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Vážení a milí spoluobčané,

s blížícími se prázdninami našich dětí a času dovole-
ných mi dovolte, abych Vás informoval co je nového 
v naší Městské části Brno-jih.

Dne 02.06.2011 se konalo Zastupitelstvo městské 
části Brno-jih, na kterém jedním z hlavních bodů 
bylo projednání konceptu Územního plánu města 
Brna ve třech předložených variantách. Nejzávažnější 
připomínky se týkaly Dolních Heršpic a Přízřenic, 
kde došlo k usnesení ve smyslu řešení těchto kata-
strálních území v rámci probíhajícího dopracování 
územní studie „Rozvojové území Brno-jih“. Druhá 
významná připomínka se týkala vyhledání nové stopy 
vedení Bratislavské radiály mimo obytné území. Třetí, 
neméně důležitá připomínka se týkala Velkého měst-
ského okruhu (VMO), spočívajícího ve vedení VMO 
ve stopě stávající Přerovské železniční tratě s napo-
jením na Bratislavskou radiálu východně od řeky 
Svitavy. Celý text usnesení ZMČ viz níže.

Poprvé na území městské části Brno-jih ve sportov-
ně-rekreačním areálu Hněvkovského se konal dne 
29.05.2011 Majáles. Byla to bezesporu největší akce 
pořádaná na našem území. I podle tiskových zpráv 
se Majáles atmosférou i rozsahem vyrovnal největ-
ším českým festivalům. Navštívilo ho přes patnáct 
tisíc lidí. Po skončení Majálesu proběhla schůzka 
s pořadateli akce za účasti všech zainteresovaných, 
včetně Městské policie Brno a PČR. Bylo obecně 
konstatováno, že pořadatelé akci zvládli, dohodly se 
ještě některé detaily, na které je potřeba brát zřetel. 
Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli, že 
pokud bude zájem ze strany pořadatelů, umožníme 
konání Majálesu v tomto areálu i v následujících 
letech. Touto cestou bych rád poděkoval všem spo-

luobčanům za shovívavost při hudební produkci 
na Majálesu.

Na základě těchto zkušeností jsme pokračovali 
ve vyklízení zbytků základů skleníků v areálu, aby-
chom mohli ještě více využít volných ploch pro 
pořádání dalších akcí pro občany. Jednou z úvah je 
využívat právě vyklizenou část areálu jako stanovi-
ště pro kolotoče a lunaparky v naší městské části. 
Z dalších akcí, kterou připravujeme, bude Jižanská 
drakiáda, která se bude konat dne 14. října. Rádi 
přijmeme podněty na využívání tohoto areálu i od Vás 
spoluobčanů.

V oblasti bytového fondu dojde v následujících měsí-
cích k zateplení domů Komárovské nábřeží 4 a 6, 
úprava domu Dornych 126, výměna oken na ulici 
Bernáčkova 1. Dále proběhne řada významných oprav 
i v dalších domech, které má ve správě městská část.

Cyklistické stezky - je již téměř jisté, že v průběhu 
následujících měsíců bude zahájena výstavba cyk-
listických stezek „Kšírova-Sokolova“ a „K nábřeží“. 
Po jejich zrealizování plánujeme dokončovací práce 
na našem „Jižanském dvorku“ se zvířátky.

V několika posledních týdnech dochází k realizaci 
staveb a rekonstrukcím inženýrských sítí. Rád bych 
také poděkoval našim spoluobčanům za pochope-
ní při zvýšené hlučnosti a prašnosti v jejich okolí 
včetně komplikací v dopravě. Jedná se o okolí ulic 
Komárovské nábřeží, Konopná, Slunná.

Jako již tradičně jsme uspořádali Jihobrněnský dět-
ský den, který byl plánován na sobotu 28.05.2011, 
vzhledem k nepřízni počasí jsme byli nuceni jej zrušit. 
Aby naše děti o svůj dětský den nepřišly, rozhodli 

jsme se uspořádat Jihobrněnský dětský den II dne 
24.06.2011 (při příležitosti ukončení školního roku).

Závěrem mi dovolte popřát našim dětem krásné 
a slunečné prázdniny. Nám větším, nádhernou 
a zaslouženou dovolenou s krásnými zážitky a se 
šťastným návratem domů.

Mgr. Josef Haluza
Váš starosta

Vážení spoluobčané,

na posledním zasedání Zastupitelstva městské části 
Brno-jih byl schválen Územní plán města Brna, který 
byl v uplynulých měsících podrobně projednáván 
v komisi výstavby a životního prostředí a v komisi pro 
koordinaci Územního plánu města Brna.

Obě komise podrobně, s citem a důrazem na odliš-
nosti naší městské části zkoumaly a připomínkovaly 
jednotlivé varianty. Např. byly připomínkovány -  
výškový koeficient domů v Komárově, změny využití 
ploch, hlavní dopravní tepny typu Bratislavská radiála 
a Velký městský okruh Brno, prodloužení tramvajové 
dopravy k dálniční křižovatce D1/D2, apod. Dobře si 
také uvědomujeme odlišnosti u Přízřenic a Dolních 
Heršpic, kde aktuálně probíhá zpracování Studie 
územního plánu pro toto území, která se následně 
stane podkladem pro nový územní plán s ohledem 
na jeho klidnou zástavbu a charakter.

V Přízřenicích také pracujeme na postupném zlepšo-
vání občanské vybavenosti, ať už je to nové dětské 
hřiště na ulici Jezerní, tak je to i příprava ke směnám 
majetků s ohledem na dostavbu a rekonstrukce chod-
níků a vozovek. Nezastavili se ani práce k dostavbě 
mateřské školy na ulici Zelná. V současné době se 
zpracovává přípravná dokumentace.

Pečlivě se také věnujeme oblasti dopravy. V současné 
době řešíme s odborem dopravy Magistrátu města 
Brna dopravní zátěž a bezpečnost chodců na ulicích 
Sokolova a Modřická. Nad těmito ulicemi má denní 
dohled také Městská policie Brno.

Ve spolupráci s městskou policií, také na základě 
četných stížností občanů provádíme dohled nad 
venčením pejsků v oblasti komárovského sídliště 
a starého Komárova. Odsud přichází nejvíce podnětů 
k prošetření volně pobíhajících psů. Pokud budete 
svědky podobné situace, informujte prosím o této 
skutečnosti městskou policii na telefonním čísle 156. 

Na závěr mi dovolte popřát vám klidné léto, pěknou 
dovolenou a dětem krásné prázdniny.

Ing. Radomír Jonáš, místostarosta

INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 2/2011

KURÝR
Jižní
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Blahopřání
Vyjadřujeme tímto naše velké blahopřání

k významnému životnímu jubileu
vážené paní Jarmile Solilovu

z Komárova.

Přejeme paní Solilovu hodně zdraví
a do dalších let hodně spokojenosti,

osobní pohody a mnoho krásných dnů.

Slovo k našim „ pejskařům“
Pes patří k nejstarším domestikovaným zvířatům. V dávné mi-
nulosti se dobrovolně připoutal k člověku a od té doby je jeho 
přítelem, pomocníkem a ochráncem. Vykopávky a kosterní nálezy 
již z doby kamenné dosvědčují soužití tehdejších psovitých šelem 
s našimi prapředky. Mezi člověkem a psem se vytvořil sociolo-
gicky zajímavý vztah, který pokud jde o jiné zvíře, nemá obdobu. 
I v současné době je pes důležitým společníkem člověka, často je 
označovaný jako „člen rodiny“, který přináší svému majiteli řadu 
radostí, ale může mu způsobit i řadu starostí. Další řádky naznačí 
ve stručné formě nejčastější problémy, se kterými se majitel psa 
může setkat při nedodržení jistých zákonných ustanovení a kdy 
následně Komise k projednávání přestupků MČ Brno–jih tato pro-
vinění pejskařů řeší. Náš článek se vztahuje jak na majitele psů 
chovaných v sídlištních aglomeracích, tak i zástavbách rodinných 
domků a to v tzv. zájmovém chovu. Zájmový chov je pak následně 
definován v zákoně č. 19 /2000 Sb.m.s. Evropská dohoda o ochra-
ně zvířat v zájmovém chovu, kdy v Kapitole I., Článku 1, odstav-
ci 1 se zvířetem v zájmovém chovu rozumí každé zvíře držené či 
určené k držení člověkem, zejména v jeho domácnosti, pro jeho 
potěšení a jako společník.

Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
OZV) č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. Tato obecně závazná vyhláška byla vydána na zákla-
dě ustanovení § 10 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
kdy touto regulací je sledováno zabezpečení veřejného pořádku 
ve městě Brně. Porušení této vyhlášky je následně postihováno 
jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě dle ustanovení
§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990Sb, o přestupcích v platném znění 
(dále jen přestupkový zákon). V této OZV je v Článku 1- Pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství, v odst. 1 uvedeno, že 
osoba doprovázející psa na veřejném prostranství, je povinna mít 
psa na vodítku a bez vodítka je povinna opatřit psa náhubkem. 
Odstavec 2 uvedené OZV pak uvádí, že osoba doprovázející psa 
na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohle-
dem a přímým vlivem. Výše uvedená vyhláška tedy jasně definuje 
povinnosti osoby doprovázející psa na veřejném prostranství, kdy 
zde je nutné zdůraznit, že se tedy jedná o osobu doprovázející psa, 
která nemusí být vždy shodná s osobou majitele psa. Do problé-
mů s porušením povinností uložených touto vyhláškou se tedy 
může dostat nejen majitel psa, ale i např. ostatní rodinní přísluš-
níci či známí, kteří se se psem budou pohybovat na veřejném 
prostranství. K tomuto je pak třeba ještě uvést, že pojem veřejné 
prostranství se v právní úpravě objevuje zejména v § 10 písmeno 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Pojem sám je však 
demonstrativně vymezen v § 34 zákona o obcích. Rozumí se jím 
„…všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, par-
ky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto pro-
storu“. Pojem je charakterizován dvěma pojmovými znaky, jimiž 
jsou neomezená přístupnost veřejného prostranství a obecnost 
jeho užívání. 

Přílohou výše uvedené OZV č. 21/2009 je pak i seznam prostorů vy-
mezených pro volný pohyb psů v rámci jednotlivých městských částí.

Příloha č. 1 k bodu 4.1 zápisu 4. zasedání Z6/004 ze dne 2. 6. 2011

Stanovisko MČ Brno-jih ke třem 
variantám Konceptu ÚPmB

ZMČ souhlasí s variantou II Konceptu ÚPmB, ale navr-
huje zapracovat: 

1)   ZMČ Brno-jih nesouhlasí s žádnou variantou konceptu 
navrhovaného ÚPmB v k.ú. Dolní Heršpice a Přízřenice 
v lokalitě vymezenou na západní straně železniční tratí, 
na východní straně řekou, na severu dálnicí a na jihu 
obcí Modřice. Projednávaný koncept územního plánu 
není na území řešeném územní studií „Rozvojové území 
Brno-jih“ jejím oponentním posouzením ani zadáním pro 
dopracování této územní studie. Požadujeme dopraco-
vání územní studie „Rozvojové území Brno-jih“, její pro-
jednání s veřejností již v rozpracovanosti a následné za-
pracování výsledků a závěrů do nového územního plánu.

2)   Lokalita Moravanské lány Pr-1 v k.ú. Přízřenice - ZMČ  
navrhuje změnit využití ploch E/a3 dle varianty I s po-
žadavkem – pás kolem ulice Moravanská přiléhající 
k přemostění ulice Vídeňská v k.ú. Přízřenice zúžit 
na polovinu ve směru sever-jih. 

3)   Lokalita DH-2, DH-7 v k.ú. Dolní Heršpice – ZMČ navr-
huje zrušit komunikační propojení do Dolních Heršpic 
přes řeku Svratku.

4)   Lávka přes dálnici u ulice Bohunická v k.ú. Horní Heršpi-
ce – ZMČ doporučuje ponechat v konceptu ÚPmB lávku 
pro pěší a cyklisty spojením ulic Bohunická-Ořechovská.

5)   Lokalita HH-8 (Y/a3) v k.ú. Horní Heršpice  -  ZMČ 
navrhuje bez výškového omezení

6)   Lokalita HH-7 v k.ú. Horní Heršpice – ZMČ navrhuje 
změnit způsob využití dle varianty I s tím, že se zapra-
cuje koupací biotop.

7)   Lokalita HH-4 v k.ú. Horní Heršpice – ZMČ navrhuje 
způsob využití dle varianty I s tím, že prodloužená 
ulice Vodařská bude napojena kolmo na ulici K termi-
nálu dle varianty II.

8)   Lokalita HH-3 v k.ú. Horní Heršpice – ZMČ navrhuje 
rozšířit hranici bydlení (B/r2) jižním směrem cca v ½ 
plochy C/v2.

9)    Lokalita HH-5 v k.ú. Horní Heršpice – ZMČ navrhuje 
způsob využití dle varianty I –E/2a se zachováním 
tramvajové smyčky dle varianty II.

10)   ZMČ navrhuje plochu E/a2 při ulici Sokolova u pod-
jezdu změnit ze stabilizované na zastavitelnou.

11)   Lokalita Kv-5 v k.ú. Komárov – ZMČ navrhuje snížit 
výškovou úroveň zástavby na úroveň 3. 

12)   Lokalita Kv-4 v k.ú. Komárov (nyní parkoviště) - ZMČ 
navrhuje snížit v plochách smíšených obytných (C) 
výškovou úroveň zástavby na úroveň 3 (6-16 m). 

13)   Lokalita Kv-4 v k.ú. Komárov ( podél navrhované 
Bratislavské radiály za sídlištěm) - ZMČ navrhuje 
plochy smíšené obytné zaměnit za plochu zeleně.

14)   Lokalita Kv-7 v k.ú. Komárov - ZMČ  navrhuje změnit 
plochu  Z na W a přičlenit k ploše W/v4.

15)   Lokalita Kv-3 v k.ú. Komárov - ZMČ navrhuje po-
nechat stabilizovanou plochu podle nynějšího využití 
a řešit plochu navazující na místě stávající tramva-
jové smyčky.

16)   Bratislavská radiála – ZMČ nesouhlasí s vedením 
stopy v žádné ze tří variant. Navrhuje stopu mimo 
obytné území.

17)   ZMČ navrhuje kolejový diametr vést dle varianty 
I a prodloužení tramvaje vést po ulici Hněvkovské-
ho  k dálnici D1.

18)   Velký městský okruh – ZMČ souhlasí s variantou II 
s podmínkou, že napojení na Bratislavskou radiálu 
bude východně od řeky Svitavy.

19)  Protipovodňová opatření – ZMČ navrhuje variantu I.

20)   Veřejně prospěšné stavby –  ZMČ navrhuje do ve-
řejně prospěšných staveb pro celé území  Brno-jih 
zařadit pouze:
• dopravní infrastrukturu 
• technickou infrastrukturu - linie 
• technickou infrastrukturu -  bodové objekty 
• protipovodňové opatření 

21)   Lokalita Kv-1 v k.ú. Komárov –  ZMČ navrhuje přičle-
nit plochu W/v3 k ploše S/a3 mimo stávající areály 
při ulici Sokolova a Hněvkovského (S.Q.S. s.r.o., 
W.A.K. s.r.o., Čiperka a.s., Kurzová Veronika).

Dopis jednatele společnosti Feramo Metallum International, s.r.o. ing. Rudolfa Ursachera starostovy MČ Brno-jih 
Mgr. Josefu Haluzovi týkající informací o změnách a aktivitách této společnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Po ukončení druhé etapy celého projektu, kterou plánujeme na začátek 4. Q.  letošního roku, se vedení naší společnosti roz-
hodlo umožnit zájemcům z řad obyvatelů dotčených lokalit shlédnout již realizovaná opatření v rámci krátké exkurze v na-
šem podniku a popřípadě seznámit se s plánovánými kroky pro další postup v oblasti snižování dopadu naší činnosti na ži-
votní prostředí. O přesném termínu bude naše společnost informovat případné zájemce prostřednictvím radnice Brno-jih.

Ing. Rudolf URSACHER
jednatel společnosti Feramo Metallum International, s.r.o.
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Přestupek dle § 46 odst. 2 přestupkového zákona je pak 
přestupkem proti pořádku v územní samosprávě, který 
je charakterizován porušením povinností stanovených 
v OZV obcí a krajů, vydaných na úseku jejich samostat-
né působnosti a může být ve správním řízení sankciono-
ván až částkou 30.000,- Kč.

Dalším problémem, se kterým se může majitel psa 
setkat, je štěkot psa a to zejména pak v nočních ho-
dinách, v době tzv. nočního klidu. Majitel štěkajícího 
psa pak může být uznán za určitých okolností, vinným 
z přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 
1 písm. b) přestupkového zákona. Ustanovení tohoto 
§ 47 odst. 1 písm.b) přestupkového zákona říká, že 
přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid. Jed-
nání majitele psa zde musí naplnit alespoň z nedbalos-
ti skutkovou podstatu přestupku rušení nočního klidu. 
Tedy když majitel psa nechá štěkat zbytečně, bezdů-
vodně, ač mu je jako majiteli psa známo, že tím obtě-
žuje v době nočního klidu sousedy a neučiní rozumná 
a dostupná opatření ke zmírnění štěkotu psa. V této 
souvislosti je potřeba posuzovat i okolnosti, za kterých 
pes štěká, např. proto, že se někdo vloupává do hlí-
daného objektu, nebo např. za situace, kdy pes štěká 
proto, že je provokován chováním a jednáním osob 
odlišných od majitele psa. KKPP MČ Brno–jih řešila 
řadu případů, kdy pes byl takto ke štěkotu vyprovoko-
ván jinými osobami a to jejich pohybem v těsné blíz-
kosti oplocení a kopáním do plotu objektu, močením 
na branku rodinného domu, křikem a hlukem v okolí 
restaurace v průběhu odchodu podnapilých osob, 
převracením popelnic apod. V těchto případech není 
dána odpovědnost majitele psa za předmětný přestu-
pek. Štěkání psa ve dne je pak záležitostí občansko 
právního sporu. Přestupek dle § 47 odst. 1 písm. b) 
přestupkového zákona může pak být pak sankcionován 
ve správním řízení až do výše 5.000,- Kč.
 
Další záležitostí, která souvisí s pohybem psa na veřej-
ném prostranství je jeho přirozená potřeba se vyprázd-
nit. Je s podivem, jak řada majitelů psů kárá svého 
čtyřnohého miláčka za znečistění koberce či dokonce 
pečlivě udržovaného trávníku na zahrádce či dvorku 
svého domu. Při pohybu venku se však k těmto potře-
bám psa tváří nevšímavě. V této věci je nutné uvést OZV 
statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržo-
vání čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, která 
v Článku 1, odstavec 3 stanoví, že osoba doprovázející 
zvíře na veřejném prostranství je povinna neprodleně 
odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené 
zvířecími exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněný-
mi zvířetem. Tedy přestupku znečistění veřejného pro-
stranství dle § 47 odst. 1 písm. d) přestupkového záko-
na se tedy dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, 
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zaříze-
ní, anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostran-
ství. Znečištěním veřejného prostranství se v této sou-
vislosti rozumí zejména znečištění psími výkaly, nikoliv 
tak výrazně již „značkování“ plotů, patníků apod. Majitel 
psa či osoba doprovázející psa, může být ve správním 
řízení sankcionována za to, že neodstranila na veřejném 
prostranství exkrementy svého miláčka až do částky 
20.000,- Kč.

S přestupkem proti občanskému soužití dle § 49 odst. 
1 písm. b) přestupkového zákona se majitel psa či psa 
doprovázející osoba může setkat v okamžiku, kdy pes 
kousne či pokouše jinou osobu. Ustanovení § 49 odst. 
1 písm. b) přestupkového zákona praví, že přestupku 
se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdra-
ví. Zde si připomeňme odstavec 2 výše uvedené OZV 
č. 21/2009, kde se uvádí, že osoba doprovázející psa 
na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neu-
stálým dohledem a přímým vlivem. V souvislosti s napa-
dením člověka psem je potřeba připomenout povinnosti 

majitele psa ve vztahu k zákonu č. 166/1999 Sb., Veteri-
nární zákon v platném znění. Zde je řečeno v § 4 odst. 
1 písm.g) uvedeného veterinárního zákona, že u psa, 
který poranil člověka, je majitel povinen neprodleně za-
jistit veterinární vyšetření. Dále je v tomto veterinárním 
zákonu uložena povinnost očkovat psa proti vzteklině. 
Porušení těchto povinností pak řeší ve správním řízení 
příslušná krajská veterinární správa. Pokud jde o pře-
stupek proti občanskému soužití dle § 49 odst.1 písm. 
b) přestupkového zákona pak tento ve správním říze-
ní může být sankcionován až částkou 20.000,-Kč. Zde 
však je potřeba zmínit, že v případě závažnější újmy 
na zdraví již nemusí jít pouze o přestupkové jednání, ale 
může se jednat i o trestný čin či přečin, který řeší orgány 
činné v trestním řízení.

V neposlední řadě je nutné zmínit i situace, kdy dojde 
k úniku psa bez vědomí majitele a to nejčastěji ze za-
hrady, z rodinného domku, z firemního objektu či jiné-
ho obdobného zařízení, kde je pes umístěn. Většinou 
se jedná o špatně zajištěné branky, podhrabané ploty, 
volné vjezdy do firemních areálů. Zde připomeňme zá-
kon č. 19 /2000 Sb. m.s. Evropská dohoda o ochraně 
zvířat v zájmovém chovu, kdy v Kapitole II – Základní 
ustanovení pro držení zvířat v zájmových chovech, 
Článek 4, odst. 2, písm. c ) je uvedeno, že každý, kdo 
má v držení zvíře v zájmovém chovu, nebo o ně peču-
je, je povinen mu zajistit umístění, péči a pozornost, 
odpovídající jeho potřebám etologickým, odpovídající 
jeho druhu a plemenu a zejména učinit všechna přimě-
řená opatření k zabránění úniku. V daném případě pak 
ten, komu zvíře unikne, se vystavuje postihu za pře-
stupek proti pořádku ve státní správě dle § 46 odst. 
1 přestupkového zákona, kdy toto ustanovení říká, že 
přestupkem je porušení i jiných povinností, než kte-
ré jsou uvedeny v § 21 až 45 přestupkového zákona, 
jestliže jsou stanoveny obecně závaznými právními 
předpisy včetně nařízení obcí a krajů. Zde se může jed-
nat o porušení povinností stanovených např. zákonem 
na ochranu zvířat či Evropské dohody o ochraně zvířat 
v zájmovém chovu.

Jak již bylo naznačeno, problematika psů je značně 
širší než postihuje tento článek. Dotýká se dále např. 
ustanovení zákona na ochranu zvířat, zákona o mysli-
vosti, občanského zákoníku, trestního zákona, zákona 
o silničním provozu, přepravních řádů MHD a řady dal-
ších ustanovení. Je věcí každého majitele psa či osoby 
pečující o zvíře v zájmovém chovu, aby se seznámil se 
základními právními předpisy, které se uvedené pro-
blematiky týkají. S výchovou ke správnému povědomí 
ve vztahu k našim čtyřnohým miláčkům je třeba začít již 
od dětských let, protože velmi často se o zvířata starají 
právě děti. K tomuto lze zmínit program Městské policie 
Brno, odboru prevence, s názvem MaxiBobek, který je 
určen pro školy a je zaměřen do zmíněné oblasti.

Tento článek má však sloužit zejména jako základní 
informace pro majitele čtyřnohých miláčků o tom, ja-
kých základních chyb se vyvarovat v souvislosti se zá-
jmovým chovem psa ve vztahu k některým základním 
zákonným ustanovením. Sami vidíte, že se nejedná 
o žádné mimořádně náročné a nesplnitelné požadav-
ky, ale jde spíše o uvědomění si vlastní odpovědnosti 
jak vůči zvířeti, tak i vůči svému okolí. Dodržováním 
těchto základních povinností může pak majitel psa při-
spět k udržení jak čistoty a dobrého životního prostře-
dí v rámci naší městské části, kdy na toto vynakládá 
městská část Brno–jih nemalé prostředky, tak i k udr-
žení kvalitních vzájemných občanských, sousedských 
a mezilidských vztahů.

   Ing. Miroslav Jindra
vedoucí oddělení přestupků

MČ Brno–jih

UPOZORNĚNÍ PRO
NÁJEMCE OBECNÍCH 
POZEMKŮ
Městská část Brno-jih, finanční odbor vyzývá všechny 
občany, kteří mají pronajaté pozemky tj. pole, zahra-
dy nebo pozemky pod stavbou garáží a neuhradili do 
dnešního dne nájemné, aby tak učinili nejpozději do 
30. června 2011, buď bezhotovostním převodem na 
účet, který je uveden v nájemních smlouvách, nebo 
v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-jih v úřední dny, tj. 
v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hodin 
(tel. č.: 545 427 543 p. Pospíšilová). Po pololetní uzá-
věrce budou účtovány poplatky z prodlení.

Změna provozní doby 
ve SSO Košuličova
a uzavření SSO Kšírova
Upozorňujeme občany, že od 01.05.2011 došlo ke 
změně provozní doby ve SSO Košuličova:

 PO:                 – zavřeno –
 ÚT–PÁ: 9:00 – 13:00 h. 14:00 – 18:00 h.
 SO: 8:00 – 12:00 h. 12:30 – 16:00 h.

Dále upozorňujeme, že od 28.6.2011 dojde k trvalému 
uzavření SSO na ulici Kšírova.

Nové dětské hřiště
na ulici Jezerní
v Přízřenicích
Konec měsíce dubna přinesl pro malé obyvatele Pří-
zřenic a jejich rodiče nemalé překvapení. Během týdne 
se podařilo uskutečnit záměr MČ Brno-jih a proměnit 
staré dětské hřiště v nové, modernější, s novými prvky 
a v pestrobarevném provedení.

Dětské hřiště na ulici Jezerní bylo již delší dobu ve špat-
ném stavu, staré dětské prvky již dosloužily. Malí ná-
vštěvníci se mohou těšit na parník se skluzavkou, vahad-
lovou houpačku, balanční lávku, minikolotoč a houpadla 
na pružině. Také pískoviště dostalo novou podobu, ožilo 
barevnými nátěry. K příjemnému posezení a odpočinku 
pro maminky s dětmi slouží i čtyři nové lavičky. 

Jsme rádi, že se nám tato rekonstrukce podařila zrea-
lizovat a doufáme, že jsme alespoň trochu udělali ra-
dost nejen všem malým návštěvníkům tohoto hřiště, ale 
i jejich rodičům. Věříme, že toto hřiště bude sloužit pro 
hrátky, odpočinek, relaxaci a neskončí v rukách vandalů.
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Park Sladkého/Lomená
Park Sladkého/Lomená prošel také menší rekonstrukcí. 
Počet laviček v parku byl zredukován a proběhla celko-
vá výměna starých dřevěných prken za prkna z recyklo-
vaného plastu. Dětské hřiště ožilo novým pískovištěm 
a ke stávajícím dětským prvkům přibyla pro ty nejmenší 
dvě dětská houpadla na pružině.

Změny v parku
Havránkova–Chleborádova
V nejbližších dnech dojde ke změnám v parku na rohu 
ulic Havránkova–Chleborádova. Vzhledem k tomu, že se 
tento parčík nachází u frekventované silnice a děti tak 
nejsou chráněny z hlediska bezpečnosti, dojde ke zru-
šení některých dětských prvků a přesunutí hrádku se 
skluzavkou na dětské hřiště Bernáčkova.
Park Havránkova–Chleborádova bude sloužit pouze jako 
parčík s lavičkami a se zelení.
V tomto parku došlo také ke zrušení telefonní budky, 
která byla umístěna vedle kontejnerů na tříděný odpad.

Nově vybudovaná veřejná 
prostranství
Jak jste již byli informováni v minulém vydání Jižního 
kurýra panem starostou, na území MČ Brno-jih vznikla 
nová veřejná prostranství, a to:

• při ulici Studniční (bývalé zahrádky u konečné 
tramvaje)

• při ulici Sazenice (bývalá zahrádka MŠ Pompova)
• pozemky v lokalitě k.ú. Trnitá u řeky Svitavy
• ve sportovně rekreačním areálu Hněvkovského 

(bývalé zahrádky SŽDC u viaduktu)

Tyto travnaté plochy s lavičkami můžete plně využívat 
k relaxaci a odpočinku.

Jižanský dvorek
I u našich čtyřnohých kamarádů v Jižanském dvorku se 
pořád něco děje.

Někteří návštěvníci mohou být překvapeni, že zvířát-
ka nenajdou u první a druhé salaše při ul. K nábřeží 
a na Dufkově nábřeží. Může se stát, že zvířátka budou 
přebývat na travnaté ploše u  třetí salaše při ulici Pěši-
na, kde byly právě pro Vás, návštěvníky, postaveny nové 
vstupy ke krmení zvířátek.

Zvířátka musí být také přeháněna z důvodu, aby byla 
postupně spásána tráva na celé ploše jejich výběhů.
Zadní plocha s přístupem od ulice Pěšina se stane do-
movem pro zvířátka i v období, kdy dojde k realizaci 
cyklistické stezky K nábřeží a cyklistické stezky Kšírova-
-Sokolova.

Všichni čtyřnozí obyvatelé Jižanského dvorku se těší 
na Vaši návštěvu a určitě jim uděláte radost nějakým tím 
pamlskem, dobrůtkou (suché pečivo, mrkvička apod.). 

ÚMČ Brno-jih
majetkový odbor – referát životního prostředí

Mladí fotbalisté ČAFC Židenice
prolomili nadvládu Zbrojovky Brno

Až teprve penalty rozhodly v neděli 8.května o vítězi br-
něnské regionální části největšího fotbalového turnaje 
pro hráče do deseti let E.ON Junior Cupu. Stali se jimi 
fotbalisté ČAFC Židenice, které v rozhodujícím finálo-
vém zápase porazili tým Zbrojovky Brno a zajistili si tím 
postup do Velkého finále v Praze. Tam budou bojovat 
o nominaci na mezinárodní halový turnaj v německém 
Gilchingu.

Židenickým se tak podařilo přerušit další vítězné tažení 
Zbrojovky, která turnaj v posledních dvou ročnících vyhrála 
a triumfovala v oblastních i celostátních kolech E.ON Juni-
or Cupu. „Klukům moc poděkuji. Semkli se jako jeden tým 
a ukázali, že umí a hlavně chtějí hrát fotbal srdcem a s velkým 
odhodláním,“ sdělila bezprostředně po napínavém zápase 
trenérka ČAFC Židenice Martina Ryšavá a poukázala na bi-
lanci vzájemných střetnutí, která vychází v jejich neprospěch. 
„Pro nás to byla motivace. Prohráli jsme se Zbrojovkou něko-
lik posledních zápasů včetně toho dnešního v základní skupi-
ně. Moc jsme chtěli a vyšlo to,“ dodala ještě nadšená trenérka 
Martina Ryšavá. Uznáním nešetřil ani trenér Zbrojovky Brno 
Tomáš Němčanský. „Soupeře dobře známe, je to kvalitní 
manšaft. Svoje kluky pochválím také, bojovali s nasazením, 
ale v závěrečných penaltách měl více fotbalového štěstí sou-
peř,“ uvedl Tomáš Němčanský. Na třetím místě skončili fot-

balisté FC Sparty Brno, které v rozhodujícím zápase přehráli 
vysokým poměrem 10:1 SK Tuřany.

Smutek na tvářích všech poražených se nedržel dlouho. 
Na slavnostním vyhlášení byli odměněni naprosto všichni. 
První tři týmy obdržely kompletní sady dresů a každý hráč 
si domů odnesl, kromě několika dalších dárků, značkový 
fotbalový míč Puma. Dále byli vyhlášeni nejlepší brankář, 
střelec a hráč utkání. Posledně jmenovaný získal za svůj 
výkon poukaz na týdenní pobyt ve Fotbalové škole Petra 
Čecha. Stal se jím devítiletý Přemysl Jemelík z ČAFK Žide-
nice. „Těším se, že se potkám s Petrem Čechem,“ řekl nám 
mladý fotbalista. 

Další spoustu cen včetně horského kola Merida vyhráli 
účastníci bohatého doprovodného programu. Ten byl ote-
vřený nejen hráčům, ale i široké veřejnosti. Soutěžilo se 
ve fotbalových dovednostních disciplínách či v aréně E.ON 
Rodinného fotbálku.

Při závěrečném ceremoniálu došlo ještě na prezentaci 
a symbolické předání čtyř párů tzv. bezpečných branek. 
Starostové a zástupci brněnských městských částí Bystrc, 
Kohoutovice, Žebětín a Brno-jih je obdrželi v rámci projektu 
E.ON vybavení klubů. „Branky jsme instalovali na hřišti SK 
Žebětín, kde trénuje a hraje své zápasy nejmladší přípravka. 
Jsme za tento dar rádi, protože významně pomůže zvýšit 
bezpečnost hráčů,“ uvedl starosta městské část Brno–Žeb-
ětín Vít Beran. Právě tato věková kategorie dětí do deseti 

let patří k nejrizikovější, co se týče zranění následkem pádu 
brány. „Branka je vyrobená z kompozitních materiálů k je-
jímu překlopení potřebujete vynaložit 17krát více energie 
než u klasické brankové konstrukce a ani její případný pád 
nemůže nikoho vážněji zranit,“ doplnil slova starosty ob-
lastní manažer společnosti E.ON Lukáš Svoboda. V rámci 
projektu tak bylo předáno již dvacet párů těchto bezpeč-
ných branek. Energetická společnost E.ON je pomohla in-
stalovat nejen na hřiště fotbalových klubů, ale také do škol 
a na sportoviště pro širokou veřejnost.

Nejlepší hráč: Přemysl Jemelík, ČAFC Židenice
Nejlepší střelec: Marián Banda, FC Sparta Brno
Nejlepší brankář: Šárka Vyhlídová, SK Řečkovice

Konečné pořadí týmů:

 1. ČAFC Židenice Brno
 2. FC Zbrojovka Brno, a.s.
 3. FC Sparta Brno
 4. SK Tuřany
 5. TJ Tatran Starý Lískovec
 6. FC Medlánky
 7. SK Líšeň
 8. AFK Tišnov
 9. TJ Sokol Brno - Obřany
 10. Sokol Těšany
 11. SL Šlapanice
 12. SK Řečkovice

Bezpečné branky

V reakci na několik případů vážných zranění dětí na spor-
tovištích klasickými fotbalovými bránami se energetická 
společnost E.ON rozhodla zvyšovat bezpečnost hřišť 
rozmisťováním bezpečných fotbalových bran ze speci-
álních kompozitních materiálů, u nichž zranění nehrozí. 
Díky patentované konstrukci totiž potřebuje tato branka 
k překlopení 17krát více energie než duralová a 12krát 
více energie než ocelová branková konstrukce. I během 
Junior Cupu se samozřejmě hraje na bezpečné branky. 
Ty budou instalovány vždy na obou hracích  plochách 
v rámci série E.ON Junior Cup. „Bezpečnost je na prv-
ním místě, navíc věková skupina dětí kolem deseti let, 
je v tomto ohledu jednou z nejrizikovějších,“ vysvětluje 
celou věc vedoucí marketingu E.ON Martin Dvořák.

E.ON Rodinný fotbálek

E.ON Rodinný fotbálek je zastřešující název pro celou 
řadu aktivit, kterými energetická společnost E.ON pod-
poruje zábavu pro celou rodinu v regionu, kde působí. 
Aktivity jsou rozděleny na několik částí, které oslovují 
jak nejširší veřejnost, tak registrované fotbalové kluby. 
Společným centrem všech těchto aktivit je internetová 
stránka www.eonrodinnyfotbalek.cz, v níž každý, ať už 
jednotlivec, rodina nebo fotbalový klub, najde veškeré
potřebné informace. Do platformy E.ON Rodinný fotbá-
lek patří programy pro fotbalové fandy E.ON Rodinné 
turnaje a E.ON Fotbalová rodina a programy pro orga-
nizované mladé fotbalisty E.ON Junior Cup a E.ON Vy-
bavení klubu.
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Oznámení
Dne 28.05.2011 byl naplánovaný Jihobrněnský dětský 
den v areálu Hněvkovského, bohužel pro nepřízeň po-
časí jsme byli nuceni tuto akci zrušit. MČ Brno-jih chce 
potěšit své děti a proto znovu naplánovala náhradní 
Jihobrněnský dětský den. Zveme srdečně všechny děti 
a jejich rodiče na 24.06.2011 do areálu Hněvkovského.

Setkání se zvířaty ze všech koutů světa

Otevírací doba: Červenec, srpen: 9:00 – 18:00 hod.

Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46, 635 00  Brno
www.zoobrno.cz

Vyhlášení soutěže

Ve sbírání žaludů a kaštanů pro zvířátka
z „Jižanského dvorku“

KATEGORIE I.
ZŠ Bednářova  x  ZŠ Tuháčkova

KATEGORIE II.
MŠ Slunná  x MŠ Zelná  x  MŠ Kšírova

KATEGORIE III.
MŠ Klášterského  x  MŠ Hněvkovského + MŠ Záhumenice

Organizační zabezpečení a informace:
• soutěž bude ukončena k datu 30. listopadu 2011, 

k tomuto datu předají jednotlivé kategorie (školy
+ mateřské školky) nasbírané suché plody v ozna-
čených jutových pytlích na ÚMČ Brno-jih

• jutové pytle si mohou zástupci škol a školek vy-
zvednout na ÚMČ Brno-jih

• ofi ciální vyhlášení a ocenění nejlepších sběračů 
z každé kategorie proběhne na poslední akci MČ 
Brno-jih v letošním roce, tj. na „Vánočních zpí-
vánkách“ konaných dne 15. 12. 2011.

Předem děkujeme za naše zvířátka, díky Vám děti bude 
v zimě o jejich potravu postaráno.

Rok po té…..
Uplynul více než rok od doby podepsání smlouvy o dotaci z peněz ESF v operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost  ve výši 3 330 000 Kč pro ZŠ Brno, Tuháčkova 25.

Na co jsou tyto peníze využívány?
V průběhu února – května 2010 byla vybudována nová multimediální učebna s interaktivní tabulí, 16-ti počítači 

a novým nábytkem. Všichni učitelé se celý rok pravidelně školili, aby novou techniku uměli ovládat a v průběhu 

letošního školního roku zpracovali kolem 900 vlastních interaktivních cvičení, která používali ve výuce od 1. do 9. 

třídy. Do školního vzdělávacího programu Moje škola byl zařazen nový předmět Mediální výchova pro žáky 8. a 9. 

ročníku, vzniklo 6 nových zájmových kroužků, další generace deváťáků v těchto dnech dokončila své absolventské 

práce a ústně je obhájila před porotou složenou z pedagogů školy. Všichni žáci naší školy umí používat počítač 

k aktivním, smysluplným a užitečným účelům, nikdo se nebojí pracovat s interaktivní tabulí.

Výuka na naší škole se oživila a zkvalitnila i prostřednictvím dalších moderních interaktivních pomůcek, jako jsou 

hlasovací zařízení, vizualizér či tablet. Dokladem toho jsou získaná přední místa v krajském kole dějepisné olympiády 

a městském kole biologické olympiády i v dalších odborných soutěžích.

Díky projektu Víc znát, víc vědět, víc umět , obětavosti a tvořivosti našich pedagogů se kvalita výuky stále zvyšuje, 

naši žáci jsou úspěšní v přijímacích řízeních na střední školy i víceletá gymnázia. Učitelé si osvojili práci s novými 

technologiemi bez větších obtíží, pořádáme vlastní workshopy a v oblasti využívání moderních technologií školíme 

učitele z celého Jihomoravského kraje.

Poděkování patří také vedení naší městské části za finanční a morální podporu při zařazování  inovativních prvků 

do výuky na naší škole.

Mgr. Jana Hanáková
manažerka projektu a ředitelka ZŠ Brno, Tuháčkova 25

Projekt MÉDIA DO ŠKOL 
na ZŠ Bednářova
ZŠ Bednářova 28 se podařilo získat finanční prostřed-
ky ve výši 3.125.256,- Kč na realizaci projektu Média 
do škol. Projekt je v rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost financován z Evrop-
ského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 
Hlavní motivací k získání grantu byly neustále se zvyšu-
jící nároky trhu na znalost cizích jazyků, podnikatelské 
schopnosti a dovednosti, vyhledávání a efektivní zpra-
cování informací a také neustálý technický pokrok.
Do projektu, jehož realizace začala již v tomto školním 
roce a bude pokračovat v roce následujícím, budou za-
pojeni žáci 1. i 2. stupně a také všichni pedagogové. 
V současné době se buduje multimediální centrum 
s počítačovou technikou. Pedagogové absolvují něko-
lik kurzů zaměřených na znalost práce s multimediální 

a počítačovou technikou, přičemž základem je osvojení 
si operačního systému Macintosh. Nabyté znalosti bu-
dou v rámci vyučovacího procesu předávat žákům. Vět-
šina žáků a učitelů bude zapojena do školních projektů 
a workshopů.
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a následný 
rozvoj klíčových kompetencí žáků a jejich jazykové vy-
bavenosti, osvojení si práce s multimédii a ICT techni-
kou pedagogy i žáky, tvorba metodických a výukových 
materiálů a jejich včlenění do školního vzdělávacího 
programu, využívání moderních multimédií ve vyučo-
vání i mimo ně, rozvíjení kreativity žáků, motivace žáků 
k dalšímu vzdělávání, osvojování si mezipředmětových 
vazeb nejen v rámci projektových dnů, ale i v rámci běž-
né výuky.
Doufáme, že projekt Média do škol bude přínosem jak 
pro pedagogy, tak pro žáky naší školy. Chceme se stát 
školou, která bude pro děti více atraktivní a umožní jim 
dosáhnout jejich cílů za využití moderních výukových 
metod.

Vlastimil Černý
ředitel školy
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Děti z 1. stupně se pobavily při indiánském dni

V posledních třech měsících školního roku pro-
běhla jako každoročně řada akcí, které žákům 
zpestřily a doplnily běžnou výuku. Především to 
byly školy v přírodě žáků 1. i 2. stupně, ale také 
sportovní soutěže, návštěvy divadel, různé bese-
dy, projektové dny aj.

Jako první letos na školu v přírodě vyrazili již 
v dubnu šesťáci se sedmáky do Nekoře v Orlic-
kých horách. V rámci pobytu měli žáci možnost 
zhlédnout elektrárnu i vnitřek hráze na přehradě 
Pastviny, projít komplexem tvrze Hanička, vidět 
Safari ve Dvoře Králové a také si samozřejmě za-
hrát řadu her a soutěží. Následovali je ti nejmenší, 
žáci 1. a 2. tříd, kteří odjeli na Vysočinu, vyzkou-
šeli si lanové centrum, Den na hradě Roštejn, po-
dívali se do Telče a při soutěžích a hrách se mohli 
lépe poznat v jiném prostředí. Koncem května 
a v červnu ještě čekají školy v přírodě zbývající 
třídy – část 1. stupně a 8. a 9. třídu.

K dalším zajímavým akcím posledního čtvrtletí 
na 1. stupni patřily:
• pravidelné návštěvy galerií
• divadelní představení v Radosti a Divadle 

Bolka Polívky 
• návštěva interaktivní výstavy „Poznávej se“
• 4. třída byla zapojena do mezinárodního tes-

tování 60 zemí TIMSS a PIRRLS zaměřené-
ho na čtenářskou gramotnost, matematiku 
a přírodovědu

• 3. a 4. třída se zúčastnila akce EMPÍK – mla-
dý cyklista, kde s dětmi ve škole i na doprav-
ním hřišti pracovali lektoři z městské policie 
a v závěru absolvovali testy a soutěž mezi 
městskými školami  

• matematická soutěž Klokánek a Cvrček
• všechny třídy se zúčastnily exkurze v knihov-

ně v Horních Heršpicích, kde se žáci sezná-
mili s provozem knihovny, novinkami dětské 
literatury a besedovali s pracovnicí knihovny

Projektové dny 1. stupně proběhly tentokrát pod 
názvy Den společenského chování, ve kterém při-
šli žáci do školy ve společenském oblečení, učili 
se pravidla chování na kulturních akcích a také 
recitovali. Další byl Velikonoční den, při kterém 
vyráběli různé výrobky, proběhla i výstava ve ves-
tibulu školy, připomněli si lidové tradice a také 
hledali vajíčka okolo školy.

Krásný úspěch dosáhl Marian Banda ze 4. třídy, 
který ve výtvarné soutěži „Krajina mého srdce“ 
obsadil v konkurenci žáků ze 42 škol 3. místo.

Mezi akce 2. stupně patřily mimo jiné:
• návštěvy přírodovědné stanice Kamenačky 

a Ekocentra na různých programech s příro-
dovědnou tematikou

• společná akce žáků 6. a 8. třídy v aquaparku 
v Čestlicích u Prahy

• programy v centru Lužánky

• v rámci filmového a divadelního klubu na-
vštívili žáci večerní představení Škola základ 
života a Tajemství  Zlatého draka

• divadelní představení v Radosti
• florbalový turnaj a sportovní pětiboj
• v rámci projektového dne proběhla sběrová 

akce, jejíž výtěžek bude použitý na zakoupe-
ní nové interaktivní tabule

Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci v přijímacím 
řízení na střední školy. Celkem jich podávalo při-
hlášku 21. Všichni žáci 9. ročníku uspěli již v 1. 
kole – 3 žáci byli přijati na gymnázium, 9 na SOŠ 
s maturitou a 2 na SOU. Úspěšní byli také žáci 
nižších ročníků – 3 žáci na šestileté gymnázium 
a 1 na gymnázium osmileté.

V závěru školního roku proběhne opět Zahradní 
slavnost, kde se sejdou žáci se svými rodiči i uči-
teli a potom už očekávané prázdniny. Nezbývá než 
si přát, ať si je všichni příjemně užijí a ve zdraví 
a s načerpanou energií se sejdou v září na začátku 
nového školního roku.

Vlastimil Černý
ředitel školy

Závěr školního roku na Bednářce

Příjemně naladěni na jednom z večerních

divadelních představení 

Do sběrové akce

se všichni s elánem 

zapojili   

DDěti z
Pevnost Hanička na škole v přírodě všechny zaujala
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www.sanovet.cz

 Po, St, Čt, Pá: .doh 81– 41  ,21– 9

.doh 02– 41  ,21– 9 :ýretÚ  

  Neděle:  18 –20 hod.

ORDINAČNÍ DOBA:

SANOVET
VETERINÁRNÍ ORDINACE
pro psy, kočky a drobná zvířata

MVDr. Kaplanová
MVDr. Alexandrová

Brno-Černovice, Ferrerova 9 

 chirurgické zákroky a  hospitalizace

 komplexní preventivní a terapeutická péče

 RTG a ultrazvukové vyšetření

 pohotovost, návštěvy pacientů v bytě

 prodej veterinárních diet, přípravků a krmiv

označování zvířat mikročipy,vydávání europasů

stomatologie, gynekologie, porodnictví

OZNAMUJÍ PRODLOUŽENÍ ORDINAČNÍ DOBY A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB:

tel.: 548 530 493  e-mail: sanovet@seznam.cz 

mobil: MVDr. Kaplanová 603 908 094, MVDr. Alexandrová 724 726 506

Mariánské nám.1, budova GiTy
Telefon: 734 619 336

www.optikavbrne.cz

Zavádìcí
sleva 10%
Novì otevøeno

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA
PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA

Lužná 3a, Brno-Komárov
HOT-LINE: 722 101 808

www.alfatek.cz

PILY, FOUKAČE A KŘOVINOŘEZY
AKČNÍ SLEVY AŽ 4000 Kč

AKCE TRVÁ DO 30. 6. 2011

MUDr. Jarmila Kočí

OČNÍ
AMBULANCE
Mariánské náměstí 1
(výšková budova GiTy)

tel.: 777 268 848

Ordinační doba:
Po 11-16 hod.
Út 8-13 hod.
St 8-13 hod.
Čt 8-11 hod.

POZOR! 
Od 1. 5. 2011 se mění provozní doba 
sběrného střediska odpadu SSO KOŠULIČOVA.

Rozšíříme pro Vás provozní dobu o sobotách 8:00–12:00 

zůstává provozní doba beze změny.

WWW.SAKO.CZ

Po zavřeno

Út–Pá 8:00–12:00

13:00–17:00

So    8:00–12:00 

12:30–16:00

Ne zavřenoSS
O

 K
O

ŠU
LI

ČO
VA
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE DENNY

NOVĚ
OTEVŘENO

MVDr. Martin Blaha

Kšírova 218
619 00  Brno
t. 543 212 414
www.dennyvet.cz

Otevírací doba:
Po–Pá: 9:00-12:00 h.
 15:00-19:00 h.
Ne: 18:00-20:00 h.

Těšíme se
na Vaši návštěvu

:. Vakcinace psů, koček, fretek a králíků

:. Odčervení, čipování, vystavování pasů,
 stomatologie, interna (dermatologie,
 gynekologie, ophtalmologie, endokrinologie,
 neurologie atd.)

:. Chirurgické zákroky (kastrace, operace
 mléčné žlázy, excize tumorů apod.)

:. Preventivní a poradenská činnost, prodej
 krmiv a chovatelských potřeb

:. USG vyšetření, připravujeme
 RTG a EKG

:. Výjezdy k pacientům

 HNĚVKOVSKÉHO 13
 BRNO-KOMÁROV
 PENZION - NAPROTI GITY
 PO-NE: 10:00–23:00 hod.
  602 506 223

VINOTÉKA

 POMPOVA 4
 BRNO-KOMÁROV
 PRODEJ-PRONÁJEM-SERVIS
 PO-PÁ: 10:00–17:00 hod.
  725 557 750

•
 
•
•
•

OBCHOD–SPORT

www.orig.cz

 
 

Škrobárenská 484/8
617 00  Brno-Trnitá
tel.: +420 775 713 412
e-mail: info@donne-cz.cz
www.donne-cz.cz

robertdonné

GRAFICKÉ NÁVRHY, TISK
VÝROBA REKLAMY, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Katalogy, letáky, plakáty, obálky, vizitky,
hlavičkové papíry, reklamní plachty (bannery),

bilboardy, polepy aut, samolepky... a další.

KURÝR
Jižní


