- Sbor dobrovolných hasičů
- Městská policie Brno
- Orel Bohunice
- firma pana Bučka – skákací hrad
- Středisko volného času Lány
- sanitní firma Consox
- Rádio Krokodýl

RNDr. Jan Harmata, ředitel školy 

PODĚKOVÁNÍ
Muži A mužstva TATRANU Bohu-
nice vstoupili do nové fotbalové
sezóny 2006/2007 Jihomoravské-
ho krajského fotbalového přeboru
(JMKPF) v poměrně dobré formě a
s předsevzetím pokusit se konečně
postoupit o třídu výše. Z loňského
základního kádru odešly obranné
opory Vašíček a Karaffa, z útoku
Mareš a brankář Jakš. Mužstvo do-
plnili brankář Cífka a zkušení hráči
Horký, Uhlíř, Hanousek a navrátilec
Novotný. 
Do uzávěrky Našich Bohunic č. 11
nasbíral Tatran z dosavadních ode-
hraných třinácti zápasů 22 bodů za
6 vítězství a 4 remízy a přináleží mu
páté místo v tabulce JMKPF. Na za-
tím vstřelených 27 brankách se po-
dílí pouze 6 hráčů a to Bombicz s 10
vstřelenými brankami, Beneš a Hor-
ký mají po 6, Krejčí a Kroupa po 2
a Novotný 1 zásah. O čelo tabulky
bojuje šest mužstev s poměrně vy-
rovnanými výkony, tabulku vede
Blansko, následují Dědice, Rosice a
Kyjov, Tatran Bohunice a Sparta Brno
s minimálními bodovými rozdíly.
Od konce září již všichni fotbalisté
(muži A i B, dorostenci a žáci) Ta-
tranu hrají na domácím hřišti, které
prošlo rekonstrukcí a nově osetý

trávník je zatím ve velmi dobré
kvalitě. Do konce kalendářního
roku odehraje A mužstvo ještě čtyři
utkání, z toho dva domácí zápasy
v průběhu listopadu a podzimní
část sezóny zakončí zápasem dne
17. listopadu v Miroslavi. Pokud
nám vydrží dosavadní krásné pod-
zimní počasí, přijďte podpořit naše
fotbalisty a prohlédněte si nově
rekonstruovaný fotbalový stánek
v Bohunickém „dolíčku“.
Podrobné informace o odehraných
zápasech, výsledky a pozvánky na
další utkání naleznete vždy ve vit-
ríně A mužstva TATRANU Bohunice
na Neužilově ul. 35 u fotbalového
stadionu a nově si můžete vyhledat
informace na internetových strán-
kách www.efotbal.cz, kde se pravi-
delně objevují komentáře z nižších
fotbalových soutěží. 

Ing. Jaromír Krejčí

Fotbalisté bojují o postup

Fotografií se vracíme k neopakovatelné atmosféře uvedení knihy jezuity
Františka Lízny Musím jít dál, na kterou jsme občany zvali do pobočky KJM
v Bohunicích na Lánech. Přes dusno v přeplněném sálku knihovny pano-
vala spontánní atmosféra, kterou přináší setkání s inspirativním člověkem.

POZVÁNÍ DO KNIHOVNY
nost, zakladatelka hospicového
hnutí v Česku paní MUDr. Marie
Svatošová, nositelka mnoha oce-
nění a vyznamenání. Zveme obča-
ny do knihovny ve středu 29. 11.
2006 v 17 hodin. Součástí večera
bude i autogramiáda knih MUDr.
Svatošové, které bude možné i na
místě koupit od nakladatelství Ces-
ta. Každé setkání s významnou
osobností  člověka může obohatit.
Těšíme se na vás.

Radka Müllerová,knihovnice

Knihovna Jiřího Mahena,pobočka
Bohunice, Lány 3, zve občany na
výstavu akvarelů Martina Hodka
Brno v čase minulém. Vernisáž
v sálku knihovny bude ve středu
15. 11. 2006 v 18 hodin a vystoupí
na ní herečka Ivana VALEŠOVÁ.
Výstava bude přístupná od 15. 11.
do 1. 12. 2006 v době provozu
knihovny.
Jako každý rok, pořádá i letos bo-
hunická knihovna cyklus besed
ADVENTNÍ SETKÁNÍ. Tentokrát při-
jala pozvání velmi zasloužilá osob-

Bohuničtí stárci v nových krojích při posledních jubilejních 10. obnovených
hodech

Klub důchodců v Brně
Bohunicích pořádá

v sobotu 25. 11. 2006 v Hasičské

zbrojnici v Bohunicích

Ukrajinská2b

KATEŘINSKOU
ZÁBAVU

Začátek v 16 hod., konec ve 22 hod.

Hudba: oblíbená dechovka

Vstupné + místenka: 30 Kč

Srdečně Vás zve KD v Bohunicích

Předprodej 20. 11. 2006 na radni-

ci v Bohunicích od 14 do 15 hod.

Sdružení rodičů a přátel
Dětského folklorního souboru
ISKERKA BRNO vás srdečně
zve na  předvánoční koncert

ROK na lidovú
notečku

v Kulturním  centru  SEMI-

LASSO  Brno-Královo Pole

Palackého třída 126,

Brno-Královo Pole

neděle 26. 11. 2006 
ve 14.30 hodin

účinkují: Dětské folklorní 

soubory, sdružené pod 

Sdružením přátel folklóru 

v Brně – dětská sekce

Vstupné: dospělí  30,- Kč, děti

mají vstup zdarma



Domov pro přechodné pobyty seniorů
Denní stacionář NADĚJE
Arménská 2/4 Brno-Bohunice

Program na
listopad a prosinec 2006
■ 14. listopadu 14.00 hod. – NORMANDIE vzpomínky z cest  
Zveme Vás na zajímavé odpoledne, ve kterém se podíváme do  Francie.

■ 16. listopadu 14.00 hod. PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY
Jak vznikají, historie a zajímavosti lidové slovesnosti.

■ 21. listopadu 14.00 hod. – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Navštivte naši tvůrčí dílnu – vytvoříme společně vlastní originální přání.  

■ 23. listopadu 11.00 hod. – PĚVECKÝ SBOR CYRILOMETO-
DĚJSKÉ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY
Určitě si nenechte ujít nevöednÌ z·ûitek studentského sboru a jejich
písně v originálních úpravách.

■ 24. listopadu 10.00 hod. – SVÁTEČNÍ VAZBA – PŘÍPRAVA
ADVENTU
Ukázky suchých vazeb a dekorací z přírodnin studentů Střední zahrad-
nické školy pod vedením p. Felklové – společně vytvoříme adventní
aranžmá.    

■ 28. listopadu 14.00 hod. – MALÝ KONCERT mladých umělců
Hudební zážitek se studenty brněnské konzervatoře.           

■ 5. prosince 10.00 hod. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Těšte se!

■ 7. prosince 15.00 hod. – MUSICA DA CAMERA
Žáci hudební školy Veveří zahrají skladby Fingera, Schmelzera a Kože-
luha pro housle, hoboj, violoncello, cembalo.
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RK BÍLÝ REALITY 
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty 
k prodeji i pronájmu byty, RD,

chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme 
znal. posudek nebo poplatek

na družstvu u DB. 
Volejte: 543 237 105, 
602 521 766 – prodej, 

606 111 267 – pronájem.

■ Opravy aut. praËek. 
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263

Orel jednota Brno-Bohunice 
za podpory MČ Brno-Bohunice pořádá

4. ročník modelářské soutěže dětí a mládeže

BOHUNICKÝ ORLÍK 2006
Modelové kategorie:
A. Modely papírové – bez dalšího rozlišení typu modelu 

B. Modely plastikové – libovolná měřítka a kategorie

Věkové kategorie:
1. nejmladší žáci do 9 let 3. starší žáci 13–15 let

2. mladší žáci 10–12 let 4. junioři 16–18 let

Podmínky:
- soutěž je otevřená pro veřejnost, startovné se neplatí

- pořadatel si vyhrazuje právo přerozdělit nebo sloučit věkové kategorie 

podle počtu přihlášených prací

- v každé modelové kategorii A nebo B může jednotlivec přihlásit maximálně

5 soutěžních modelů

- o pořadí v soutěži rozhodne odborná porota

- ve všech modelových i věkových kategoriích budou vyhlášena a odměněna

minimálně 3 první místa

Časový program:
Přejímka modelů – sobota 9. 12. od 9 do 12 hodin v orlovně, Hraničky 5 (zad-

ní vchod z ulice Spodní) nebo po telefonické domluvě možno i v jinou dobu.

Vyhlášení výsledků – neděle 10. 12. ve 14.30 hod. v orlovně

Vyzvednutí modelů – po skončení programu v 16.30 hodin

Vítáme nabídky pomoci zkušených modelářů, kteří by mohli prezentovat své

práce. Kontakt: L. Konečný – 723 226 839.

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro

– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: krejcikovak@chello.cz,
www.katerinak.cz

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.

Zajímavý projekt Brněnská růže
2006 připravují studenti a pra-
covníci Střední zahradnické školy
z ulice Lány ve spolupráci se Sva-
zem květinářů a floristů České re-
publiky, brněnskými firmami Park
v.o.s. a Vonekl s.r.o. do prostor
Etnografického ústavu, Paláce šlech-
tičen v na Kobližné ulici v Brně.
Dne 10. listopadu tu změří své
umění floristé z celé republiky. Or-
ganizátoři pro ně připravili témata
kytice vázané pro přivítání obchod-
ního partnera, přízdobu dárku pro
obchodního partnera a florálního
objeku pro dekoraci vstupní haly
firmy, která vyplývají z požadavků
praxe.
Soutěž je sice neveřejná, avšak vy-
tvořené práce si budou moci zá-
jemci prohlédnout na výstavě pro
veřejnost konané od 11. do
12. listopadu 2006 v době od
10 do 16 hodin.

Ing. Jiří Ptáček

Brněnská růže 2006

■■ Chcete zajistit svoji rodinu,
dů nebo auto a využít státní dotace
a daňové odpočty? Nabízím bez-
platné poradenství. Monika Křížová
604 746 158.
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Pohřební služba HARMONIE s.r.o.
Brno, Lidická 46 tel.: 545 573 804

nová pobočka Brno-Starý Lískovec,
Mikuláškovo nám. 1  

tel.: 547 210 465
www.pohrebni-sluzba.cz

psharrnonie@seznam.cz

Pohřební služba s patnáctiletou tradicí v městě Brně
Vám profesionálně zajistí veškeré pietní služby

= obřady kremační, v kostele, pohřby do země
= převzetí oblečení pro zesnulé / nemusíte na patologii /
= vyřízení  úmrtního listu, všech dokladů, včetně matriky
= kněze a řečníka k obřadu
= květinové dary k obřadu
= hudbu v obřadních síních i při pohřbech - fotografa
= tisk smutečního oznámení na počkání  / nové vzory /
= levné převozy po celém území ČR i do zahraničí
= závětní objednávky i sociální pohřby
= objednávky lze vyřídit na Vaše přání u Vás v bytě
= levné ceny

Provozní doba: pondělí–pátek 8–15. 30 hod.

Naproti Bohunické nemocnice, první panelový dům za autobazary,

pohodlně najedete autem až ke dveřím kanceláře.

Dovoluje si Vás srdečně pozvat na tradiční

SILVESTR 2006
Neděle 31. 12. 2006 od 19.30 hod.

Bavit Vás budou dvě živé hudby, Zlatý xylofon, 
orientální tance...

silvestrovská večeře, půlnoční ohňostroj, sekt

Tel.: 547 107 555, e−mail: info@hotelmyslivna.cz
www.hotelmyslivna.cz

VÁŠ DODAVATEL INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
A TELEKOMUNIKAČNÍCH ŘEŠENÍ

SMART Comp. a.s.
 provozuje služby NETBOX

ISO 9001:2001, ISO 14001:2005
www.sc.czwww.netbox.cz

■■ Jazyková škola ENGLISH
STUDIO. Specialista na angličtinu.
Kurzy všech pokročilostí. Spodní 20,
Tel.: 777 864 927. 
www.englishstudio.cz

■■ Vyměním SB 1+1 v Bystrci,
za větší. Tel.: 806 446 544.

■■ Stříhání psů. Vltavská 6, Bo.
Tel.: 721 308 702.

■■ Ihned koupím byt v Bohu-
nicích 3+1 nebo 4+1 (ne přízemí).
Spěchá. Děkuji za nabídky. Cena
do 1,8 mil. Tel.: 775 667 214.
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Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

ŠKODA FABIA ZA 1 Kč 
A MĚSÍČNĚ 3 500 Kč
S LEASINGEM OD
ŠKOFINU

Nabízíme Vám vůz Škoda 
Fabia včetně ABS, airbagu 
řidiče, posilovače řízení 
a mnoha dalšího za 1 Kč
a ˙měsíční splátky 3 500 Kč,
s leasingem od ŠkoFINu. 
V případě pojištění u České
pojišťovny získáte navíc ještě
sadu zimních pneumatik 
zdarma. Nebo přenosnou 
navigaci, pokud vůz pojistíte 
u Allianz. A to není zdaleka
všechno. Navštivte nás proto 
co nejdříve, těšíme se na Vás.

RPSN od 4,15 %, doba leasingu 
60 měsíců, cena vozu 265 900 Kč, 
zůstatková hodnota 35 %. 
Akce platí do 31. 12. 2006.ŠkodaFabia

DĚLÍTE SE S NÁMI O VŠECHNO
TEĎ JE ČAS VÁM TO VRÁTIT Komb. spotřeba a emise CO2

modelu Fabia: 4,6–7,7 l/100 km,
124-185 g/km 

SIMPLY CLEVER


