
Obecní vysílání 

3C 



 JUDr. Milan Bedroš nabízí 
komukoliv, aby si před 

zbouráním domu Žatčany 130 
po paní Poláčkové za 

samoobsluhou přišel zadarmo 
vzít nebo zamluvit cokoliv ze 

stávajícího vybavení nebo 
stavební části domu v sobotu 

dne 25.7.2015 v době od 10:00 
do 12:00 hodin. 

 
 



 Paní Jiřina Franklová oznamuje, že 

v biokoridoru za hřištěm je v elektrickém 
ohradníku umístěno stádo oveček. 

Prosí všechny kolemjdoucí o dodržování 
několika zásad: 

Upozorněte děti, aby nesahaly na dráty 
ohradníku. Nenechávejte kolem ohradníku volně 
pobíhat své psy. A hlavně ničím nekrmte ovečky. 

Při nevhodném krmení je velká 
pravděpodobnost úhynu a určitě bychom 

nechtěli zrušit dětem malou ZOO.  
Děkuje všem za pochopení. 

 

  
 



Paní Marie Čumpová, Žatčany 286 
prodává:  

rané brambory 10 Kč/kg 

česnek 100 Kč/kg 

sezónní zeleninu 

  Prodejní doba: 

Pondělí,středa,pátek 

17 - 19 hod. 



 
Orel jednota Těšany zve všechny občany na druhý 

ročník Těšanského hudebního festivalu  
v sobotu 25. července od 17:00 na těšanské kapličce 

nad vinicemi.  
Pro děti je připraven soutěžní předprogram od 

17:00, koncert v kapli začíná v 18:00 a můžete se 
těšit na skladby vážné a duchovní hudby. Po 

koncertě Vás čeká muzicírování ve vinici, kde zazní 
hudba filmová, lidová i hudba pro děti. Vystoupí 
schóla ze Šitbořic SchOK, Husakovo Quarteto a 

Kristýna Taševská." 
 
 



 

MUDr. Víšková oznamuje, že  
od  20.7. 2015 
do 24.7.2015  

nebude ordinovat,  
akutní případy ošetří  

MUDr. Šultes. 
 
   
 

 



 MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že bude 
mít v době od 13. do 28. července   

dovolenou.  

Zastupuje MUDr. Kučerová v ordinaci 
v Otnicích č.p. 49, a to v pondělí  

a ve středu od 11:00 do 12:00 hodin,  

v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7:00 
do 8:00 hodin, telefonní číslo do 

ordinace je 544 220 088. 

 



 
JK Acaballado, o.s. a Domov pro seniory,  

pořádají   
v sobotu 1. srpna 2015  

od 14:00 do 18:00 hodin 
v areálu zámeckého parku v Sokolnicích 

FOLKLORNÍ SETKÁNÍ 
spojené s malým jarmarkem, 

věnované 210. výročí bitvy u Slavkova 
BYLA VOJNA BYLA... 

 
 



Soukromá firma oznamuje občanům, že 
od soboty 11. července 2015 zahajuje 
výkup meruněk. Výkup bude probíhat 

jako každý rok v Židlochovicích v objektu 
starého mlýna (za sokolovnou). Meruňky 

musí mít zralost pro konzervování 
(zavařování) a velikost minimálně 4 cm. 

Výkupní doba je v pracovní dny, tj. po-pá 
od 11:00 do 17:00 hodin a v sobotu a 

v neděli od 13:00 do 17:00 hodin. Pokud 
bude zájem, lze se domluvit i na výkupu 

meruněk padaných (mačovek). 
 



 

Pepíčkovo řeznictví  
každý  čtvrtek  v 7:30 u samoobsluhy 

 
Nabízíme základní sortiment čerstvého masa 
výhradně z českých chovů, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných výrobků. 

Všechny uzeniny jsou bezlepkové, bez 
konzervantů, bez jakékoli chemie. 

 
  

 
 



  

Řeznictví a uzenářství D-MASO 
Blažovice  

bude prodávat každý čtvrtek  

v 11:45 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

 A HOVĚZÍ MASO, TRADIČNÍ UZENINY, UZENÁ 
MASA A SPECIALITY.  

            

 





 

Roman Martečík – STAVEBNINY v Újezdě u Brna 

s provozovnou na ulici Masarykova naproti 
čistírny odpadních vod  

rozšířil sortiment o sazenice jahod, růží, 
balkonových květin, konifr, tůjí, sklaniček, 
substrátů a dalších potřeb pro zahrádkáře. 

Prodejnu můžete navštívit ve všední dny  

od 7 do 17 hod. a v sobotu od 7 do 12 hod. 



Provozovatelem informačního kanálu je 
společnost 3C spol. s r. o., sídlo společnosti – 

Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00 
IČ 005328819  

 

Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno, PSČ 
614 00 

Kontakt – tel: 547 382 474, e-mail: 
tvtechnika@seznam.cz   

 

2. Orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání. 
 


