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Květinkový den
Pokud jste se ve středu 15. května 
pohybovali v centru Brna, jistě jste 
si všimli, že tam probíhala sbírka 
v rámci akce Český den proti rakovi-
ně, lidově nazývaný „Květinový den“.
Již několik let pomáhám při této akci 
s prodejem žlutých kytiček, protože 
spolu s „Tříkrálovou sbírkou“ to pova-
žuji za nejlépe organizované a velmi 
potřebné charitativní akce. Vždy si 
vezmu 200 kytiček, zapečetěnou po-
kladničku, nezbytné úřední povolení 
sbírky a vyrazím na své stanoviště 
k podchodu u „Kalinky“ v Bohunicích. 
Kytičky bývají raz dva rozebrané.
Zážitky mám většinou pozitivní. Pár 
lidí sice odmítne, ale většinou mne 
vyhledávají sami, což mnozí z vás jis-
tě potvrdí. O prodeji jsem informoval 
na facebooku a mnozí si pro kytičku 
skutečně zašli. Setkal jsem se však 
i s reakcí velmi nezralého třicátníka, 
který kytičku odmítl a přes rameno 
utrousil: „Dám si za tu dvacku raději 
cigaretu...“. No, doufám, že nebude 
potřebovat peníze z této sbírky.
Nejhezčí zážitek dne mě však teprve 
čekal. Byl jsem na obědě v jedné bo-
hunické restauraci, a když jsem chtěl 
platit, sdělila mi číšnice: „Dnes od vás 
nic nechci“. Nechápal jsem, ale ona 
dodala: „Četla jsem na vašem face-
booku, že jste dnes prodával kytič-
ky. Já se odsud nikam nedostanu. 
Hoďte proto za mne tyto peníze do 
pokladničky“. „A kolik to dělá“ vysou-
kal jsem ze sebe překvapeně. „91 Kč, 
tady máte ještě 10 korun a hoďte 
tam rovnou celou stovku“. Hluboce 
jsem smekl a plný radosti z toho, že 
dobří lidé ještě žijí, jsem odešel splnit, 
oč mě prosila.
Bylo mi ale líto, že slečna číšnice 
nemá žádnou kytičku, a tak když 
jsem ten den měl znovu cestu kolem 
restaurace, jsem jí jednu přinesl. Ky-
tička ji zjevně potěšila, i když skromně 
zareagovala: „To jste přece nemusel“. 
Vím, že jsem nemusel, ale já chtěl, 
protože dobrý skutek přece musí být 
odměněn! 

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
V průběhu jara bylo v  lokalitě ulic 
Pod Nemocnicí, Okrouhlá a Vedlejší 
dosázeno cca 80 stromů. Tento počet 
dřevin ještě patří do objemu výsadby, 
která probíhala v loňském roce. Nic-
méně realizační firma je již jiná. S tou 
loňskou jsme se rozešli kvůli špatné 
kvalitě prováděných prací. Ale platí, 
že se ještě s ní sejdeme, a to u soud-
ního jednání…
Drobný zádrhel se vyskytl při přípravě 
akce zateplení a výměny oken v bu-
dově SVČ Labyrint. Vítěz tendru na 
poslední chvíli ze soutěže odstou-
pil a nepodepsal smlouvu. V pořa-
dí druhý zájemce, který  je zhruba 
o 200 000 Kč dražší, přislíbil zahájení 
prací v plánovaném termínu, což je 
začátek tohoto měsíce.
Jarní období nepřináší  jen nutnost 
pokosu trávy, ale i potřebu výměny 
náplně dětských pískovišť. Tato služ-
ba přijde rozpočet městské části na 
50 000 korun. Vyměňovaný písek je 
následně využit pod lavičky, houpač-
ky a jiné volně umístěné prvky hřišť 
a mobiliáře.
O prázdninách se nebudou zateplo-
vat jen budovy tří školek, ale neodpo-
čine si ani pan ředitel základní školy 
Arménská. Byli jsme totiž úspěšní se 
žádostí o finanční dotaci na rekon-
strukci tamního sociálního zařízení. 
A tak pevně věřím, že 2,2 milionu 

korun  z  města  Brna 
zajistí to, že přes třicet 
pět let staré školní zá-
chodky v pavilonu „A“ 
už nebude při změně 
atmosférického tlaku 
vzduchu cítit až k hlav-
nímu vchodu…
Do plánovaných voleb 
je snad ještě nějaká ta 
chvíle, ale přesto avi-
zuji důležitou změnu 
v dlouhodobé bohunické praxi. Na 
základě podnětů občanů a s využitím 
aktuální novely příslušného zákona 
jsme spolu s úřadem městské části 
přeplánovali  rozmístění volebních 
místností.  Nově  by  tak  měli  voliči 
z ulic Spodní, Souhrady, Jihlavská, 
Kamenice, Kejbaly, Na Pískové cestě, 
Netroufalky a Vohnoutova volit v pro-
storách základní školy Arménská. Pro 
ostatní ulice a části Bohunic zůstává 
rozmístění volebních místností  jako 
doposud. Tato změna měla množství 
dalších podmínek, proto se nemusí 
jevit rozmístění volebních místností 
v návaznosti na volební okrsky (jed-
notlivé ulice) zcela prostorově logic-
ké. Mám však za to, že většinově, tedy 
k počtu možných voličů bydlících na 
jednotlivých ulicích,  je změna cel-
kově pozitivní. Všechny detaily této 
úpravy budou samozřejmě včas ofi-
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ciálně oznámeny.
Slíbil  jsem v předchá-
zejícím čísle informaci 
o vývoji projektu rezi-
denčního  parkování. 
Myslím, že v tuto chvíli 
se tento záměr dostá-
vá  z  celoměstského 
pohledu  v  podstatě 
do slepé uličky. K pro-
blémům,  jak  nejlépe 
parkovací zóny vyzna-

čit a to tak, aby byla na sídlištních 
ulicích zachována nadále možnost 
parkování, které není „až tak v soula-
du s dopravními předpisy“, se přiřadil 
problém další. Stát si vzpomněl, že na 
mnoha jeho pozemcích pod komu-
nikacemi se již dnes vybírá parkovné. 
No a přihlásil se o svůj „desátek“. Není 
to sice problém až tak bohunický, 
neboť u nás  jsme chtěli  rezidenci 
v podstatě zadarmo, ale pro cent-
rální území města je to situace ve-
doucí minimálně k „novým úvahám“.

Přeji dobrý červen.
Ing. Miloš Vrážel, starosta

XVI. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu 
26. 6. 2013 od 17.00 hod. 
se bude v jednacím sále bohu-
nické radnice Dlouhá 3 konat 
XVI. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program 
za stupitelstva bude nej později 
sedm dnů před zasedáním 
zveřej něn na úřední desce ÚMČ 
nebo na internetové stránce:
www.brno-bohunice.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.
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POHLEDEM ZASTUPITELKY

Jak nás omezí výstavba kanalizace

Setkání jubilantů 
Vítání občánků

Občané naší městské části, kte-
ří v letošním roce dovršili nebo 
dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příleži-
tosti těchto svých jubileí zúčastnit 
setkání organizovaných radnicí, 
dostavte se prosím na ÚMČ Br-
no-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání 
a podání písemné přihlášky.
Rovněž tak prosím učiňte i vy, kte-
ří máte zájem o slavnostní přivítá-
ní svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, jejíž 
součástí bývá kulturní program 
a drobný dárek, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky 
přijímá paní Dvořáková na So-
ciálním odboru v přízemí úřadu 
(tel.:  547  423  832).  Formuláře 
přihlášek jsou k dispozici také na 
webu městské části v sekci Infor-
mace. Děkujeme za pochopení 
a již nyní se na Vás těšíme.

Je jaro s nádechem blížícího se léta 
a všude kolem nás to kvete a voní. 
Bohužel atmosféra probuzené příro-
dy je narušena vykopávkami, rozbitý-
mi chodníky, omezeními pro obyva-
tele Bohunic. Nedá se nic dělat, vše 
se musí opravit a dát do pořádku, 
aby bylo na pár let vystaráno. V tuto 
chvíli, když se člověk prokousává ko-
lem výmolů, děr v zemi, stavebního 
materiálu, stavební techniky a v pří-
padě řidiče nedostatkem místa na 
parkování,  je  třeba  být  tolerantní, 
empatický a myslet na to, že i dru-
zí chtějí zaparkovat a chovat se co 
nejohleduplněji. Brzy budou práce 
na rekonstrukci plynového potrubí 
dokončeny  a  vše  se  vrátí  do  sta-
rých kolejí. Chodníky a cesty budou 
opraveny, výstavba zeleně obnovena 
a zase bude v Bohunicích hezky.
Nepořádek z těchto důvodů se dá 
i pochopit, jinak to nelze udělat, ale 
nepořádek kolem kontejnerů na tří-
děný komunální odpad kolem kom-
plexu Albert (pošta, spořitelna), už tak 
pochopitelný není. Nevím, zda to je 

vinou firmy, která odpad vyváží, špat-
ně nastaveným termínem četnosti 
svážení tříděného odpadu, či obyva-
teli Bohunic. Ti se naučili třídit odpad 
a teď musí chodit kolem nepořádku, 
který vzniká v oblasti přeplněných 
kontejnerů, a řeknu Vám, že to občas 
opravdu není hezký pohled. Ale co 
s tím? Situace se velmi často opa-
kuje. Snad by se rada MČ Bohunice 
nad tímto problémem měla zamyslet 
a apelovat na firmu, která se o tříděný 
odpad v Bohunicích stará. 
Závěrem  mi  dovolte  připomínku, 
že jednání zastupitelstva je veřejné 
a každý občan Bohunic tam může 
přijít a sdělit své připomínky, stížnosti, 
podněty. Bude mu na ně odpově-
zeno kompetentními osobami z řad 
zastupitelstva. Tuto možnost bohu-
žel moc občanů nevyužívá a je to 
škoda. Veškeré informace týkající se 
těchto zasedání najdete na stránkách 
městské části nebo na vývěsce před 
radnicí. Přeji všem pěkné dny a radost 
ze života.

Ilona Podborská (zastupitelka)

Je nový měsíc, a tak 
jsem zašel znovu za 
vedením stavby, abych 
získal čerstvé údaje 
o vývoji stavby. Všech-
ny rozdělané stavby 
v Bohunicích by měly 
být ukončeny do konce 
letošního roku. Držme 
palce, ať se to povede. 
Tedy konkrétně s čím počítat:

Podsedky – bude provedena pře-
ložka veřejného osvětlení a začne 
se  s  konečnou  úpravou  povrchu 
vozovky.
Vyhlídalova – úprava vozovky se 
zpozdila z důvodu dodatečně ob-
jednaných přípojek kanalizace a vody 
k rekonstruovaným rodinným dom-
kům. Bude se dokončovat první po-
lovina povrchu chodníku a vozovky 
a patrně se začne s pracemi na druhé 
polovině.
Dvořiště – pravděpodobně se do-
končí povrchy chodníků a vozovky.
Lány – budou pro dopravu neprů-
jezdné. Provádí se zde stavba splaš-
kové a dešťové kanalizace, ulice Bo-
huňova (Rolnická) budou přístupné 
přes ulici Vyhlídalovu, v některých 
fázích stavby i přes ul. Havelkovu od 
lékárny.
Humenná – dokončí se přípojky vo-

Vážené čtenářky a vážení čtená-
ři rubriky Komise pro občanské 
záležitosti. Tak měsíc je pryč a já 
mohu k vám přijít se svou „troš-
kou do mlýna“. Z mlýnice infor-
mací  jsem  jich  několik  vybral, 
snad podstatných a zajímavých, 
které si dovolím zde níže prezen-
tovat.
Komise pro občanské záležitosti 
na  svém  květnovém  zasedání 
s povděkem kvitovala promptní 
reakci Městské policie revír Brno-
západ. Následovala po podnětu 
občanů bydlících na ulici Bělo-
ruská, o kterém jsem vás v této 
rubrice informoval v dubnovém 
čísle  zpravodaje.  Městská  po-
licie v této lokalitě neprodleně 
zvýšila hlídkovou činnost, a  jak 
byla komise ujištěna s kladným 
výsledkem!
Městská policie samozřejmě pro-
vedla i pravidelné kontroly zamě-
řené na přestupky,  jak z oblasti 
dopravy, tak i veřejného pořád-
ku. Dále v součinnosti s Policií ČR 
provedla v místních restauracích 
i hernách kontroly s důrazem na 
podávání alkoholu mladistvým. 
Tyto  kontroly  dopadly  velmi 
dobře. Nadále probíhá hlídková 
činnost Městské policie na území 
Ústředního hřbitova města Brna.
Policie ČR v posledním období 
řešila  na  území  Bohunic  hned 
sedm podnapilých řidičů, a řidič-
ku s podezřením na přítomnost 
návykových látek. Což je v této 
oblasti přestupků jasný nárůst. 
Nadále pokračují kapesní kráde-
že, tentokrát to byla celá kabelka 
odcizená neznámým pachatelem 
v prodejně Albert. Úplné zloděj-
ské „žně“ probíhají v OC Campus 
Square,  kterým  padly  za  oběť 
obchody FAnn-parfumérie, DM 
drogérie a New Yorker!
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

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

HŘIŠTĚ  
NA PÉTANQUE 

Vstup volný. Arménská 7

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

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

Kontaktní telefon: 
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.

Sportovní areál  
ZŠ Vedlejší

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

dovodního řádu. Začne 
se s přípravami pro nové 
chodníky a silnici. 
Lískovecká – dokončí se 
přípojky dešťové kanali-
zace a začnou práce na 
novém  povrchu  komu-
nikace.
Žlíbek –  začnou  práce 
na  novém  povrchu  ko-

munikace.
Elišky Přemyslovny – bude dodělá-
na levá polovina vozovky a začne se 
pracovat na konečné úpravě povrchu 
vozovky na druhé polovině.
Čeňka Růžičky – pravděpodobně se 
začne s konečnou úpravou povrchu 
chodníků a vozovky.
Hraničky, spodní část pod kři-
žovatkou s Č. Růžičky – probíhá 
stavba hlavního vodovodního řádu 
a přípojek.
Hraničky, horní část nad křižovat-
kou s Č. Růžičky – budování kana-
lizace bude pravděpodobně postu-
povat po malých úsecích nahoru ulicí 
za plného provozu. V zeleni podél 
silnice  bude  pokládáno  plynové 
potrubí. Stavba kruhového objezdu 
začne nejdříve v září, říjnu a je plně 
koordinovaná se stavbou kanalizace. 
Havelkova – bude dokončena stav-
ba splaškové kanalizace a zahájí se 
stavba dešťové kanalizace. 
Zadní – zde by žádné nové práce 
probíhat neměly.
Bohuňova, Neužilova, Vohnou-
tova – jsou průjezdné obousměrně 
se zákazem parkování. Důvodem je 
uzavření ulice Havelkova.

Antonín Crha, místostarosta
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Co si psali naši předkové XLVII.
Při svém pátrání o bohunické historii  jsem se dostal k zajímavému příběhu 
našeho bohunického rodáka - legionáře z první světové války. Jedná se o sou-
bor několika pohledů a dopisů, které psal ze své strastiplné cesty. Ta mu začala 
2. 6. 1915, kdy vyjel ve svých 20 letech se svojí  II. kompanií z Brna. Účastnil 
se mnoha bitev. 21. 7. 1916 byl u Berestečka na Volyni ruskými vojsky zajat. 
Odsud šel pěšky až do Rovna. Dále vlakem do Darnice u Kyjeva. 29. 10. 1916 
přijíždí do Berezovky za Bajkalským jezerem. První zprávu z domova do tábora 
dostal až 6. 12. 1916. V lágru byl až do konce války. Domů se vrátil až dva roky 
po jejím skončení přes Vladivostok, Japonsko, Havajské souostroví, Panamský 
průplav, Gibraltar a Terst.
První foto rakousko-uherských vojáků je z roku 1916 z Ukrajiny. Prvních pár 
řádků posílá domů již 3. 6. 1915 z Krakova. Šipka označuje stojícího Bohumila.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

3/VI.
Ve 4 hodiny jsme přijeli do Krakova, kde jsme snídali černou kávu. 
Spali jsme ve vagonech skrčeni, nebo celtách uvázaných napříč ve 
vagoně. Jedeme podle všeho na Nisu, nebo do ruského Polska k batali-
onu. Až budeme na místě, napíši Vám adresu. S pozdravem Bohumil.

Kalendárium 
2.

neděle
ZÁJEZD NA ŽUPNÍ POUŤ do Moravského Krumlova
OREL, Hraničky 5, odjezd autobusu ve 12.00 hodin

3.
pondělí

DĚTSKÝ DEN V KNIHOVNĚ
KJM, Lány 3, od 13.00 hodin

4.–30. CESTOU K LIDEM – výstava; vernisáž 4. od 18.00 hodin
KJM, Lány 3, v půjčovní době

5.
středa

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 
pod záštitou Šárky Kašpárkové 
hřiště ZŠ Arménská, od 9.00–13.00 hodin

8.
sobota

TATRAN Bohunice: FC Dosta Bystrc-Kniničky – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 16.30 hodin 

9. 
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
OREL, za orlovnou, Hraničky 5, od 15,00 hodin

11.
úterý

ŠKOLA POHÁDKOVÉHO KOUZLENÍ – čtení pro nejmenší
KJM, Lány 3, od  16,00 hodin

11.
úterý

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

15.
sobota

PIVNÍ FESTIVAL – XIV. ročník
areál hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2, od 14.00 hodin

18.
úterý

ZAHRADNÍ SLAVNOST – VÍTÁNÍ LÉTA – společné divadelní 
a pěvecké vystoupení žáků ZŠ Arménská a ZŠ Vedlejší 
zahrada ZUŠ, Amerlingova, od 17.00 hodin

20.
čtvrtek

ZAHRADNÍ SLAVNOST – KARNEVALOVÉ ZAKONČENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU žáky ZUŠ 
zahrada ZUŠ, Amerlingova, od 16.30 hodin

21.
pátek

ODPOLEDNÍ SEŠLOST
areál ZŠ Vedlejší, od 15.00 hodin

26.
středa

Zasedání zastupitelstva městské části
sál radnice , Dlouhá 3, od 17.00 hodin

VI.

Rada MČ na svém 64. zasedání 
dne 30. 4. 2013

 – schválila  nabídku  uchazeče  veřej-
né  zakázky  na  zpracování  projek-
tové dokumentace na akci „Vybu-
dování  víceúčelového  hřiště  pro 
míčové  hry  v  parku  Osová  v  MČ 
Brno-Bohunice“  od  firmy  ATELIER 
WALTER s náklady ve výši 360.000 
Kč
 – schválila  nabídku  uchazeče  ve-
řejné  zakázky  na  zpracování  pro-
jektové dokumentace na akci „Re-
konstrukce  víceúčelového  hřiště 
v  areálu  ZŠ  Arménská  21  v  MČ 
Brno-Bohunice“  od  Ing.  Aleše  Dr-
lého s náklady ve výši 154.700 Kč 
bez DPH
 – schválila  Davida  Bušova  vítězem 
výběrového  řízení  na  pronájem 
nebytových  prostor  kadeřnictví 
v objektu radnice, Dlouhá 3, Brno

Rada MČ na svém 65. zasedání 
dne 15. 5. 2013

 – schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o  výpůjčce  uzavřené  se  Základní 
školou  a  mateřskou  školou  Brno, 
Vedlejší 10 
 – schválila  zveřejnění  záměru  obce 
pronajmout  pozemky  tržnice  při 
ulici Dlouhá na jeden rok
 – schválila  zveřejnění  záměru  pro-

najmout  pozemky  pro  zahrádku 
u cukrárny při ulici Hraničky
 – schválila  bez  výhrad  roční  účetní 
závěrky za rok 2012 příspěvkových 
organizací  zřízených  MČ  Brno-
Bohunice,  a  to  ZŠ  Arménská,  ZŠ 
a  MŠ  Vedlejší,  MŠ  Amerlingova, 
MS Běloruská, MŠ Švermova a MŠ 
Uzbecká
 – schválila rozpočtové opatření č. 7/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohuni-
ce pro rok 2013 
 – nesouhlasila  s  úhradou  nákladů 
za odstranění vozidla v rámci blo-
kového čištění dne 22. 4. 2013 na 
ulici Spodní.
 – souhlasila  s  použitím  znaku  MČ 
Brno-Bohunice v publikaci „Brněn-
ské podzemí – kniha třetí“
 – schválila  zpětvzetí  žaloby  vůči 
dlužníkovi  v  soudním  řízení,  po-
kud  žalovaná  nebude  požadovat 
zaplacení nákladů řízení

Rada MČ na svém 66. zasedání 
dne 20. 5. 2013

 – vzala  na  vědomí  odstoupení  vy-
braného  uchazeče  POZEMSTAV 
Prostějov  z  výběrového  řízení 
a  schvaluje  smlouvu  o  dílo  s  dru-
hou firmou v pořadí VAŠSTAV, s.r.o., 
na  akci  „Zateplení  budovy  SVČ 
Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice“ 

ZPRÁVY Z RADNICE

Nabídka knih 
a bohunických pohledů

Městská část nabízí k prodeji knihu „Proměny století VI.“ od Přemysla Dížky, 
která zachycuje proměnu Bohunic v průběhu času. Je souborem vždy 
dvojice dobových a současných fotografií pořízených z jednoho místa s od-
stupem desítek let. Brožovaná publikace má 77 stran a její cena je 120,- Kč.

Dále městská část nabízí 4 různé druhy bohunických pohlednic se znakem 
obce. Cena jedné pohlednice je 4,- Kč.

Knihu i pohlednice koupíte na finančním odboru bohunické radnice, 
Dlouhá 3.

Vedení MČ
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V knihovně před prázdninami

Odpolední sešlost na ZŠ Vedlejší

Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice  
bojují o udržení v divizi

Poděkování za darované knihy

Hasičská městská soutěž

Vážení  a  milí  přátelé,  i  na  červen 
máme pro Vás připraveno několik 
zajímavých akcí,  záleží  jen na Vás, 
kterou si vyberete. 
Začneme hned v pondělí 3. 6. 2013 
Dětským dnem s podtitulem „Přijď 
a půjč si knížku!“. Na všechny děti, 
které si toto odpoledne půjčí knížku, 
čeká nejen malá sladká odměna, ale 
i omalovánky a křížovky. Začátek je ve 
13 hodin, hned jak otevřeme.
Pravidelná  měsíční  výstava  bude 
velmi ojedinělá, fotograf Lukáš Krula 
bude vystavovat své velkoformátové 
fotografie, výstava se jmenuje Cestou 
k lidem a jistě bude patřit k našim 
nejlepším letošním akcím. Vernisáž 
výstavy se koná v úterý 4. 6. 2013 
v 18 hodin, společně s autorem fo-
tografií vystoupí jeho přátelé, známé 
osobnosti...nechte se překvapit. 
V úterý 11. 6. 2013 budeme číst našim 
nejmenším, tentokrát z krásné knížky 
Škola pohádkového kouzlení. Zveme 

všechny maminky, tatínky, babičky 
a dědečky a jejich ratolesti a vnou-
čata od 2 do 5 let věku. Začátek je 
v 16 hodin.
Červen strávíme také tím, že „oklíču-
jeme“ všechny bohunické prvňáčky. 
Úzce spolupracujeme s bohunickými 
základními školami a akce Klíčování 
je další částí projektu Poprvé do školy 
– Poprvé do knihovny. Znamená to, 
že každý prvňáček dostane na konci 
školního roku pamětní kartičku s kou-
zelným klíčem, který dokáže otevřít 
každou knížku. 
My se nenudíme a ani Vy se nudit 
nemusíte, s dobrou knížkou to ani 
není možné... Přejeme Vám krásné 
léto,  prázdniny,  dovolenou  a  po 
prázdninách  bude  nová  výstava, 
módní přehlídka, zajímavá beseda, 
ale nechci tolik prozrazovat dopředu. 
Přijďte a uvidíte!

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

Po loňských velmi dobrých zkušenostech oživí i letošní konec školního roku 
na ZŠ Brno, Vedlejší 10 akce s názvem Odpolední sešlost v pátek 21. června 
od 15.00 hodin. Ve sportovním areálu proběhne fotbalový zápas mezi tatínky 
a učiteli a volejbalový zápas mezi maminkami a učitelkami. Pro mladší generaci 
bude přichystána řada nejrůznějších atrakcí. Odpolední sešlost zakončí spo-
lečné posezení u táboráku a muzicírování při klavíru. Srdečně zveme všechny 
žáky, rodiče i příznivce školy.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Čeká nás tvrdá práce – bude to stát 
ještě hodně sil a námahy, aby se „A“ 
mužstvo fotbalistů Tatranu udrželo 
i druhým rokem v Moravskoslezské 
divizi. Vybojovat divizi, udržet se v ní 
první sezónu, to bylo sice splněno, 
ale ten nejtěžší krok – setrvat v MSD 
i po druhé sezóně – fotbalisty Tatranu 
teprve čeká. Z počátku jara se zdálo, 
že má Tatran dobře našlápnuto, ze 
dvou prvních zápasů v MSD vybo-
joval 4 body. V následujících šesti 
utkáních se však dařit přestalo a zisk 
pouhých 4 bodů znamená pokles 
v tabulce na průběžné 13. místo, kte-
ré přináší záchranářské starosti. Situa-
ce je o to pikantnější, že rozdíly mezi 
jednotlivými mužstvy na posledních 
3 místech jsou jednobodové! Tabulku 
MSD stále vede Třebíč se sedmi bo-
dovým náskokem na druhou Líšeň.

Informace pro vás – Časy začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno naleznete 
ve vitríně na fotbalovém stadionu 
Neužilova nebo na vývěsce MČ Bo-
hunice na ulici Dlouhá vedle trafiky 
naproti prodejně Albert. 
Cíl je jasný – udržet se i druhým ro-
kem v MSD – k tomu budou všichni 
hráči potřebovat nejen zlepšený vý-
kon a trochu toho fotbalového štěstí, 
ale i podporu fanoušků. Do konce 
soutěže zbývají čtyři utkání, z toho 
2 na domácí půdě v Bohunicích na 
stadionu na Neužilově ulici č.p. 35. 
Na vaši návštěvu se těší hráči i funk-
cionáři fotbalového oddílu TJ Tatran 
Bohunice.

Ing. Jaromír Krejčí

Bohunická pobočka knihovny Jiřího 
Mahena uspořádala pro Dům Nadě-
je Brno-Bohunice sbírku vyřazených 
a starších knih, které již svým původ-
ním majitelům dosloužily, ale stále 
mohou udělat radost dalším čtená-
řům. Ohlas na tuto akci byl velký a na 
konci sbírky se sešlo mnoho krásných 
knih, které jsme s radostí zařadili do 
naší knihovničky a které potěší mno-
ho pilných a nadšených čtenářů z řad 
našich klientů, seniorů.
Rádi bychom touto cestou srdečně 

poděkovali všem, kteří darované kni-
hy poskytli a poskytnou, neboť sbírka 
nadále pokračuje formou sběrných 
boxů. Podpory a zájmu všech ob-
čanů, čtenářů i nečtenářů, si velice 
ceníme a vážíme si jí. Všechny, kteří 
by nás rádi navštívili, zveme na ně-
kterou z pravidelných akcí, které pro 
veřejnost pořádáme. 

Milana Novotná
vedoucí Domu Naděje 

Brno-Bohunice, Arménská 2
Naděje o.s., pobočka Brno

Na konci dubna proběhla v Husovi-
cích městská soutěž dobrovolných 
hasičů v požárním útoku. Tato soutěž 
by se mohla zdát stejná jakákoliv jiná 
jen s tím rozdílem, že první místa  jak 
v mužské, tak v ženské kategorii si 
vybojují postup do krajského kola. 
A toto se povedlo opět našim že-
nám, které obhájily  loňské vítězství 
a postoupily do krajského kola, které 
proběhne na začátku srpna v Blan-
sku.  Naši  muži  po  tvrdé  přípravě 
skončili v mnohem větší konkurenci 
v městském kole na krásném, bohu-

žel nepostupovém, druhém místě, 
a tak jedna jediná vteřina je připravila 
o postup do krajského kola. Zároveň 
s  touto soutěží probíhala  i  soutěž 
o putovní pohár „Memoriál Ludvíka 
Minaříka“, kde se sčítaly časy ze dvou 
kol,  které  muži  i  ženy  absolvovali. 
V této soutěži ženy zvítězily a muži 
obsadili druhé místo a oba týmy si 
tak odvezly krásné poháry. Všem sou-
těžícím blahopřejeme a držíme pěsti 
do dalších soutěží.

Hasiči Bohunice

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 
352 946 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 
1x měsíčně • Toto číslo vychází 31. 5. 2013 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské 
části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, 
tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • 
Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

	 NADĚJE o.s., pobočka Brno
 Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2, 625 00  Brno
 tel: 547 210 904, mob: 775 889 699

Nabízí seniorům volná místa v denním stacionáři Naděje:

–	služba	je	určena	pro	osoby,	které	z	důvodu	věku,	
zdravotního	stavu	či	snížené	soběstačnosti	nemohou	zůstávat	během	dne	

ve	svých	domácnostech
–	cílovou	skupinu	představují	senioři	a	osoby	se	zdravotním	postižením	

trpící	lehčími	formami	demence
–	pro	klienty	je	zajištěno	stravování	(oběd)

–	nabízíme	také	možnost	dopravy	klienta	z	domova	do	denního	
stacionáře	a	zpět	služebním	vozem

Denní	stacionář	provozuje	svoji	činnost	ve	všední	dny	
od	7	do	16	hodin.
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Úspěch našich dětí

Muzikál Lví král a taneční vystoupení

V dubnu jsme se zúčastnili městské-
ho a krajského kola výtvarné soutěže 
„Požární ochrana očima dětí“, kde zís-
kala v mladší kategorii dětí 1. místo 
– Zuzanka Dvořáková a čestné uznání 
– Lucinka Šebestová. 
V kategorii starších dětí – 2. místo – 
Barborka Březinová a čestné uznání 
– Matěj Kalod. 
Dětem blahopřejeme. Jsme rádi za 
spolupráci  s  bohunickými  dobro-
volnými hasiči. Děti mohly výtvarně 
vyjádřit své prožitky, které získaly při 

prohlídce hasičské zbrojnice. Přeje-
me  bohunickým  hasičům  k  jejich 
90. výročí založení hodně úspěchů 
v jejich práci.

Kolektiv MŠ Uzbecké

Pokud jste o víkendu 17.–19. května 
prošli okolo budovy SVČ Lužánky – 
pracoviště Lány, pravděpodobně  jste 
z otevřených oken zaslechli něco jako 
…5, 6, 7, 8… To se zde děti z hudeb-
ního oddělení MUZIKANTI připravo-
vali na vystoupení, které je v neděli 
čekalo. Trénoval se tu moderní tanec, 
country, hip hop, orientální  tanec 
a také muzikál. 
V neděli, po dvoudenní dřině,  jsme 
přivítali  rodiče  ve  Společenském 
centru Bystrc. Děti na pódiu velmi 
rychle odložily nervozitu a potěšily 
své blízké pěkným vystoupením. Zla-
tým hřebem odpoledne byl muzikál 

Lví král. Dětští herci a zpěváci hráli 
skutečně nádherně, až nám v hle-
dišti občas naskakovala husí kůže. 
Takže, pokud jste s námi nemohli být, 
navštivte alespoň naše facebookové 
stránky (www.facebook.com/luzanky.
lany), kde najdete fotky a videa z na-
šich vystoupení. A pokud rádi tančíte, 
zpíváte nebo hrajete, přijďte v září 
k zápisu. Příští rok pro Vás chystáme 
otevření druhého kroužku Muzikálu 
pro mladší. Ti starší se v pololetí mo-
hou těšit na muzikál Mamma Mia. 
A pro nedočkavce máme nabídku 
letního příměstského tábora – mu-
zikál Sestra v akci (1.–5. července). 

B O H U N I Č T Í   H A S I Č I

ve	spolupráci	s	ÚMČ	Brno-Bohunice
Vás	zvou

na XIV. ročník
PIVNÍHO FESTIVALU

který	proběhne	za	každého	počasí

15. června 2013
v	hasičské	zbrojnici	na	ulici	Ukrajinské	2b

14.00	 zahájení,	dětské	soutěže	a	hry	
	 (probíhají	až	do	18	hod	)

14.00–17.00	 živá	hudba	

17.00	 soutěže	pro	dospělé	(pivní	štafeta,	půllitr	
	 a	tuplák	na	rychlost,	ukázka	činnosti		
	 mladých	hasičů)

18.00–24.00	 živá	hudba	

Po	celou	dobu	je	připraveno	skvělé	občerstvení	a	ochut-
návka	piv,	zejména	malých	nezávislých	pivovarů.	

Na	všechny	se	těší	dobrovolní	hasiči
V	případě	nepřízně	počasí	akce	proběhne	pod	střechou
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LÉTO NA LÁNECH 

             

                   Příměstské tábory: 

Termín Název Věk Cena 
   1.7 – 5.7 Sestra v akci 6 – 13 let 1300Kč 

8.7 – 12.7 Pat a Mat na cestách 6 – 10 let 1300Kč 
15.7 – 19.7 Prázdninový klub textilního výtvarnictví 9 – 15 let 1300Kč 
15.7 – 19.7 Bubáci a strašidla 6 – 10 let 1300Kč 
22.7 – 26.7 Týden v ateliéru 1 7 – 12 let 1300Kč 
22.7 – 26.7 Expedice Zeměkoule 8 – 12 let 1300Kč 
 29.7 – 2.8 Týden v pohybu 8 – 12 let 1300Kč 
 29.7 – 2.8 Prázdninová školka 4 – 7 let 1300Kč 

5.8 – 9.8 Pod pirátskou vlajkou  6 – 10 let 1300Kč 
12.8 – 16.8 Amazing race 8 - 15 let 1400Kč 
19.8 – 23.8 Po stopách Maxipsa Fíka 6 – 10 let 1300Kč 
26.8 – 30.8 Týden v ateliéru 2 7 – 12 let 1300Kč 
26.8 – 30.8 Neználkovy příhody 6 – 10 let 1300Kč 

                  Pobytové tábory: 

Termín Název Věk Cena 
6.7 – 13.7 Tajemný deník 5 – 10 let 3700Kč 

 21.7 – 4.8 Ve stínu Olympu 7 – 15 let 3500Kč 
18.8 – 23.8 Tábor na koních 1 8 – 15 let 3900Kč 
25.8 – 30.8 Tábor na koních 2 8 – 15 let 3900Kč 

 

 

      Podrobnější informace naleznete na letácích a 

 www.lany.luzanky.cz 
 

 

 
 

středisko volného času  •  Lidická 50, 658 12 Brno  •  IČ: 00401803  •  www.luzanky.cz  
 

pracoviště LABYRINT, Švermova 19, 625 00 Brno, tel. 547 354 383, e-mail: labyrint@luzanky.cz 
 
 

Divadelní tábor 
22. - 27. července 2013 

Kozí Horka 
 

Letní divadelní tábor pro děti od 10 do 16 let.  
Můžete se těšit na spousty zajímavých divadelních aktivit (improvizace, hra s předmětem, 

dramatizace ...), dobrodružství, nočních her a všeho dalšího! Týden nabitý akcí a pohodou:). 
 Zn. PLAVKY SEBOU!  

Těší se na Vás Barča Špatná a spol. :) 
 

Cena: 1800 Kč 
zahrnuje: stravu, pitný režim, nocleh, materiál 

 
Pořádající pracoviště a kontakt:  

pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno, Barbora Špatná, tel. kancelář: 547 354 383, mobilní: 
608 381554, e-mail: barboraspatna@luzanky.cz 

 
KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

volná místa 
 

Fotografie, video, film 
Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok 
DIGIFOTO DÍLNA 10 - 18 Úterý 16.00–18.00 1700 Kč 
VIDEODÍLNA 10 - 16 Středa 16.30–18.30 1600 Kč 

 
Pobyt v přírodě 

GEOAGENTI NA LOVU 11 - 16 Sobota 09.00–12.00 1000 Kč 
GEO CLUB 11 - 16 Čtvrtek 15.30–17.30 1000 Kč 

 
Divadlo 

Divadelní spolek ZELÍ od 20 Úterý 18.00–20.00 1400 Kč 
Divadlo LABYRINT – děti 9 - 11 Středa 15.00–16.30 1000 Kč 
Loutkový divadelní kroužek 6 - 9 Úterý 14.30–16.00 1000 Kč 
Loutkový divadelní kroužek 10 - 15 Úterý 16.30–18.00 1000 Kč 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 6 - 8 Pondělí 14.30–16.00 1000 Kč 

 
Hudba 

SPALENÝ SUŠENKY – bubny 19 - 25 Středa 18.30–21.00 1200 Kč 

 
Literatura 

Dětská Tisková Agentura - redakce LITINA 12 - 17 Pátek 17.30–20.30 400 Kč 
 

Další informace na WWW.LUZANKY.CZ 

 

Ve školním roce 2013/14 jsme pro vás připravili celkem 53 kroužků z toho téměř 20kroužků 
jako NOVINKU. Těšit se můžete např. na:  

 

POHYBOVÉ KROUŽKY: 
Netradiční sportík – kroužek pro děti 1st. ZŠ pro všechny kdo se rádi hýbou. 
Pohybové hry inspirované prostředím jiných národů a kultur, v případě 
příznivého počasí pobyt venku. 
Cvičení na míčích - kroužek pro děti i dospělé ( 2 skupiny), zdravotní cvičení 
na míčích, nácvik správného držení těla a správného dýchání, hry a zábava. 
 

VÝTVARNÉ KROUŽKY: 
Barevná knížka – výtvarný kroužek pro děti, které mají rády knížky a chtěly 
by se dozvědět něco víc o jejich výtvarné stránce. Budeme tvořit ilustrace, 
komiksy, knižní vazbu, pracovat s písmem a trochu si číst.  
Výtvarná řemesla - kroužek je určen všem dětem (nejen děvčatům), které 
rády něco vyrábí a učí se nové věci. Děti si vyzkouší práci s různými materiály 
(přírodníny, textil, ovčí vlna, keramika, sádra, papír, papírmaš, plast, fimo, 
drát a další) a vytvoří si osobité, originální výrobky, doplňky a drobné dárky... 
Výtvarka PoškoLány - komplexní výtvarné aktivity(kresba, malba, keramika) 
v rámci odpolední herny pro školáky, ale i pro děti, které tuto hernu 
nenavštěvují 
 

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY: 
 Jezdečák: výuka jízdy na koni, práce s koněm ze země, péče o koně, teorie. 
Výuka v terénu trvá 2 hodiny, obsahuje: 30-45 min. terorie, 45 min. výcviku, 
30-45 min. péče o koně. 
 

OSTATNÍ KROUŽKY: 
 Deskovky -  Deskové hry pro děti Klubu PoškoLány a pro každého, kdo si rád 
hraje. Dostupné i méně dostupné hry: Osadníci z Katanu, Activity, Citadela, 
Bang ... 
Světaználek - herní aktivity pro děti z klubu PoškoLány - soutěže, hry, kvízy a 
zajímavosti na téma poznávání jiných národů, kultur, světadílů. Globální 
výchova. 
Dubínek - přírodovědné a herní aktivity pro děti z klubu PoškoLány a pro 
každého, kdo má rád přírodu. Společně s postavičkou Dubínka budeme 
objevovat tajuplné možnosti. 
 

Kompletní seznam všech kroužků i s podrobnostmi najdete na webu:  
 

www.lany.luzanky.cz  
  
 

Zahradní slavnost
Vítání léta

Společné divadelní a pěvecké vystoupení
žáků ZŠ Arménská a ZŠ Vedlejší

úterý 18.6. od 17.00 hodin
zahrada ZUŠ, Amerlingova 2

Základní umělecká škola Františka Jílka, 
Brno, Vídeňská 52

vás	srdečně	zve	na	zahradní	slavnost

KARNEVALOVÉ ZAKONCENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU
účinkují	žáci	tanečního	oboru

čtvrtek 20. 6. 2013, od 16.30 hod.
zahrada	na	Amerlingově	ulici

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • 
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 30. 11. 2012 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice •  
Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 511 115 794,  inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na 
gramatické a stylistické úpravy textů.
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ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU VOZIDEL
NOVĚ V BOHUNICÍCH U TATRANU

NABÍZÍME VÁM ČIŠTĚNÍ VAŠICH AUT ZA POUŽITÍ NEJÚČINĚJŠÍ 
A NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKY A PROSTŘEDKU NA TRHU
-VYSÁVÁNÍ -ČIŠTĚNÍ SKEL
-TEPOVÁNÍ -DÁLE  -ČIŠTĚNÍ SEDACÍCH SOUPRAV
-IMPREGNACE PLASTŮ  -TEPOVÁNÍ KOBERCŮ
VŠE ZA PŘIJATELNÉ CENY  např. TEPOVÁNÍ INTERIÉRU 800,-
ALEŠ PUTNA
BRNO-BOHUNICE ZBAVÍME VAŠE AUTO VŠECH NEČISTOT
VOHNOUTOVA 18
TEL.: +420 724 295 075, +420 606 883 912

Akční ceny!
ELEKTRONICKÉ 
CIGARETY
Rozvoz v Brně až do domu!
WWW.ECIGARET.CZ

 Majitel po infarktu pronajme za-
hradu 300 m2 v zahrádkářské kolonii 
Moravanské kopce. 1.  rok zdarma. 
2 meruňky, maliny. Tel: 728 631 986.

 Koupím byt bez RK i zadlužený. 
Hotovost. Tel: 720 551 215.

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

 Dětské tábory Křižanov – spor-
tovní,  jazykové,  taneční,  výtvarné, 
s  flétnou,  pro  teenagery.  Minitá-
bory  pro  rodiče  s  dětmi  1–9  let.  
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707.

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02

 Malby  14 Kč/m2.  Nátěry  dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
Tel.: 606 469 316, 547 225 340. 
www.maliribrno-horak.cz. 
Brno-Bohunice a okolí. 
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

 ELEKTRIKÁŘ
          HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Elektroinstalace,  sítě proti holu-bům, 
drobné i větší řemeslnické práce, ma-
lování, pokládka podlahových krytin, 
montážní práce a další.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remesnik.cz

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

 Přepisy 8mm filmů, VHS kazet. 
Tel.: 604 422 892.

 BLEŠÁK se koná 6. 7. 2013 v sále 
hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b od 
9.00  do  12.00.  www.blesak-brno.
sweb.cz, tel.: 605 089 298

Česká  pošta, s.p. DEPO BRNO 71
hledá pěší listovní doručovate-
le/ky pro lokalitu Bohunice.
Info: 731 542 412.

 Zaměstnanec FNB koupí byt v lo-
kalitě Bohunice 1+kk - 2+1, platba 
hotovostí. Tel: 731 356 336, e-mail: 
byt.koupe@atlas.cz

 Mladá rodina s dětmi hledá byt ke 
koupi 3+1 – 4+1 směr Brno-západ, 
tel: 702 574 646, e-mail: byt.andrea@
seznam.cz

 Koupím byt 2+kk v Bohunicích 
a Starém Lískovci do 1.700.000,- Kč 
Tel.:724 858 233,byt.lenka@seznam.cz

 Pečení dortů a cukroví. Příprava 
studené kuchyně. www.dortyvbrne.cz 
Tel: 603 374 122Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Útěchov

Rezervujte si svoji plochu včas!

tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz

www.zpravodajeBRNO.cz www.promoBRNO.cz

Příjem inzerce do zpravodajů

OC CAMPUS SQUARE BRNO
Otevřeno:  

PO–PÁ 9-20 h, SO–NE 10–19 h
Objednávky: +420 547 215 466
e-mail: objednavky@petras-hf.cz

NOVÝ
KADEŘNICKÝ

SALON 
pro dámy •  pány •  děti

AKCE PRO DÁMY
(platí 1. 6.–30. 6. 2013)

Barva s kompletní úpravou 

POUZE 750 Kč

(mytí • střih • barva • regenerace
• foukání • styling)



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

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

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

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

CHORVATSKO V AVIONU
Každý den OCHUTNÁVKY

Léto věnované Chorvatsku nabídne zážitky, které jinde nenajdete:

CHORVATSKO 
Každý den OCHUTNÁVKY

Léto věnované Chorvatsku nabídne zážitky, které jinde nenajdete:

ZADARA!

AKCE JE POD ZÁŠTITOU KONZULÁTU 
CHORVATSKÉ REPUBLIKY V BRNĚ

• krásy Chorvatska 
na 40 velkoplošných fotografiích

• ochutnávky chorvatských specialit 
ZDARMA každý den v červnu 
14:00–19:00

• výstava Co byste měli vědět 
o Chorvatsku

• Balkánské trhy 22.–23. 6.

• vyzkoušejte si geocaching s AVIONEM

VÍCE INFORMACÍ OD 1. 6. na:
www.mesicvavionu.cz

VYPLATÍME
EXEKUCI
UHRADÍME
VAŠE DLUHY
ZAJISTÍME
NOVÉ BYDLENÍ

739 373 974
722 904 851


