
Já mám Vánoce moc rád. Už v adven-
tu je ve vzduchu cítit taková zvláštní 
krásná atmosféra. Okna domů a bytů 
jsou vyzdobena adventními a vánoč-
ními motivy, mezi kterými převládá 
vánoční hvězda. Nemyslím tím kvě-
tinu – vánoční hvězdu, ale skutečné 
vyobrazení hvězdy. Hvězdy, která svým 
světlem vede do Betléma, hvězdy, 
která symbolizuje očekávání, lásku 
a naději.
Nechejme se tedy alespoň v tento čas 
vést adventní hvězdou.

BOHUNICKÉ PTAČÍ BUDKY
Péče o přírodu, o místo, kde žijeme 
(a kde nežijeme sami), je jednou z na-
šich priorit. Proto mám radost, že se 
budky v parku při ulici Osová staly 
domovem pro naše milé ptačí hosty.
Ve spolupráci s ornitologem Mgr. Li-
borem Opluštilem jsme tam totiž 
umístili asi před čtyřmi lety 10 pta-
čích budek.
Jedná se o budky pro drobné pěvce, 
které jsou odborníky ornitology pravi-
delně 3× ročně kontrolovány. V hnízd-
ní sezóně 2021 byla obsazenost insta-
lované kolekce budek 100 %.
V budkách hnízdili: rehek zahradní, 
sýkora koňadra, sýkora modřinka 
a špaček obecný. 
Mezi nejčastější obyvatele budek patří 
sýkory koňadry – svá mláďata letos 
vyvedlo 6 párů a jeden z nich zahníz-
dil i podruhé. Jeden pár sýkor stavbu 
hnízda zahájil, ale nedokončil. Sýkory 
modřinky byly letos neúspěšné, jejich 
snůška zůstala opuštěná – s největ-
ší pravděpodobností došlo k úhynu 
jednoho z rodičů. Modřinky zahájily 
druhé hnízdění, ale hnízdo nakonec 
nedostavěly. Fotogalerii najdete na 
str. 8.

Vánoce
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Příjemné zjištění je, že se 
do jedné z  budek z  afric-
kých zimovišť vrátili také 
rehci zahradní a vyvedli zde 
5 mláďat. V jedné ze dvou budek pro 
špačky vyvedli špačci svá mláďata, 
druhý špačník byl obsazen sýkorami 
koňadrami.

Závěrem pan Opluštil uvádí:
„Hnízdní sezóna 2021 po-
tvrdila úspěšné využívání 
ptačích budek i v expono-
vaném areálu Skateparku 
Bohunice.“
Maximální obsazenost bu-
dek v roce 2021 potvrzuje 
smysluplnost umisťování 

budek v městské veřejné zeleni. Budky 
fungují v hnízdní sezóně jako bezpeč-
ná hnízdiště a mimo hnízdní sezónu 
jako nocoviště a úkryt pro řadu ptačích 

druhů. Pozitivně tak přispívají ke zvy-
šování druhové diverzity v městském 
prostředí a ke stabilizaci přirozených 
ekologických vazeb.“
S tím vřele souhlasím a doufám, že 
naši ptačí obyvatelé najdou u  nás 
v Bohunicích svůj opravdový domov.
Několik fotek z hnízdění najdete uvnitř 
zpravodaje.

AUDIT FAMILY FRIENDLY 
COMMUNITY
Připadá vám název příspěvku kompli-
kovaný? Nejspíše ano a máte pravdu, 
on opravdu je komplikovaný. Za tímto 
složitým názvem, který by se dal přelo-
žit jako Audit obce přátelské k rodině 
se skrývá jeden výjimečný projekt, 
který má svůj počátek v sousedním 
Rakousku, a  naše městská část se 
k němu v roce 2017 připojila. Cílem 
projektu je hledat cesty k tomu, aby 
byla naše obec „přátelská k rodině“ 
a krok za krokem naplňovat stanovené 
cíle v oblasti podpory rodiny.
Mnozí z  vás jste se do projektu již 
v roce 2017 osobně zapojili nebo jste 
vyjádřili svá přání a potřeby v anketě, 
která byla v rámci projektu vyhlášena.
Na základě proběhlých workshopů, 
„kulatých stolů“ a setkání jsme sta-
novili konkrétní opatření podporující 
rodiny, která jsme následně v zastu-
pitelstvu schválili k realizaci. V roce 
2018 jsme pak za naše schválené cíle 
obdrželi základní certifikát „Obec přá-
telská rodině“ na dobu 3 let. Během 
těchto 3 let jsme se snažili cíle napl-
nit. Letos, po třech letech, proběhl 
opět audit, lépe řečeno reaudit na 
vyhodnocení uskutečněných opatře-
ní. Auditor byl s naší prací spokojen, 
a my jsme obdrželi plný certifikát Au-
dit family friendly community a titul 
„Obec přátelská rodině“. Je to ocenění 
naší práce a potvrzení toho, že rodina 
a její spokojenost jsou pro nás oprav-
du důležité.

(Pokračování na str. 2)

Po roce nám opět klepou na dveře svátky s vůní jehličí, skořice, 
voňavého cukroví a rozzářených očí dětí. Nevím, jak vám, ale 
mně připadá, že ty minulé sotva skončily a už jsou tu nové. 
Nějak rychle nám ten čas ubíhá.

www.brno-bohunice.cz
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Tiše a ochotně purpura na plotně voníííí… 

Vánoce

Již název mého příspěvku naznačuje, 
že se budu zabývat vánoční a novoroč-
ní tématikou. Každý měsíc se snažím 
zodpovídat vaše dotazy a informovat 
vás o aktuálních událostech. Tento-
krát to bude trochu jiné, možná trochu 
osobní. Měsíc prosinec je zvláštním 
měsícem, je to měsíc, který je rozhra-
ním pro končící rok a blížící se začátek 
nového roku. Pro mnoho z nás je to 
konec, ale i začátek v jednom měsíci. 
Co však málokdo ví, je skutečnost, že 

název tohoto měsíce dle 
„moudré knihy“ Wikipedie, 
pochází pravděpodobně 
od slova „prosiněti“ (pro-
blesknout), což značí, že se 
jedná o měsíc, kdy slunce už 
jen občas prosvitne, (pro-
bleskne) mezi mraky. Může 
však být odvozen též od slova siný, 
(modravý, šedivý), či od slova prase, 
jelikož tento měsíc je obvyklým časem 
zabijaček. Další možností původu je 

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXVIII.
Již několik let se snažíme pravidelně připravit na hřišti TJ Tatran kluziště 
pro veřejnost. Málokdo však ví, že se nejedná o žádnou novodobou tradici, 
protože kluziště bývalo na Tatranu i v minulosti.
Pro 138 pokračování seriálu z historie Bohunic jsem proto vybral foto, které 
je z 80. let 20. století a je na něm zachyceno kluziště v plném provozu. 
Podle fota se mi zdá, že před 40 lety bývaly zimy pro bruslení přece jen 
příznivější. Ale nevěšme hlavu, snad se již brzy na tomto hřišti dočkáme 
plánované kryté ledové plochy.

 Antonín Crha
Zdroj foto: Soukromá sbírka autora článku.

Pozvánka
 

SENIOŘI NA LÁNECH 
STŘEDA 1. 12. 2021 | 9.00–11.00
Setkání seniorů s promítáním – posezení se vzpomínáním nad starými 
fotografiemi Brna a blízkého okolí, občerstvení a povídání se zajímavými 
lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Vstup zdarma.

STŘEDA 8. 12. 2021 | 9.00–11.00
Rukodělné tvoření pro seniory – pojďte s námi vyrábět a tvořit! Přitom 
se bude vykládat, připraven bude čaj a dobré kafíčko. Tvořivý program je 
připraven v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Vstupné 20 Kč.

STŘEDA 15. 12. 2021 | 9.00–11.00
Senioři za uměním! – Rádi byste se dozvěděli něco nového z oblasti vý-
tvarného umění či hudby, objevili zajímavá místa i osobnosti brněnského 
kulturního života či navštívili spolu s námi galerii nebo přímo umělecký 
ateliér? Pojďme vyrážet 1x za měsíc společně za uměním! Stačí se přihlásit 
do našeho „kroužku“: luzanky.cz/r/k/15892/

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

(Dokončení ze str. 1)

Při vjezdu do Bohunic si můžete na 
ul. Lány všimnout cedule, která tuto 
skutečnost sděluje.
Moc si přeji, aby to, že nám na rodi-
nách záleží, bylo vidět nejen na těchto 
certifikátech a cedulích, ale především 
každý den v těch nejvšednějších oka-
mžicích. Více informací na webových 
stránkách MČ.

RŮZNÉ
Naše stavební aktivity postupně uti-
chají. Poslední stavba, kterou letos 
realizujeme a v době, kdy čtete tyto 
řádky, už je pravděpodobně hotová, 
je parkoviště na ul. Švermova. Projekt, 
který se rodil (díky připomínkám růz-
ných institucí) velmi těžce a dlouho, 
přináší o něco větší komfort z hlediska 
parkování a organizace místní dopra-
vy. Na stavbu následně naváží svou 
činností Teplárny města Brna, které 
zde zřídí dobíjecí stanici pro elekt-
romobily.

Na prosincovém jednání zastupitel-
stva městské části Brno -Bohunice 
budou zastupitelé schvalovat rozpo-
čet městské části na rok 2022. O něm 
a plánovaných akcích na příští rok vás 
budu informovat v lednovém čísle na-
šeho zpravodaje.

Milí přátelé, i  když byl letošní rok 
oproti těm „běžným“ opět velmi ne-
obvyklý, prožívejme jeho závěr a s ním 
spojený čas adventní a vánoční s na-
dějí a důvěrou. Advent přináší posel-
ství radostného očekávání Vánoc, říká 
nám, že je čas žít, čas očekávat, těšit 
se, čas obdarovávat a dary přijímat.
Přeji nám všem, aby pro nás byla tato 
doba blížících se Vánoc a současně 
konce roku starého a začátku nového, 
dobou radostného očekávání, důvěry, 
naděje, lásky a pokoje. A samozřej-
mě také radosti ze setkání s vašimi 
blízkými.
Přeji vám vše dobré a těším se na další 
setkávání s vámi v roce 2022.

  Antonín Crha, váš starosta

odvození od slova „prosit“ 
v  souvislosti s  vánočním 
koledováním, tolik citace. 
Ať je to tak či onak, je to 
měsíc, který nám přináší 
nejen nakupování dárků, 
a to především těm, kteří 
se této činnosti po většinu 

roku stejně jako já nezabývají, ale 
i tomu krásnému období Vánoc, kdy se 
rodiny sejdou a tráví volný čas v klidu 
a míru, ale hlavně spolu. Jistě někteří 
namítnou, že právě toto období může 
mít neblahé následky, jako například 
podrážděnost, nervozitu, alergii na 
partnera a podobně. Je to v současné 
době již běžná věc a známe to i z dovo-
lených, kdy po prvních třech až čtyřech 
dnech pohody, že je rodina kompletně 
pohromadě a v mezích možnosti bez 
povinností, přichází fáze, kdy si již 
nemáme jako partneři příliš co říci, 
a navíc blížící se konec dovolených, 
či v tomto případě končící se vánoční 
svátky, nám podvědomě připomínají, 
že se blíží opět ty běžné dny s běžný-
mi povinnostmi. Jistě se najdou tací, 
a já budu jenom rád, kteří mi budou 
oponovat, budou říkat u nás je to jinak 
a právě naopak, potom věřte, že jsem 
ze srdce rád a přeji vám to! Ať je to 
tak či onak, vánoční svátky, a to vše 
okolo, co s tím souvisí, jsou před námi 
a neminou nás. Jak proběhnou, je na 
každém z nás. Jistě je spousta pouček, 
které nám doporučují, jak se máme 
chovat, čeho se vyvarovat a podob-
ně, jenže každý člověk je jiný, každý 

startuje na jiné podněty a každému 
trvá jinou dobu, než ho to „naštvání“ 
přejde, vím to podle sebe. Babička 
mi říkávala, že spolužití se člověk učí 
celý život, že člověk se vyvíjí celý život, 
a tomu se musíme přizpůsobit. Říkala, 
že s malými dětmi jsou malé starosti 
a s velkými velké, že s miminy je to 
stejné jako se starými lidmi, o oboje 
se musí člověk starat – o děti rodiče 
i o rodiče jejich děti, tak to na světě je 
a bude. Jak Vánoce, i to vše co k nim 
patří, záleží v převážné míře na komu-
nikaci mezi sebou. Ono je to jednodu-
ché, když nemám rád v bramborovém 
salátu hrášek, stačí říci, miláčku dej mi 
trochu salátu bokem, než do něj ten 
hrášek dáš, nemusím potom hrášek ze 
salátu vybírat a být u štědrovečerní 
večeře naštvaný a nemusí být naštva-
ná partnerka z toho, že se v tom salátě 
vrtám a hrášek dávám bokem. Je to ale 
i jinak a naopak, manželka k tomuto 
svátku může při nákupu s laskavostí 
říci, tyto Vánoce si nekupuj toho pri-
muse, kup si plzeň. Věřte, že se pak na 
tyto svátky budete těšit o něco více. 
Prosím, neberte tyto věty, jakože vás 
chci poučovat, to opravdu nechci, jen 
si myslím, že lidé by se mohli inspiro-
vat jeden od druhého.

Vážení bohuničtí spoluobčané, dovol-
te mi popřát vám z celého srdce krásné 
Svátky vánoční a vše nejlepší do nové-
ho roku, hlavně zdraví. Mám vás rád.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta
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1. 11.–31. 12. VÝSTAVA – Kouzelné vánoce – díla absolventů ateliéru 
Artesvět; KJM, Lány 3

1. 11.–31. 12. SOUTĚŽ – Poznáš vánoční koledy? – soutěžní kvíz pro 
děti; KJM, Lány 3

1. 12.–23. 12. SOUTĚŽ – Velká adventní soutěž – pro dospělé;
KJM, Lány 3

3. 12.
pátek

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMKU; prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice, 
od 17.00 hod.

4. 12.
sobota

MIKULÁŠ NA LÁNECH – tradiční akce pro nejmenší děti;
SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3;  
od 15.00 do 18.00 hod.

7. 12.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O čertovi – zážitkové čtení;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

9. 12.
čtvrtek

JEŽÍŠKOVA DÍLNA – výtvarný workshop;
KJM, Lány 3; od 14.00 do 17.00 hod.

10. 12. 
a 11. 12.

BOHUNICKÁ ZABÍJAČKA aneb VEPŘOVÉ HODY;
náměstí před bohunickou radnicí; od 10.00 do 18.00 hod.

16. 12.
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY; náměstí před bohunickou radnicí; 
od 12.00 do 18.00 hod.

17. 12.
pátek

VÁNOČNÍ OZDOBY z foukaných perliček – tvořivá dílna 
pro děti i dospělé; SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3; 
od 16.00 do 19.00 hod.

18. 12.
sobota

DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – akce pro děti 
od 8 do 14 let; SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3; 
od 9.00 do 16.00 hod.

22. 12. 
a 23. 12.

VÁNOČNÍ BOHUNICKÉ TRHY; náměstí před bohunickou 
radnicí; od 12.00 do 18.00 hod.

23. 12.
čtvrtek

BETLÉMSKÉ SVĚTLO v bohunické kapličce;
Bohunická kaple;  od 17.00 do 19.00 hod.

31. 12.
pátek

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA; Areál hasičské zbrojnice, 
Ukrajinská 2b; od 19.00 a s hudbou od 20.00 hod.

Kalendárium XII

VÁNOČNÍ PROGRAM FARNOSTI
Vánoční program farnosti 
sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci

Štědrý den – 24. 12. 2021 
• 15.00 – mše svatá pro rodiny s dětmi
• 22.30 – půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně – 25. 12. 2021
• 7.30, 9.30 – mše svatá
• 16.00 – Živý Betlém – prostranství před kostelem

Svátek sv. Rodiny – 26. 12. 2021
• 7.30, 9.30 – mše svatá s žehnáním manželům

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – 27. 12. 2021
• 18.00 – mše svatá s žehnáním vína

Svatý Silvestr – 31. 12. 2021
• 16.00 – mše svatá s poděkováním za uplynulý rok

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. 1. 2021
• 7.30, 9.30 – mše svatá

Slavnost Zjevení Páně (Tři králové) – 6. 1. 2021
• 18.00 – mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy

Bohuničtí hasiči ve spolupráci  
s MČ Brno-Bohunice opět pořádají 

 

SILVESTROVSKOU 
ZÁBAVU 

 
Srdečně vás zveme na oslavu Silvestra 

a příchodu Nového roku do hasičské 
zbrojnice na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice 

 
Cena lístku včetně místenky, 
malého občerstvení a malé láhve sektu     

300,- Kč 
 

Živá hudba – kapela 

 
 
Předprodej lístků: od 29. 11. 2021, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3  

pondělí a středa od 13.30–17.00 
podatelna – přízemí, p. Soukupová, tel: 547 42 38 13 

 
V případě nepříznivé epidemické situace si oznamovatel 

vyhrazuje právo zrušení dané akce. 
 



Milí čtenáři a příznivci knihovny, 
adventní čas nám pomalu začal 
a s ním vás srdečně zveme k na-
čerpání sváteční atmosféry u nás 
v knihovně. Společně jsme si pro 
vás připravili velkou vánoční sou-
těž pro dospělé. V našem advent-
ním kalendáři budeme postupně 
každý den odhalovat jednu sou-
těžní otázku za druhou, a to až do 
23. prosince. Čím častěji budete 
hádat, tím větší šanci na výhru 
budete mít. Po Vánocích budou 
vylosováni tři výherci, kteří se 
mohou radovat z vánoční kniž-
ní nadílky. A nezapomněli jsme 
ani na nejmenší. Děti si mohou 
také zasoutěžit a poznávat vá-
noční koledy. Do konce prosince 
si rovněž můžete prohlédnout 
výstavu Kouzelné Vánoce Žanety 
Zieglerové. Výstavu tvoří origi-
nály obrazů, které byly použity 
na vánoční pohlednice, jejichž 
pořízením podpoříte projekt SOS 
Dětské vesničky Brno. Rodiny 

s dětmi zveme také 7. prosince na 
zážitkový podvečer čtení pro nej-
menší. Připravili jsme adventně 
laděné čtení z knihy Pavla Čecha 
O čertovi. Kniha tohoto známé-
ho brněnského autora vznikla již 
před dlouhými 20 lety, ale k pří-
ležitosti uvedení stejnojmenného 
filmu jsme se rozhodli tuto knihu 
představit dětem znovu. A nejen 
to, těšit se můžete i na dárečky 
od Mikuláše. Vánoční atmosféru 
pak završí Ježíškova dílna, kam 
jsou zváni všichni, co mají rádi 
tvoření všeho druhu. Naše aran-
žérka Iveta Skoumalová si pro 
vás připravila řadu nápadů, jak 
převléct váš domov do vánočního 
kabátu. Věříme, že s knihovnou 
budou vaše svátky zase o něco 
svátečnější, tak přijďte a prožijte 
je společně s námi.

 Roman Pospíšil, 
Eliška Skokanová, 

KJM pobočka Lány

V minulém čísle jsem Vám, vážení čtenáři, představil náš občanský 
spolek PROBO, Pro -BOhunice, jeho činnost a strukturu. Dostal jsem 
vcelku dosti dotazů, ve kterých jste mne žádali o podrobnější informace, 
jak je to s možností se do spolku zapsat, tak i na akce, které bude PROBO 
v nejbližší době pořádat. Členem PROBA se může stát každá fyzická 
osoba starší patnácti let, a to dle pokynů, které naleznete na našich 
webových stránkách www.proboos.cz, v sekci Přidejte se k nám, můžete 
být však jen podporovateli, kteří nejsou nijak registrováni.
Nu a nyní k akcím, které náš spolek v nejbližší době bude pořádat.
V prosinci letošního roku pro vás připravujeme BOHUNICKOU ZABIJAČ-
KU aneb VEPŘOVÉ HODY. Akce proběhne v pátek 10. 12. od 10,00 hod 
do 18,00 hod a v sobotu 11. 12. od 10.00 hod do vyprodání zásob. Na 
této akci si budete moci zakoupit zabijačkové speciality, jako např. ovar, 
tlačenku, škvařené sádlo, jitrnice, jelita, špek, škvarky, salámy, ale 
i třeba klobásy a uzené. Ve čtyřech kotlích se pro vás bude připravovat 
zabijačková polévka, kterou si budete moci ve vlastních nádobách 
odnést domů. Součástí akce bude i malé občerstvení přímo na místě. 
Zabijačkové produkty a speciality pro vás připraví zkušený tým řezníků. 
Tato akce se zcela jistě bude opakovat, a to v následujících zimních 
měsících. O termínech Vás budu včas informovat zde nebo na našich 
webových stránkách www.proboos.cz, ale i na Facebooku Pro Bohunice.
Od ledna 2022 začneme opět poskytovat službu, již jsme nazvali Bezpeč-
ně na lyžích. Jedná se o seřizování vázání na lyžích a kontrolu celkového 
technického stavu. Po kontrole vázání a lyží bude vystaven doklad 
o provedeném seřízení.
V zimních měsících též plánujeme akci BOHUNICE UDÍ, jedná se o akci, 
kdy si zájemci z řad bohunických občanů budou moci naložit sami své 
maso do váhy cca 3 kg a následně jej společně vyudíme v připravené 
udírně. Důležité bude, že každý, kdo si donese své naložené maso na 
vyuzení, bude se též časově podílet na hlídání teploty v udírně. Počítá 
se, že součástí tohoto uzení bude i průběžná degustace.
Vážení spoluobčané, snažil jsem se vám popsat akce, které pro vás 
v nejbližší době připravuje náš spolek PROBO. Pokud máte zájem 
o aktuální informace o činnosti spolku, či připravovaných akcí, staňte 
se členy facebookové skupiny PRO BOhunice a budete mít informace 
vždy jako první. Podrobné informace naleznete též na našich webových 
stránkách www.proboos.cz
Krásné prožití Svátků vánočních a vše dobré v novém roce vám za 
PROBO, z. s. přeje

 Milan Hrdlička, předseda

Vánoce s knihovnou

PROBO – PRO BOhunice

Naše MČ pronajímá některé 
zahrádky podle smluv starých 
i  desítky let. Touto proble-
matikou se zabýval Kontrolní 
výbor již na svém 10. zasedání 
dne 7. 9. 2020 (všechny zápisy 
jsou dostupné na webu MČ). 
Objevili jsme nájemní smlou-
vy například z roku 1993 s ná-
jemným sjednaným na 3,50 Kč/m2/rok. 
Aktuální tržní nájemné je minimálně 2× 
až 3× větší. Tyto smlouvy jsou přitom 
uzavřeny na dobu neurčitou a lze je tedy 
jednoduše vypovědět (nechť si laskavý 
čtenář tento pojem neplete s pracovním 
poměrem na dobu neurčitou, který sa-
mozřejmě vypovědět ze strany zaměst-
navatele není jednoduché) – lze tedy 
jednoduše po stávajících nájemnících 
požadovat zvýšení nájemného dohodou.
O  příjem MČ tolik nejde. MČ si při 
případné aktualizaci cen polepší v ab-

solutních číslech odhadem 
o jednotky tisíc korun. Jde ale 
o nespravedlnost mezi stáva-
jícími nájemníky, kdy někteří 
platí tržní nájemné a jiní toto 
„dotované“ nájemné. Zásadní 
ale je, že poptávka po zahrád-
kách v naší MČ zásadně pře-
vyšuje nabídku. Tento tlak se 

přitom bude nejen vlivem rostoucích cen 
spíše zvyšovat. Jak vysvětlit neúspěšné-
mu žadateli, že jiní zahrádku mají, a to 
dokonce za hubičku?
Jako Kontrolní výbor jsme na problém 
upozornili. Na stav řešení této záležitosti 
se bohunické exekutivy průběžně ptám. 
Do nynějška však nekonala. Jako opoziční 
zastupitel už příliš mnoho možností, jak 
zajistit nápravu, nemám…

 Mgr. Michal Kincl
zastupitel, předseda 
Kontrolního výboru

Vážení spoluobčané, při 
psaní tohoto článku poci-
ťuji déjà vu, velmi podobný 
článek jsem měl rozepsaný 
do Našich Bohunic už v led-
nu tohoto roku. Pokouším 
se tedy podruhé vysvětlit 
motivy a pohnutky našeho 
počínání.
Dne 21. 10. 2021 jsme obdrželi poměr-
ně strohý dokument, nazvaný Návrh 
plánu investičních akcí na rok 2022 
v MČ Brno – Bohunice, který byl před-
ložen ke schválení na zasedání ZMČ dne 
27. 10. 2021. Celková hodnota schvalo-
vaných investic činila 103,85 milionů Kč. 
Struktura investic nebyla nijak revoluční, 
zase dětská hřiště, školy, školky, kontej-
nerová stání, hasiči, tedy zdánlivě nic, 
s čím by se mělo vysloveně nesouhlasit. 
Nicméně při schvalování plánu investic 
jsme se jako zastupitelský klub ANO 2011 
zdrželi, a to ze dvou důvodů.
1. Schvalovaný objem investic rozhodně 
není malý a pro tak zodpovědné rozho-
dování nám chybělo víc informací. Do-
mníváme se, že pro tak významný krok 
by se slušelo odložit letité spory a křivdy, 
plánované investice projednat i s opozi-
cí nebo alespoň s předsedy opozičních 
zastupitelských klubů, vyslechnout je-
jich připomínky a návrhy a dosáhnout 
nějaké shody a podpory. Mohli bychom 
se třeba bavit i o názoru kolegy zastu-
pitele Kincla, který správně deklaroval, 
že dobré časy už byly a že bychom se 
měli v investicích zaměřit spíše na úspory 
a efektivnost. Návrh schválený jedno-

myslně všemi zastupiteli by měl 
jistě mnohem větší váhu, a to je 
něco, co jistě stojí za cca hodinu 
nebo dvě jednání. Mimochodem, 
ani informovanost veřejnosti 
není žádná sláva, po zadání hes-
la „Plán investičních akcí“ do 
hledače radničního portálu se 
zjeví (tak jako před rokem) plán 

na rok 2019.
2. Mimo „vytěsnění“ opozičních zastupi-
telů z celého děje nám vadí i bobřík ml-
čení ze strany Komise pro rozvoj městské 
části. Tato komise, která má mimo tajem-
nice celkem deset členů (mimochodem 
opoziční zastupitel tam není ani jeden), 
by měla sehrávat mnohem významnější 
úlohu při přípravě a prosazování Plánu 
investic. Očekával bych nějaký písemný 
výstup z jednání komise o Plánu investic 
a v neposlední řadě i ústní stanovisko při 
projednávání Plánu investic na samot-
ném zastupitelstvu. To, že při rozpravě 
o Plánu investic nevystoupil ani jeden 
člen této komise, zřejmě také o něčem 
svědčí. A je to škoda. Všechny navrhova-
né investice jsou spíše „udržovací“. Mně 
osobně tam chybí jeden dobrý a vtipný 
nápad. Je jasné, že takový nápad nebo 
myšlenka se těžce hledají, ale když si 
vezmu deset členů Komise pro rozvoj 
městské části, k nim přidám osm opozič-
ních zastupitelů, to mám osmnáct lidí, 
„Bohuničáků“, a to by v tom byl čert, 
aby alespoň z jednoho nevypadlo něco 
zajímavého.

 Ing. Antonín Brzobohatý, 
zastupitel

Zahrádka za hubičku

Zase jsme nepodpořili plán 
investic

Příspěvky zastupitelů

4 
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Žáci ze třídy 9. C ze ZŠ Vedlejší 10 
Brno -Bohunice navštívili ve dnech 
9.–10. 11. město Prahu. Hlavní náplní 
našeho výletu byla procházka Starým 
Městem a návštěva Shakespearova 
dramatu Hamlet ve Švandově diva-
dle. Během prvního dne jsme se šli 
podívat ke Karlovu mostu a řece Vl-
tavě, zdi Johna Lennona, cestou jsme 
míjeli Arcibiskupství pražské a došli 
jsme až ke Katedrále sv. Víta, kde na 
nás čekal pan průvodce, jenž nás pro-
vedl katedrálou i Pražským hradem. 
Po dokončení prohlídky jsme prošli 
Zlatou uličkou u Daliborky a jeli jsme 

se připravovat na večerní představení, 
které se nám všem moc líbilo.
Druhý den ráno jsme jeli metrem 
na Vyšehrad, tam jsme šli navštívit 
hřbitov a pomníky slavných osobností, 
například Boženy Němcové nebo Bed-
řicha Smetany, poté jsme zamířili na 
prohlídku do Betlémské kaple a Sta-
ronové synagogy.
Celkově se nám výlet v Praze moc lí-
bil, měli jsme krásné počasí a hlavně 
pozitivní náladu. Také bychom chtěli 
poděkovat paním učitelkám Šůstkové 
a Mockové, které nám výlet připravily.

 Tomáš Skřivánek, žák 9.C

Exkurze do Prahy I.

TIS – OVOCNÝ STROM?
O tisu je všeobecně známo, 
že je prudce jedovatý. Ov-
šem s výjimkou červeného 
míšku  – tisinky. Nejedná 
se o pravý plod, protože tis 
se řadí mezi nahosemenné 
rostliny. Červené kuličky 
jsou jedlé a v minulosti se 
dokonce využívaly v kuchyni. (POZOR! 
Pecičky vyplivnout!)Dužnina tisinky 
má hlenovitou konzistenci. Obsahuje 
množství cukrů, ale žádné kyseliny. 
Studenti zahradnické školy přirovná-
vali chuť tisinek ke sladkému hlenu. 
No, „dobrou chuť“.
A jak je to s tím ovocem? Za ovoce se 
považuje plod vytrvalé rostliny schop-

ný konzumace bez jakékoliv 
úpravy. Jelikož tisinky této 
definici vyhovují, lze je po-
važovat za „ovoce okrajové-
ho významu“.
Tis je domácí jehličnatá 
dřevina dožívající se velmi 
dlouhého věku. Když se tisy 
pěstují ze semene, vyrostou 

do podoby menšího až středního stro-
mu. Pokud se však rozmnožují vege-
tativně (klonováním), mají charakter 
keře. Keřové tisy jsou běžnou součástí 
sídlištní zeleně a městských parků.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

V novém školním roce 2021/2022 máme v naší družině mnoho novinek. 
Především máme dvě nové herny, které využívají nejenom prvňáčci, ale 
i děti ze všech oddělení, které zůstávají v ŠD po 15. hodině. 

Mít družinové oddělení, které není ve 
třídě, je pro ty naše nejmenší velkým 
přínosem. Nástup do školy byl pro ně 
velkou změnou a ve svém družinovém 
oddělení se cítí skoro jako ve školce. 
Mají tam pěkné zbrusu nové stoly se 
židličkami, u kterých si nejenom hrají, 
ale i malují a vyrábí různé výrobky. Ve 
svých odděleních mají také relaxační 
zónu s kobercem, pěnovými kostkami 
a sedacími pytli, kde mohou odpočívat 
po dopoledním vyučování.
Ve školní družině máme letos šest od-
dělení. Pro každé oddělení připravily 
paní vychovatelky nové celoroční hry 
plné zajímavých aktivit a soutěží. Děti 
si stejně jako i po minulá léta ozřej-
mí základy finanční gramotnosti, do-
pravní výchovy, také si prohloubí svůj 
vztah k přírodě a ekologii, k lidovým 
tradicím a zvyklostem, rozvinou své 
estetické cítění a manuální zručnost 
při výtvarných a pracovních činnos-
tech, svou fyzičku posílí při různých 
sportovních činnostech. Zájemci z řad 
družinových dětí se mohou přihlásit 

do kroužků papírového tvoření, cvičení 
na gymnastických míčích, hudebně-
-pěveckého kroužku nebo kroužku 
karetních her, které nabízí naše paní 
vychovatelky.
Úspěšný start do nového školního 
roku máme za sebou. Držme si palce, 
aby celý školní rok proběhl hladce 
a naši žáci v prvních třídách mohli 
zažívat svá pohádková dobrodružství 
nebo zachraňovat bájné pohádkové 
město, ve druhých třídách soutěžit 
s Večerníčkem nebo navštívit říši zví-
řat a žáci třetích, čtvrtých a pátých 
tříd aby mohli putovat s Argonauty za 
zlatým rounem nebo se Švédy Brnem.

 PhDr. Tatiana Petříková
vedoucí ŠD ZŠ Arménská 21

Bohunické stromy (43) Novinky ze školní družiny 
ZŠ Arménská
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Žáci ze ZŠ Vedlejší Brno -Bohunice 
ze třídy 9. B se zúčastnili ve 
dnech 20. 10.–21. 10. exkurze do 
hlavního města Prahy. 

Na hlavní nádraží do Prahy třída do-
razila v dobré náladě a plná energie. 
Prvně jsme se vydali na procházku 
přes Staré Město a Karlův most, na 
kterém jsme obdivovali sochy a výhled 
na Vltavu. Zastavili jsme se u sídla Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, kde jsme byli na prohlídce. 
Pro všechny to byl zážitek (obzvláště 
procházení detektorem kovů jako na 
letišti). Součástí prohlídky byl výklad 
o historii a  fungování parlamentu. 
Potom jsme šli kolem Lennonovy zdi 
a na prohlídku Národního divadla, 
která nás všechny velice zaujala. Ve-
čer jsme se vydali na plavbu lodí po 

Vltavě s rautem.
Druhý den ráno, hned po vydatné 
snídani, jsme zamířili na Vyšehrad. 
Tam nás zaujal hřbitov významných 
osobností, hlavně pak pomník spi-
sovatelky Boženy Němcové. Po této 
návštěvě jsme navštívili kryptu, kde 
se schovávali parašutisté po atentátu 
na Heydricha. Jako závěr cesty zvolila 
naše paní učitelka Pražský hrad. Zde 
jsme viděli Katedrálu sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. Následně jsme šli starým 
královským palácem až ke Zlaté uličce.
Výlet v Praze bychom shrnuli slovy 
jednoho žáka: „V Praze je blaze, ale 
draze.“ Celkově za kolektiv 9. B by-
chom chtěli poděkovat paním učitel-
kám Vlkové, Durďákové a také našemu 
průvodci panu Slávikovi.

 Žáci 9. B
František Chalupa a Samuel Strádal

Stereotypní den ve škole? Tak to rozhodně neplatilo o středě 10. 11., 
kdy proběhl na ZŠ Vedlejší Den šílených účesů v rámci projektu Hrdá 
škola. 

Žáci i učitelé popustili uzdu své fan-
tazii a přišli do školy s velmi originál-
ními účesy. Na chodbách jste mohli 
potkat žáky s parukami, palmičkami, 
culíkem v toaleťáku či pet lahvi, ma-
tikářku s balónky na hlavě, přírodopi-
sářku s květinami ve vlasech a další. 
Hrdá škola je neziskový projekt, který 
si klade za cíl oživit studentský život 
na školách. Školy si mohou vybrat 
z  9 netradičních akcí a  uspořádat 
originální den ve své škole. Za nás 
můžeme říci, že byl u nás jejich cíl 
splněn. Den šílených účesů byl první 
v  řadě, kterého jsme se jako škola 
zúčastnili, a už se těšíme, jaký bude 
ten příští!

 Žáci 7. A Julie Zachovalová,
Maximilian Ostrowski

Exkurze do Prahy II.

Den šílených účesů

     Charita.Brno        charita_brno
www.brno.charita.cz/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka

Přispějte do sbírky

1.—16. ledna 2022

Sbírkový účet: 

66008822/0800

VS pro Brno:

777966100 

Děkujeme!

Připojte se k Tříkrálovému průvodu 
s živými velbloudy

6. ledna 2022 v centru Brna.

zpravodaj.indd   1 04.11.2021   19:37:26
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15. ŘÍJNA 2021

ŠVERMOVA 19, BRNO-BOHUNICE

1. ROČNÍK FESTIVALU TVORBY DĚTSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU PIRKO

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

13. LISTOPADU
16:00 - 18:30

VYROBTE SI VLASTNÍHO BROUČKA Z PŘÍRODNIN A DALŠÍCH MATERIÁLŮ. 
POMOZTE NÁM USPAT BROUČKY V NAŠÍ ZAHRADĚ NA ZIMU. 

DÍLNIČKA PRO DĚTI 4-8 LET A JEJICH RODIČE.
NA DÍLNU SE JE TŘEBA PŘIHLASIT.

CENA 50 KČ DÍTĚ (V CENĚ MATERIÁL NA VÝROBU BROUČKŮ)

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz 
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 26. 11. 2021 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,  
tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

XVIII. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že v pondělí 
13. 12. 2021 od 17.00 hod. 
se bude v  sále bohunické 
rad nice na Dlouhé 3 konat 
XVIII.  zasedání Zastupi-
telstva MČ  Brno-Bohuni-
ce. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů 
před zasedáním zveřej-
něn na úřední desce ÚMČ 
a  na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz. Jed-
nání zastupitelstva je 
veřejné. 

www.brno-bohunice.cz/cs/
informace-aktuality/

BOHUNICKÉ VÁNOČNÍ TRHY
16., 22. a 23. prosince

12.00–18.00 hod.

Všechno nejlepší do nového roku
přeje čtenářům
redakční rada 
Našich Bohunic
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Bohunické ptačí budky
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Už třicet let vede Lipka děti i dospělé k citlivému vztahu k přírodě. 
K výročí proto připravila symbolických 30 inspirativních nápadů pro 
lepší budoucnost. Načerpejte z nich do nového roku inspiraci i vy. Od 
tipů na vánoční dárky bez nakupování až po výlety krajinou jižní Moravy, 
šetrné tvoření, přednášky odborníků o klimatu, zahradnickou inspiraci 
nebo zamyšlení nad tím, co můžeme každý udělat pro životní prostředí.

V 30 inspiracích zachytí bystrý čtenář 
spoustu myšlenek k zadumání nad na-
ším místem na Zemi. Nechybí tipy na 
šetrné tvoření z přírodních materiálů 
nebo ukázka, jak uspořádat oslavu 
bez odpadu a využít lokální potraviny 
a dary přírody na výbornou svačinku. 
„Věříme, že čtenáři najdou nové nápa-
dy a jejich vánoční oslavy budou zase 
o krok šetrnější k přírodě,“ dodává za 
Lipku Veronika Neckařová. Všechny 
nápady najdete na webu www.lipka.
cz/30-let -lipky.
Rodiče s dětmi se můžou inspirovat 
výlety do přírody poblíž Brna a ba-
datelskými náměty na hry venku. 
Zvládnete přehodit žabkou rybník? 
Kdy jste si naposledy vychutnali západ 
slunce? Nechybí ani nové publikace, 
které přivedou k zamyšlení nad naším 
vztahem k přírodě i druhým, pomůžou 
při prozkoumávání života v půdě nebo 
zpestří pozorování ptáků. Nový kapes-
ní atlas vám dokonce zazpívá.

Zapálení zahradníci a zahradnice jis-
tě ocení plejádu námětů – od tipů, 
jak vybudovat klimatickou zahradu, 
přes návody na zelené stěny z palet, 
mokřadní bludiště či dešťové záhony, 
až po drobné komunitní počiny, jako 
je volně dostupná Semínkovna pro 
lokální výměnu semínek na Kamenné 
20 nedaleko Poříčí.
30 inspirací pro lepší budoucnost 
připravila Lipka veřejnosti v duchu 
toho, co už třicet let dělá – vzdělává, 
pomáhá, čerpá inspirace ze svého okolí 
a posílá je zase dál. Z malého Domu 
ekologické výchovy se rozrostla na 
instituci, která má široký dopad na 
ekologickou výchovu dětí i dospělých. 
Budeme rádi, když se přidáte a po-
můžete nám budovat svět, ve kterém 
všem bude dobře.
Pozvánky na poslední předvánoč-
ní akce najdete na www.lipka.cz/
kalendar -akci.

 Zuzana Slámová, Lipka

Vedle města Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí či firem 
podpořila programy péče o děti s postižením zraku také městská svozová 
a odpadová společnost SAKO Brno. 

Osmdesát tisíc korun obdržela brněn-
ská pobočka Společnosti pro ranou 
péči, která pomáhá rodinám dětí se 
zrakovým nebo kombinovaným posti-
žením. „Tyto prostředky využijeme na 
pokrytí nákladů na vstupní vyšetření 
zraku, kterým zjišťujeme, jak dítě zrak 
reálně používá. Výsledek vyšetření 
nám umožní nastavit, jak s dítětem 
začít pracovat“, uvedla Karla Němcová, 
ředitelka brněnské pobočky Společ-
nosti pro ranou péči.
„Pečovat o malé dítě se zdravotním 
handicapem vždy přináší výrazný zá-
sah do každodenního rytmu rodiny. 
Uvědomujeme si, že jde o dlouhodo-
bou zátěž, která je náročná na čas, 
finance i psychiku obětavých rodičů. 
Proto podpoříme každou smysluplnou 
aktivitu, umožňující rodičům vycho-
vávat dítě doma, a nikoliv v ústavním 
zařízení. Jsme hrdí na to, že vedle 
města Brna a Jihomoravského kraje 
patří mezi podporovatele této myšlen-
ky také SAKO Brno,“ zdůrazňuje Filip 
Leder, předseda představenstva SAKO 

Brno. Kromě přímé finanční pomoci 
zakoupilo SAKO Brno pro své zaměst-
nance a partnery originální plánovací 
kalendáře, které pro Společnost pro 
ranou péči navrhla a nakreslila známá 
výtvarnice Petra Řehová.
Poradkyně Společnosti pro ranou péči 
jezdí za rodinami domů a věnují se 
nejen dětem, ale i celé rodině. „Ukazu-
jeme rodičům, jak nejlépe podporovat 
rozvoj svých dětí, spolupracujeme s oč-
ními lékaři a pediatry a zprostředková-
váme rodičům kontakty na ně, snažíme 
se propojovat další rodiny v obdobné 
situaci, pořádat jejich společná se-
tkání,“ říká Karla Němcová z brněnské 
pobočky společnosti. Cílem je, aby 
dítě mohlo zůstat ve svém přirozeném 
prostředí a aby rodina náročnou péči 
zvládla. Brněnská pobočka Společnosti 
pro ranou péči (viz www.ranapece.cz) 
už přes 30 let poskytuje odborné služ-
by, podporu a pomoc rodinám s dítě-
tem se zrakovým nebo kombinovaným 
postižením ve věku do 7 let.

 SAKO Brno

30 inspirací pro lepší 
budoucnost

Město i městské 
společnosti podporují péči 
o děti s postižením zraku 
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Brněnský Charitativní kočičí spolek 
Kryšpín pomáhá několika ověřeným 
jihomoravským útulkům, a tím stov-
kám koček v nouzi (k 9. 9. 2021 jich 
v těchto 9 útulcích bylo 760). Shání 
pro ně peníze, pořádá charitativní 
bazárky a aukce, benefiční akce, zřídil 
e -shop… Chcete -li o Vánocích udělat 
dobrý skutek, pomáhejte s ním. Po-
šlete do útulků něco dobrého na zub, 
kupte si v e -shopu darovací certifikát, 
dejte domov kočce z útulku (ale po-

zor, je to živý tvor, ne dárek, který 
můžete po svátcích odložit) nebo po-
šlete finanční dar na transparentní 
účet veřejné sbírky. Nebo se staňte 
jedním z  834 pravidelných dárců 
stokoruny měsíčně, které spolek 
pro opuštěné, nechtěné, nemocné, 
zraněné či týrané kočky shání. Více 
informací najdete na sociálních sítích 
a na www.spolek -kryspin.cz.

 spolek Kryšpín

Nakupování na internetu se stalo v posledním roce velkým hitem 
a mnoho domácností začalo ve větší míře tuto formu nakupování 
využívat. S tímto trendem vzrostla bohužel i aktivita osob, které mají 
nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.

Nakupování na e -shopech:
Zloději a podvodníci své podvody neustále zdokonalují a je stále obtížnější pod-
vodný e -shop na první pohled rozeznat. Také reklama či odkazy na tyto obchody 
se mimo běžné prostředí internetu objevují stále častěji i na sociálních sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být zájemce o koupi obezřetný:
•  Příliš nízká cena zboží.
•  Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplatněním 

oproti jiným způsobům doručení.
•  Možnost platby ve virtuální měně.
•  Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního vyzvednutí.
•  Nedávno založená doména e -shopu.
•  Minimální počet recenzí.
•  Absence reálných kontaktů.
•  Nefunkční či neodborná zákaznická linka.
•  Stylistické a gramatické chyby na stránkách.
•  Název e -shopu neodpovídá nabídce zboží.

Nejdůležitější pravidla:
•  Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.
•  Nakupovat jen u osvědčených prodejců.
• Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či karetní transakce, užívat 3D 

secure,  být opatrný při provádění plateb na zahraničních webech  (možnost 
zneužití údajů o platební kartě). Ideálně pro platby přes internet používat 
zvláštní účet.

Při nákupech na internetu buďte opatrní a dodržujte nezbytná preventivní 
opatření.

 por. Zdeňka Procházková

Udělejte hezčí Vánoce 
kočkám v útulcích

Pozor na nákupy 
na internetu

 Doučím matematiku žáky 9. tř. ZŠ 
a připravím ke PZ z MAT na SŠ. Indi-
viduální konzultace. Desinfekce rukou 
a rouška povinná.
Info:www.mat-fyz.cz, tel.774621703.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-
-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Kompletní servis počítačů 
a notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.

 ITALŠTINA – Doučím italštinu děti 
i dospělé. Možná i výuka online. Tel.: 
777 595 892.

 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Sun Studio – Výstavní 9, Brno 
603 00. Kvalitní kolagenové a klasické 
Solária. Různé druhy masáží Dámské, 
pánské i dětské kadeřnictví. Pedikúra Te-
lefon: 737 110 990. studiovystavni9.cz

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně pří-
padného sundání  a pověšení zá-
clon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce 
v domácnosti,… to vše Vám nabízí 
rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 – na 
všem se domluvíme.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

MILOSTIVÉ LÉTO –  
NOVÁ NADĚJE PRO DLUŽNÍKY
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Brno nabízí 
osobám se zdravotním postižením a seniorům nacházejícím se v nepříz-
nivé sociální situaci bezplatné poradenství v oblasti exekucí a dluhové 
problematiky.

Ve dnech 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022 
probíhá tzv. „milostivé léto“

 – možnost zastavení vybraných exekucí za zvýhodněných podmínek
 –  některé dluhy vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku 

a dalším institucím
 –  zaplacení jistiny a  limitovaných nákladů exekuce – zastavení celé 

exekuce včetně úroků z prodlení a nákladů soudního řízení

NRZP ČR Poradna Brno Tel.: 542 214 110, 542 214 111, 736 751 214
Cejl 892/32, 602 00 Brno E -mail: poradnabrno@nrzp.cz 
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PO-PÁ:12-18 HOD
SO: 10-14

Bezobalový
obchod Zvaž to
Přijďte si nakoupit sušené ovoce, oříšky, různé
dobrůtky, luštěniny, kaše, cereálie, vločky, koření,
oleje, mléčné výrobky, veganské výrobky, limonády,
piva, sypané čaje, kávu, čokolády, semínka,
těstoviny, rýži, zeleninu, marmelády, bujóny, ovoce,
obiloviny, mýdla, kosmetiku, šampóny, šetrnou
drogerii, pečivo... lokální, v bio i nebio kvalitě. 
Pestrý výběr vánočních dárků, kterými  potešíte 

• ekologicky - bez obalu, vše na váhu a do vlastních nádob

• ekonomicky - koupíte jen tolik, kolik opravdu potřebujete

potraviny
drogerie
kosmetika

Dlouhá 3, Bohunice
pasáž u Kalinky naproti radnici 

/bezobalovyobchodbrno
www.bezobalovyobchod.cz

KDE NÁS NAJDETE?

vánoční dárky

medové perníčky

suroviny na

vánoční pečení

 
 

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Veselé Vánoce, pevné zdraví, 
hodně štěstí a lásky v novém roce

přeje všem svým zákazníkům
Josef Juras, trafikant

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

734 459 177

SAKO Brno 
sváží o vánočních svátcích 

bez omezení až do 31. 12. a od pondělí 
3. 1. podle běžného  harmonogramu. 

Sběrná střediska odpadů mají otevřeno 
kromě vánočního a novoročního víkendu. 

V případě přeplněnosti barevných 
kontejnerů kontaktujte dispečink 

548 138 315, dispecink@sako.cz
nebo využijte mobilní aplikaci 

Brňáci pro Brno

Více na www.sako.cz

PF 2022
SAKO Brno přeje 
všem Brňanům 

úspěšné vykročení 
do Nového roku

Filip Leder, 
předseda představenstva

MASÁŽE
Iva Zuščic 
prostory kadeřnictví 

BARBIRO, U Leskavy 27 
+420 605 443 751 
www.namasiruj.cz
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547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

V Brně Bohunicích nyní nakoupíte 
pohodlně a moderně. 
• nejnovější pokladní zóna včetně samoobslužných pokladen

• rychlé a moderní samoobslužné nákupy s K-Scan

• vitrína s grilovanými kuřaty

• nové obslužné pulty s masem a drůbeží

• LED osvětlení prodejny

• ekologičtější varianta chladicího 
 a mrazicího vybavení s dveřmi

• nabíjecí stanice pro elektromobily

• TO GO sortiment pro rychlé občerstvení

• zákaznické terminály k ověření ceny 

Otevřeli
	 	 jsme	v	novém!

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie,  
plísně, choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

Přejeme všem svým zákazníkům pevné zdraví v roce 2022.

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz

od 5. 12.  prodej STROMKŮ
od 18. 12.  prodej KAPRŮ
od 21. 12.  VÁNOČNÍ TRHY
od 23. 12.  od 15 h. VÝPRODEJ  
 VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Otevírací doba:
18. 12. 9.00–17.00
19. 12.  9.00–17.00
20.12.  9.00–18.00

21. 12.  9.00–18.00
22. 12.  8.30–19.00
23. 12.  8.30–19.00
24. 12.  9.00–12.00

ul. B. Němcové
Starý Lískovec 
směr Ostopovice


