
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice pořádá v sobotu

26. 03. 2022  od  9.00 hodin

Sběr železného šrotu
Železný odpad můžete ponechat od rána před vašim domem, 
ne však v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz šrotu.

Mimo železného odpadu můžete přinést: autobaterie, sporáky, 
elektromotory, pračky, bojlery, drobné elektrospotřebiče.

Po telefonické domluvě na tel. č.  603 306 450 vám rádi pomůžeme  
i s odvozem objemnějších kusů. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme 
na uvedeném telefonním čísle.

    Vaši dobrovolní hasiči

V případě nepříznivé epidemiologické situace si oznamovatel vyhrazuje mož-
nost odložení termínu dané akce.

www.brno-bohunice.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

Na začátku února, přesně 4. 2. 2022, se objevil na titulní 
stránce Deníku Rovnost článek s názvem „Tisíce lidí navíc? 
Radši se odtrhneme“. Obsah článku reflektoval neutěšený stav 
dopravy na ulici Lány, její permanentní přetěžování, negativní 
dopady na životní prostředí a na zdraví místních obyvatel. To 
vše v kontextu plánované soukromé výstavby v areálu bývalé 
zahradnické školy. Celý článek je zveřejněn ve facebookové 
skupině Naše Bohunice.

Ano, majitel jedné části areálu býva-
lé školy, společnost Brodland, s. r. o. 
představil studii, která předpokládá 
zástavbu na prvních, cca 17.900 m2 
zmíněného území. Vzhledem k celé 
ploše areálu školy to není plocha 
velká, ale jak lze předpokládat, jedná 
se o první část, na kterou by pozdě-
ji měla navazovat výstavba většího 
rozsahu. Těchto prvních devět sta-
vebních objektů, převážně určených 
pro trvalé nebo studentské bydlení, 
je rozprostřeno jižně a západně od 
původní historické budovy bývalé 
zahradnické školy. Potud asi nelze 
projektantům nic vytknout. Budovy 
se zelenými střechami, dostatek par-
kovacích míst a velké množství zeleně 
vypadají dobře.
Článek v Deníku však zmiňuje i jinou 
důležitou skutečnost. Doprava z celé 
této nové zástavby je totiž vyvedena 
do ulice Lány. Jak jsem zmínil výše 
a řidiči, kteří po Lánech jezdí, se mnou 
budou jistě souhlasit, propustnost 
této ulice a její dopravní zatížení jsou 
na samé hraně kapacity. Obyvatelé 
bydlící v okolí Lánů se logicky obávají, 
že se situace ještě zhorší. Mají prá-
vem strach o své zdraví, o zdraví svých 
dětí a blízkých. Jejich starosti chápu 
a sdílím, a protože tudy také často 
chodím, vím, že se nejedná o plané 
obavy. Celou situaci vnímám podobně. 
Další zahušťování dopravy na Lánech 
prostě není možné.
A protože výstavbě soukromého in-
vestora na jeho vlastních pozemcích 
zabránit nemůžeme, využijeme ale-
spoň všechny možnosti, které nám 

dává zákon, abychom zabránili vyús-
tění dopravy těchto prvních cca 300 
vozidel, které generuje nová soukromá 
výstavba, do přetížené ulice Lány. To 
se bude týkat i případné další doplňu-
jící zástavby a dalších stovek vozidel.
A co se týká odtržení Bohunic od měs-
ta Brna? Nemyslím si, že by to bylo 
dobré řešení a mělo k němu dojít. Při-
neslo by nám to nepříjemné důsledky, 
mimo mnoha jiných, například dražší 
MHD. Ale chápu, že obyvatelé ulice 
Lány se ze zoufalství chytají každé 
možnosti. Pokud však podnět na pří-
padné referendum o odtržení od města 
Brna bude na ÚMČ doručen, budeme 
se jím samozřejmě vážně zabývat.

STUDIE DOPRAVNÍHO 
ZATÍŽENÍ ULICE LÁNY
V návaznosti na výše zmí-
něnou plánovanou zástav-
bu soukromým majitelem 
pozemků bývalé školy, jsem 
vykomunikoval provedení 
vlastní bohunické studie 
dopravního zatížení ulice 

Lány. Důvodem zadání této studie je 
skutečnost, že součástí plánů stavby 
je i informace o dopravním měření, 
které mluví o dostatečné kapacitě 
ulice Lány pro napojení nových ob-
jektů plánované výstavby. Privátní 
neoficiální měření, která máme 
k dispozici, však mluví o opaku. Mě-
ření kvalifikovanou firmou proběhne 
v měsíci dubnu, kdy jsou podmínky 
pro měření z hlediska objektivnosti 
nejsprávnější. Měřit se bude na dvou 
místech ulice Lány po dobu jednoho 
týdne. Výsledkem budou objektivní 
údaje o tom, kolik vozidel po ulici 
projede, s rozlišením po jednotlivých 
hodinách. Dále pak o jaký typ vozi-

del se to jedná – osobní, nákladní, 
autobusy…
Jakmile budou údaje z měření k dispo-
zici, samozřejmě vás s nimi na strán-
kách tohoto zpravodaje seznámíme.
Rozhodně vás chci ubezpečit, že bu-
deme na radnici dělat vše, co nám 
umožňují zákony pro to, aby pláno-
vaná výstavba soukromého investora 
neměla negativní dopad na náš život 
v Bohunicích.

LETOŠNÍ PROJEKTY
V minulých číslech zpravodaje jsem již 
zmínil některé připravované projek-
ty. Nezahálíme a na mnohé z nich už 
jsou vypsána výběrová řízení. Zmíním 
zejména rekonstrukci dětského hřiště 
na ul. Uzbecká, rekonstrukci SVČ La-
byrint, výměnu kotle v MŠ Amerlingo-
va, rekonstrukci poslední třídy v MŠ 
Uzbecká, opravy kontejnerových stá-
ní a rekonstrukci a kultivaci dvorních 
traktů ulice Arménská. Co se týče po-
sledně zmíněné rekonstrukce dvorních 
traktů, svoláváme na 16. března 2022 
veřejnou besedu, kde bychom (nejen) 
obyvatelům ulice Arménská, rádi pro-
jekt představili. Pozvánka viz str. 3.
Po skončení a uzavření výběrových ří-
zení se vítězné firmy neprodleně pustí 
do práce. Věřím a doufám, že tím Bo-
hunice a náš život v nich posuneme 
zase o kousek k lepšímu.

NOVĚ OSVĚTLENÉ PŘECHODY
Pravidelní čtenáři našeho zpravodaje 
vědí, že již delší dobu vyvíjím akti-
vity na postupné nasvícení našich 
bohunických přechodů. Někde jsme 
již byli úspěšní  – přechod k  ulici 
Švermova jsem dohodl z dotačních 
aktivit společnosti EON. Nasvícený 
je již přechod přes ul. Dlouhou před 
„Kalinkou“. Neuspěl jsem u přechodu 
na Ukrajinské ul. ve směru ke smyčce 
autobusů, který z technických důvodů 
nasvětlit nelze.
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Bohunické referendum za odtržení od města Brna?

Uzávěrka č. 4/2022
pátek 18. března 2022
ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Bohunická zabijačka ..............................3
Zabijačková soutěž .................................4

Lyžařský výcvikový kurz .........................6
Polytechnický kroužek ...........................6
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Nad dotazy občanů aneb Co nového

Dispečink Brněnských vodáren 
a kanalizací je k dispozici nonstop

Pane Hrdličko, už jste s tím HABITASEM 
trapný. Ano i tato slova si musím vyslech-
nout. Díky bohu, že se to stává jen zříd-
ka. Politik musí počítat i s negativními 
reakcemi a já jsem přesvědčen, že činím 
dobře, když brojím proti megalomanským 
projektům, jež by v Bohunicích zcela jis-
tě zapříčinily nejen dopravní kolaps, ale 
zásadně zhoršily kvalitu života a životní prostředí 
občanů Bohunic, a ať jsem trapný nebo ne, svůj názor 
neměním! Je to i tím, že v Bohunicích žijí moje čtyři 
vnoučata a já k nim cítím povinnost je chránit. Co 
chci ještě k HABITASU BOHUNICE zmínit je, že na 
veřejné debatě, která se k tomuto projektu konala 
26. 1. jednoznačně všichni přítomní občané tento 
projekt odmítli. Protože tento „bohunický“ problém 
se již probírá i v médiích a já mám časté dotazy jak 
k projektu, tak i k tomu, jak se mohou spoluobčané 
zapojit do diskuse, zveřejnil jsem veškeré dostupné 
informace na webových stránkách www.proboos.cz.
Ve zkratce jen zhodnotím druhou Bohunickou za-
bijačku, která svou návštěvností několikanásobně 
předčila tu první. Jak jste si přečetli, bude se v měsíci 
březnu konat další, a tímto vás na ni srdečně zvu.
V polovině února jsem dostal od obyvatelky Bohunic 
dotaz na čistotu a pořádek v parku při ulici Osová. 

Opět řešíme nepořádek, jenž z větší části 
zapříčiní naše omladina, která zde někdy 
konzumuje alkohol, a poté pravděpodobně 
rozjařeni touto tekutinou rozbíjí prázdné 
láhve od alkoholu o chodník. Střepy poté 
nejen že ohrožují třeba malé děti, ale i psy, 
které zde vodí páníčkové na vycházku. 
Druhou výtkou bylo to, že v tramvajovém 

koridoru je velký nepořádek, jedná se především 
o mikrotenové sáčky, které jsou přichycené na keřích. 
Vezmeme to tedy popořadě, nepořádek a nevhodné 
chování naší, ale nejen naší bohunické omladiny 
v parku při ulici Osová, řešíme průběžně s městskou 
policií. Někdy se to zlepší vcelku rychle, jindy se 
nám to opakuje. Práce s omladinou je velmi složitá 
a citlivá, u nás v Bohunicích se k tomuto snažíme při-
stupovat s minimální represí, protože osobně jsem 
přesvědčen, že každá akce přináší reakci. Osobně tuto 
lokalitu navštěvuji často a snažím se s naší omladi-
nou o této problematice mluvit. Někdy má autorita 
slov místostarosty váhu, ale jindy je cítit určité opo-
vržení, a zde je vidět, jak se promítá do názoru dětí 
názory jejich rodičů. Věřím však, že trpělivá práce 
s touto omladinou a ve spolupráci s městskou policií 
bude mít dobré výsledky. Je to totiž tak, že stačí, aby 
v partě byl jeden, který se chová nepřístojně a nega-

tivní pohled padne na všechny mladé. Pamatuji si, 
že stejný problém jsme řešili se skupinou mladých 
u kotelny při ulici Běloruská, každodenní osobní 
komunikace s nimi vedla k naprostému zklidnění si-
tuace a v dnešní době je tato lokalita bez problémů. 
Osobně věřím, že naše mládež není zkažená, můžeme 
mít svůj pohled na jejich chování, ale musíme si 
také uvědomit, že každá doba přináší své a my s tím 
musíme počítat. Ne, vážení, neobhajuji zde ty, co 
svým chováním vyvolávají problémy, obhajuji to, že 
náprava ze strany nás, vedení, nepřichází ovoce tak 
rychle, jak bychom si přáli. Co se týče druhé části 
stížnosti o nepořádku v tramvajovém koridoru, zde 
musím konstatovat skutečnost, že veškeré koridory 
a přilehlé pozemky patří k drážnímu tramvajovému 
tělesu, který je ve správě DPMB. My do něj nejen že 
nesmíme vstupovat, ale i provádět jakýkoliv úklid, 
protože pozemky nejsou nám svěřeny. Můžeme však 
podstoupit celou stížnost dále na patřičná místa 
DPMB, a to jsem také učinil. Doufám, že v co nej-
bližší době bude sjednána náprava.
Dovoluji si vás též upozornit, že od měsíce dubna za-
čne probíhat blokové čištění s odtahem vozidla, a to 
hned 11. 4. na ulicí Ukrajinská. Přesný harmonogram 
naleznete na webových stránkách MČ.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Přestala vám téci studená voda, má nízký tlak, 
nebo došlo ke změně v kvalitě vody, voda má 
například jinou barvu? Nezdržujte se pátráním 
po informacích na profilech vašich přátel na 
sociálních sítích. Pokud se informace nedozvíte 
na webových stránkách vodáren www.bvk.cz, 
pak volejte Centrální vodohospodářský dispe-
čink Brněnských vodáren a kanalizací na čísle 
543 212 537.
Jeho specialisté zajišťují nepřetržitou 24hodi-
novou službu jak ve všední dny, tak i o sobotách, 
nedělích, svátcích. Jsou připraveni vám pomoci, 
pokud se problém týká služeb poskytovaných 
brněnskými vodárnami.
Rádi vám odpoví na vaše otázky a v případě, 
že jde o problém poskytovaných služeb, jsou 
schopni podniknout konkrétní kroky pro jeho 
odstranění. Například pokud vám teče doma 
z kohoutku rezavá voda, vyšlou na místo pohoto-
vostní četu, která, pokud je příčina na veřejném 

vodovodu, zajistí zjednání nápravy. Může však 
nastat situace, že k „zabarvení“ vody dochází až 
v nemovitosti, ve vnitřních instalacích. V tako-
vém případě je potřeba kontaktovat majitele či 
správce nemovitosti. Nezřídka se totiž stává, že 
pitná voda získá „rezavé zabarvení“ právě zde.
Brněnská pitná voda má ty nejlepší parametry, 
které s přehledem odpovídají všem zákonným 
normám. Pečlivá kontrola její kvality probíhá 
pravidelně na zdrojích vody, ve veřejné vodo-
vodní síti a stejně tak u zákazníků. Společně 
s akreditovanou laboratoří brněnských vodáren 
ji vyhodnocuje také Krajská hygienická stanice. 
Odborná péče expertů brněnských vodáren je 
průběžně věnována monitoringu celé vodovod-
ní sítě. Díky využívání moderních technologií 
a inovacím v této oblasti patří Brněnské vodárny 
a kanalizace dlouhodobě mezi republikové lídry 
ve snižování ztrát vody.

 BVaK

 1
Již před cca 3 lety jsem komunikoval se společností Technické 
sítě Brno, která veřejné osvětlení vlastní a provozuje, aby 
nasvítila přechody na ul. Lány. V mezičase prošly přechody 
úspěšně měřením a byla pro ně zpracována i projektová 
dokumentace. Čas dozrál a letos by se speciální osvětlení 
přechodů mělo konečně instalovat. Další krok pro bezpečný 
přechod ulice Lány je tak blízko.
Milí přátelé, měsíc březen je přelomovým měsícem, kdy 
zima zpravidla předává vládu jaru. Já osobně zimu příliš rád 
nemám, a tak se tradičně na jaro hodně těším. V březnu už 
na nás také „vykouknou“ první květiny: sněženky, krokusy, 
narcisy, tulipány… S květy přichází tak nějak i lepší nálada, 
i mnou často zmiňovaná naděje - naděje na nový život, nový 
začátek…
 Mějte se hezky, milí přátelé, a společně se snažme udržovat 
dobrou náladu, úsměv na tváři a radost ze života.
Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, váš starosta

Bohunické 
referendum...

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 
75, 80, 85, 90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých 
jubileí zúčastnit setkání organizovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání a podání písemné přihlášky. Rovněž tak 
prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní přivítání svých dětí u nás 
v Bohunicích.

Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru (tel.: 547 423 835). 

Konkurz Brněnského Dětského Divadla
se uskuteční v neděli 1. května 2022 od 9.00 do 16.00 hod. v pro-
storách auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno.
Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 
16 let, resp. mládež do 18 let.
Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou již zúčastnit Letního 
soustředění BDD 2022 v termínu od 6. 8. do 20. 8. 2022.
Přihlásit se můžete na e -mail adrese: 
detskedivadlo -brno@seznam.cz (prosím uvádějte i telefonní kontakt), 
nebo telefonicky na čísle: +420 603 584 610

Konkurz Výzva
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLI
Pro naše sto čtyřicáté první pokra-
čování seriálu Z historie Bohunic 
jsem vybral osobnost, po které je 
pojmenovaná ulice Havelkova ve 
staré zástavbě.
Ladislav Havelka * 15. 9. 1900 Bo-
hunice, † 22. 7. 1942 Mauthausen.
V Bohunicích, kde žili jeho rodiče, 
vychodil základní školu. Po studiích 
na brněnské reálce absolvoval uči-
telský kurz při učitelském ústavu 
v Brně Na Poříčí. Vyučoval větši-
nou na Valašsku. Naposledy působil 
v Květné na moravsko -slovenském 
pomezí jako řídící učitel.
V roce 1940 ho zatklo gestapo na 
základě udání, že jako radioamatér 
spolupracuje se skupinou v okrese 
Uherské Hradiště, která měla vysí-
lačku. Byl převezen do Brna a uvěz-
něn v Sušilových kolejích. Po čase 
pak následovala cesta do vyhlazo-
vacího tábora Mauthausenu, kde 
v červenci 1942 zemřel.
Ulice Brněnská v Bohunicích, kde se 
Ladislav Havelka v čísle popisném 

45 narodil, dostala na jeho počest 
jméno Havelkova.

 Antonín Crha

Zdroj: Kniha z  historie Bohunic 
a soukromá sbírka autora článku.

1. 3.–30. 4. VÝSTAVA – Mláďátka –  
obrazy Zdeňky Klimešové; KJM, Lány 3

1. 3.–30. 4. VÝSTAVA – Magnesia Litera – doprovodná akce k udílení 
literárních cen; KJM, Lány 3

1. 3.–31. 3. SOUTĚŽNÍ KVÍZ – Hrdinové z knižního světa – pro děti;
KJM, Lány 3

1. 3.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Motýlí kniha – autorské čtení 
pro děti; KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6. 3.
neděle

Tatran Bohunice - HK Ivančice
II. liga házené mužů; od 17.00 hod.

8. 3.
úterý

BESEDA se spisovatelkou Blankou Hoškovou –  
čtení s autogramiádou; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

10. a 24. 3.
čtvrtek

KNIŽNÍ ČTVRTEK – seznámení s novinkami knižní 
produkce; KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

17. 3.
čtvrtek

TRÉNINK PAMĚTI – lekce a ukázky na trénování paměti;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

19. 3.
sobota

Tatran Bohunice – Jiskra Otrokovice
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

26. 3.
sobota

SBĚR ŽELEZNÉNO ŠROTU – pořádá SDH Brno-Bohunice
Od 9.00 hod.

27. 3.
neděle

Tatran Bohunice – HK Ivančice
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

27. 3.
neděle

Tatran Bohunice – Sokol Kostelec n. H.
II. liga házené mužů; od 15.00 hod.

29. 3.
úterý

KRAJINOU POEZIE – autorské čtení z básnických sbírek;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

Kalendárium
III

Pozvánka

Zveme na veřejnou besedu ve věci 

Představení projektu Kultivace zeleně 
ve dvorních traktech ulice Arménská
16. 3. 2022 od 18 hod
Zasedací sál ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 (areál Kalinka)

Zve: Antonín Crha  Milan Hrdlička
 starosta  místostarosta

Pozvánka
 

SENIOŘI NA LÁNECH 
STŘEDA 9. 3. 2022 | 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 16. 3. 2022 | 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 23. 3. 2022 | 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

BOHUNICKOU
ZABIJAČKU

PROBOz.s. vás ve spolupráci
s MČ Brno -Bohunice srdečně zve na pravou

Odnést domů si můžete ovar, tlačenku, 
sádlo, jitrnice, jelita, špek, slaninu,

škvarky, salám, klobásy, uzené...
Přímo na místě si můžete
pochutnat na prdelačce,

zabijačkovém guláši, pečivu,
svařáku, grogu, čaji či kávě... 

V pátek otevřeno od 10:00
do 18:00, v sobotu od 08:00
až do vyprodání zásob.
Místo: náměstí před radnicí. 

18.-19.
března

Městská část
Brno-Bohunice

Prostě jen blíž lidem..
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Kolega zastupitel Ing. 
Vrážel v minulém čísle 
tohoto zpravodaje las-
kavě replikuje na můj 
starší článek týkající 
se starých nájemních 
smluv na zahrádky pro-
najatých městskou částí 
(na tyto smlouvy se ještě 
použije stará právní úprava, proto se 
jedná stále o nájem a nikoliv o nyní 
aktuální pacht). Mimo jiné nesouhla-
sí s mým návrhem na revizi starých 
smluv pro administrativní náklady 
a nedostatek „vůle smluvních stran“.
V obecné rovině souhlasím s tím, že 
na administrativní náklady je tře-
ba brát ohled. Lze argumentovat, 
že v  konkrétním případě náklady 
na mzdu úředníka budou vyšší než 
ekonomický přínos. To by ale pla-
tilo pouze v situaci, kdy by naším 
jediným cílem bylo zvýšení majetku 
městské části. Tento cíl však primár-
ně svým návrhem nesleduji. Svým 
návrhem chci spíše reagovat na ne-
uspokojenou poptávku po propach-
tování půdy ze strany občanů naší 

MČ (jedná se tedy o cíl re-
gulativní). Nutnost reagen-
ce na potřeby občanů obce 
má každý úředník takové 
samosprávy téměř přímo ve 
své DNA, a proto si myslím, 
že se nejedná o bezúčelné 
„pálení pracovní doby“ to-
hoto úředníka. Jinými slovy 

řečeno, od toho tu úředníky máme, 
aby se starali.
Konečně je potřeba připomenout, že 
ony staré smlouvy jsou uzavřeny na 
dobu neurčitou a lze je tedy jedno-
duše bez udání důvodu vypovědět. 
Uplynutím krátké výpovědní lhůty 
nájem končí. Jestliže tedy stávající 
nájemce se zvýšením nájmu nebude 
souhlasit, lze smlouvu v krajním pří-
padě jednostranně ukončit. K tomu 
tedy není třeba „vůle smluvních 
stran“, postačí pouze vůle pronají-
matele, tedy městské části.
Zcela bych se naopak podepsal pod 
slova kolegy Vrážela ohledně prů-
běžné kontroly způsobu užívání pro-
pachtované půdy.

 Michal Kincl, zastupitel

Již v  minulosti jsem na 
stránkách tohoto zpra-
vodaje (10/2018) chválil 
mapové aplikace pro hlá-
šení závad na obecním 
majetku. Čas plyne a stá-
le existuje jen nesourodá 
kombinace dílčích řešení 
(jen pro některé MČ, či jen 
některé instituce jako jsou Brněn-
ské komunikace). Pro celoměstské 
řešení, z pohledu uživatele (občana) 
sjednocené, prý chybí politická vůle, 
nějaký tahoun.
Moje slabost pro mapy a mapová 
řešení pro evidenci podstatných, ale 
třeba i méně podstatných informací, 
je zčásti dána profesní deformací. 
Věřím, že dává však velmi dobrý smy-
sl coby projev moderního přístupu 
k samosprávě.
Žijeme v 21. století, a tak jsem se 
cítil divně, když měla onehdy Ko-
mise životního prostředí debatovat 
o umístění nových odpadkových košů 
a místo interaktivní mapové aplikace 
s pasportem jsme zírali do nepřehled-
né papírové mapy s křížky propiskou.
Jindy jsem se pídil po evidenci par-
kovacích míst a zjistil, že existuje, 
ale bohužel jen v částečné podobě, 

kdy jsou zmapovány pouze 
plochy značených parkova-
cích míst, navíc někdy bez 
přesných počtů. Škoda, 
pro opravdu podložená 
rozhodnutí v těchto palči-
vých otázkách bych uvítal 
úplný elektronický pasport 
umožňující GIS analýzu.

Líbila by se mi také mapová aplika-
ce prezentující dětská hřiště a další 
příležitosti rekreačních aktivit. Na 
prosincovém zastupitelstvu se mlu-
vilo o maminkách, které za lepšími 
hřišti ujíždějí z Bohunic do Lískovce, 
jako o zdůvodnění pro modernizaci. 
Trochu jsem nad touto argumentací 
kroutil hlavou. Z pohledu otce malé-
ho kluka považuji přiměřený hřišťový 
turismus za věc příznivou a uvítal 
bych inspiraci. Vy ne?
Pan Halfar už 5 let zveřejňuje zde ve 
zpravodaji informace o zajímavých 
bohunických stromech, pan Crha už 
55 let prezentuje zajímavosti histo-
rické. Vystřihujete si to, než noviny 
skončí v koši? Bylo by snadné a při-
tom velmi efektní provázat medai-
lonky s mapou. Nu, co není, může 
být. Jednou.

 Jan Novotný, zastupitel

Bohunice mají k 1. 1. 2022 
dle informací z webu mi-
nisterstva vnitra 12 373 
obyvatel s trvalým poby-
tem a katastrální plochu 
3.02 km2. Tolik úvodní 
fakta důležitá k dalšímu 
obsahu příspěvku.
Zákon o obcích stanovuje 
počet členů zastupitelstev. Počet není 
stanoven striktně, ale je určen inter-
valy s rozmezím od -do. Každý interval 
je vztažen k počtu obyvatel. Bohunice 
tak spadají do velikostní kategorie 
sídel s 10 000 až 50 000 obyvateli, 
pro které platí interval 15 až 35 členů 
zastupitelstva. Z uvedeného plyne, že 
počet zastupitelů nemusí být, jak je 
obvykle vnímáno, nutně lichý. Zákon 

dále upřesňuje, že při roz-
hodování o počtu zastu-
pitelských míst se přihlíží 
zejména ke skutečnému 
počtu obyvatel a k veli-
kosti územního obvodu.
A právě z obou uvedených 
důvodů, kdy se Bohunice 
nacházejí na spodní hra-

nici doporučených kritérií, předložím 
návrh na snížení počtu členů zastupi-
telstva na další volební období, a to 
ze současných 21 na 15. Zastupitel-
stvo má právo o daném rozhodnout 
nejpozději do 85 dnů před konáním 
voleb. Pokud tak neučiní, automa-
ticky se „kopíruje“ počet z končícího 
volebního období.

 Miloš Vrážel, zastupitel

Vážení a  milí čtenáři 
Našich Bohunic, dovolte 
mi, abych zhodnotil naši 
bohunickou zabijačku. Již 
jako malý kluk jsem měl 
možnost posoudit, co 
všechno předchází tomu, 
než přijde k samotné zabi-
jačce. Zabijačku jsme vždy 
brali jako takovou rodinnou oslavu. 
Moje maminka byla totiž ze čtyř dětí. 
Když jsme se všichni příbuzní ráno 
sešli na zabijačce, tak si nebylo ani 
kde sednout. Když řezník ráno přišel 
a všechny nás viděl pohromadě, tak 
vždy řekl, že musí píchnout nejmíň 
pět prasat, aby se na všechny dosta-
lo. Zabíjeli jsme vždy však jedno nebo 
maximálně dvě. Byly to krásné časy. 
Dobová fotografie stará přibližně 
50 let je toho důkazem.
A nyní již k naší bohunické zabijač-
ce, kterou jste všichni jistě ocenili. 
Já osobně jsem ochutnal jitrnice, 
tlačenku, klobásy a polévku a mu-
sím říci, že všechno bylo ve velmi 
dobré kvalitě. Podle mého názoru 

nebylo potřeba vůbec 
nic dochucovat. Rozhodl 
jsem se nabídnout něco 
pro zpestření naší zabi-
jačky, která určitě nebyla 
poslední. Tím zpestřením 
bude zabijačková otázka.
Otázka zní: Co se jí na 
zabijačce jako první?

Kdo zná odpověď na tuto otázku, 
může ji do konce měsíce března do-
ručit třemi různými způsoby: e -mai-
lem na adresu jurasjos@seznam.cz, 
písemně na adresu Josef Juras, Ta-
bák, Dlouhá 3, 625 00 Brno nebo 
osobně na téže adrese v pracovní dny 
od 8.00–19. 00 (prodejna Tabák se 
nachází přímo naproti prodejně Al-
bert).
A nyní to nejdůležitější. Ze správ-
ných odpovědí budou vylosovaní tři 
výherci, kteří obdrží láhev značkové 
slivovice, aby tu zabijačku měli čím 
zapít. Na vaše správné odpovědi se 
budu těšit. Obálku s odpovědí pro-
sím nadepište „Zabijačková soutěž’’.

 Josef Juras, člen Rady MČ

Zahrádka za hubičku III.

Já bych mapoval, až bych 
brečel

Kolik?

Zabijačková soutěž

Příspěvky zastupitelů
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, měsíc 
březen je v knihovnách již dlouhá léta 
slaven jako Měsíc knihy. Slavíme jej již 
od roku 1955. I přes původně ideolo-
gické zaměření býval (nejen) v knihov-
nách po dlouhá desetiletí vždy věno-
ván knihám a čtení. Je to tedy naše 
nejstarší a tradiční kampaň k podpoře 
četby a čtenářství. První „Březen – mě-
síc čtenářů“ se konal v roce 2009. Od 
té doby probíhá kampaň každoročně. 
I letos jsme si pro vás připravili bohatý 
program, který bude věnován přede-
vším setkání s autory a autorským 
čtením. Hned na začátku měsíce vás 
zveme na setkání s populární autorkou 
ženských románů Blankou Hoškovou. 
To se odehraje v úterý 8. 3. od 18.00. 
Blanku Hoškovou nejspíše znáte díky 
jejím nejpopulárnějším titulům jako 
jsou Zlato(v)lásky, Kamilenky či Hor-
ko domácího krbu. Autorka ve svých 
knihách často zachycuje rodinná 
a vztahová dramata, která přináší za-
myšlení nad našimi vlastními životy. 
Přijďte si poslechnout odkud pra-
mení její inspirace a jaké je to psát 
knihy v dnešní době. Máte  -li doma 
některou z jejích knih, přineste si ji 
k podpisu. Další autorské čtení bude 
věnováno dětem. Martina Vaněrková 
vám bude 1. 3. od 16.30 číst ze své 
nové knížky pro děti s názvem Motýlí 

kniha. Autorka se ve svých knihách 
často věnuje enviromentální tematice, 
ovšem chybět nebudou ani pohádkové 
postavičky a napínavá dobrodružství. 
Stejně tak od začátku března chystá-
me výstavu inspirovanou přírodou. 
Ve spolupráci s výtvarnicí Zdeňkou 
Klimešovou představíme výstavu 
s názvem Mláďátka, která zachycuje 
probouzení jara, zrození a rodičovskou 
lásku z říše zvířat. A na závěr měsíce 
uvedeme poslední čtení věnované po-
ezii. Zdeňka Pospíšilová se svou ko-
legyní Lucií Kubalíkovou vám 29. 3. 
od 18.00 budou číst ze své básnické 
tvorby. Představena bude i nová bás-
nická sbírka paní Pospíšilové s názvem 
Luz adentro. Není toho málo, ale tím 
náš měsíc čtenářů nekončí. Ve čtvrtek 
17. 3. od 18.00 si budete moci opět 
potrénovat své paměťové buňky na 
Tréninku paměti. Přednášet bude lek-
torka Jana Šubrová. Na děti čeká nový 
soutěžní kvíz, ve kterém se představí 
nejznámější hrdinové z dětských knih 
a představíme vám i letošní ročník li-
terárních cen Magnesia Litera. Věřím, 
že si společně s námi měsíc čtenářů 
naplno vychutnáte a budete mít ke 
knihám zase o něco blíž.

 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová
KJM pobočka Lány

Měsíc únor máme za sebou a můžeme se společně 
těšit na příchod jara. Jsem přesvědčen, že většina 
z nás tuto část roku očekává s jistou nedočkavostí. 
I  já jsem jeden z nich. Jak se říká, v kůlně už jsou 
nastartovány hrábě, za oknem vyhánějí špičky saze-
nic a nic nám nebrání pustit se do jarních prací. No 
osobně se přiznám, že tyto jarní zahradnické práce 
v naší rodině má na starosti manželka a já jsem jen 
v roli nosiče nářadí, hnojiva apod. Jaro ještě není, tak 
se vraťme do března, jak pranostika hovoří „Březen, 
za kamna vlezem“. A tak si dovolím zpoza kamen 
vám přinést další informace z našeho spolku PRO 
Bohunice.
V minulém článku jsem vám slíbil, že pokud bude ze 
strany PROBA něco nového, budu vás informovat. 
No a je to tu, společně se členy jsme tentokrát při-
pravili něco pro naše seniory. Myslíte si, co to zase 
bude, nějaká přednáška či co, ne jedná se o pilotní 
projekt, a to je BOHUNICKÝ SENIORTAXI PROBO. 
Ano vážení bohuničtí senioři, připravili jsme pro 
vás tuto službu, protože vím, že jste po ní již dávno 
volali. Jistě vás budou zajímat podmínky a jiné sku-
tečnosti. Zásadní podmínkou je, a to se nedá obejít, 
že kdo bude chtít využít BOHUNICKÝ SENIORTAXI 
PROBO, musí mít trvalé bydliště v Brně-Bohunicích. 
Je to opravdu jedna ze zásadních podmínek, protože 
nejsme schopni obsloužit více potenciálních klientů. 
Jistě vás budou zajímat podrobnosti, jako například 
jak se služba objednává, komu a k jakým účelům je 
určená, jak probíhá samotná příprava či kolik se platí. 
U ceny se trochu pozastavím, vzhledem k tomu, že 
náš spolek PRO BOhunice nečerpá na tuto službu 
žádnou dotaci, je nutno ze strany objednavatele 

požadovat jistý finanční příspěvek. Pokud se služba 
osvědčí a bude využívána, jsme rozhodnuti zažádat 
o dotaci ze strany státních institucí a tuto dotaci 
následně promítnout do ceny. Jestliže budete mít 
o službu BOHUNICKÝ SENIORTAXI PROBO zájem, 
veškeré informace naleznete na našich webových 
stránkách WWW.PROBOOS.cz, ale i na facebooko-
vé skupině PRO Bohunice, informace vám též rádi 
poskytneme přes náš e -mail proboos@seznam.cz 
a v neposlední řadě budou informace vyvěšeny i na 
naší nástěnce u ALBERTA na ulici Dlouhá 3.
V závěru mi dovolte ještě zhodnotit poslední akci, 
jež jsme pořádali, a to je BOHUNICKÁ ZABIJAČKA. 
Vzhledem k tomu, že akce byla již pořádána podruhé 
a veřejnost byla dobře informována, byl zájem oprav-
du enormní. Děkuji všem, kteří mi přímo na místě za 
zorganizování poděkovali, je to pro nás členy spolku 
PRO BOhunice velmi důležitá odezva na naši práci. 
Zaznamenal jsem však hodně žádostí, aby se do jara 
BOHUNICKÁ ZABIJAČKA ještě jednou zopakovala. 
Mohu vám říct, že zajistit termín v měsíci březnu je 
takřka nemožné. Ovšem jak se říká, zázraky se dějí 
a také díky vám, jenž jste v očích prodejců hodnoceni 
jako jedineční zákazníci, mohu vám s radostí sdělit, 
že BOHUNICKÁ ZABIJAČKA v březnu ještě proběhne, 
a to přesně 18. 3. a 19. 3. Více se již dozvíte opět z le-
táku. Budeme plánovat i podzimní termíny, o kterých 
vás budu co nejdříve informovat.
Jsem nesmírně rád, když na závěr mohu informovat 
o radostných věcech. Proto mi dovolte popřát vám 
do měsíce března jen to nejlepší a hlavně zdraví.

 Milan Hrdlička, předseda spolku PRO BOhunice

Březen měsíc čtenářů

PRO BOhunice
V Bohunicích bydlíme již od sedmdesátých let a moc 
se nám tady líbí. Přestože jsme již delší dobu v seni-
orském věku, o dění v Bohunicích se velmi zajímáme. 
A protože naše děti a vnoučata také bydlí v Brně 
(Bystrc, Komín, Královo Pole), můžeme srovnávat. 
Nám se totiž v Bohunicích žije opravdu dobře. Man-
želka sedí vedle mě a nabádá, ať jdu rovnou k věci. 
Chceme tedy pomocí tohoto článku poděkovat panu 
místostarostovi Milanu Hrdličkovi. S tímto pánem 
jsme několikrát hovořili a také jsme mu osobně 
poděkovali, ale věřím, že se k nám přidají i ostatní, 
alespoň v myšlence. Zorganizování BOHUNICKÉ 
ZABIJAČKY, která nás velmi nadchla, protože oba 
dva pocházíme z dědiny, kde zabijačka byla běžnou 
věcí, a že jsme si mohli koupit teplou polévku a náš 
oblíbený ovárek, nás také přimělo k napsání tohoto 
článku. S kvalitou a chutí výrobků jsme velmi spo-
kojeni a máme zásoby i v mrazáku. A také to, že byl 
vybudován spojovací chodník mezi prostorem u Al-
berta a ulicí Běloruskou prosadil pan místostarosta. 
Moc dobře si pamatujeme, jak na veřejné besedě, kde 
se tento projekt s veřejností projednával, čelil od 
některých občanů hrubé až nevybíravé kritice a dnes 
se tento „Hrdličkův chodník“ velmi využívá. Mohu 
pokračovat dále, třeba poděkovat za BOHUNICKÝ 
HUDEBNÍ FESTIVAL či za organizování BOHUNIC-
KÝCH TRHŮ. Toto poděkování činíme, protože to 
není jen názor náš, ale i ostatních lidí, se kterými 
jsme o možnosti poděkování hovořili.
Tak ještě jednou děkujeme panu Hrdličkovi za vše, 
co pro Bohunice dělá a přejeme mu mnoho úspěchů 
a zdraví do dalších let.

 Manželé Dvořákovi a přátelé 

Velké díky

ZNÁTE ŠTUKOVÝ 
STROM?
Štuk je plastická ozdoba 
na fasádě domů vytvořená 
zpravidla ze sádry. Pokud 
máme fantazii a trochu dob-
ré vůle, můžeme plastické 
ozdoby pozorovat i na kme-
ni poměrně vzácného stromu, jímž je 
břestovec západní (Celtis occidentalis) 
pocházející ze Severní Ameriky. U nás 
se mu daří. Břestovec není na stano-
viště nijak náročný. Nevadí mu sucho, 
ani přílišné vlhko, roste na prudkém 

slunci i v polostínu. Velmi 
dobře se hodí do městského 
prostředí.
Několik břestovců v  řadě 
roste u chodníku před SVČ 
Labyrint na Švermově ulici.
A ještě zajímavost. Plodem 
břestovce je jedlá peckovič-

ka. Koncem léta možno ochutnat.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (46)
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 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 
450 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!

 PEDIKÚRA, MASÁŽE, úprava odě-
vů. Ukrajinská 15. Tel: 728 231 973

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně případné-
ho sundání a pověšení záclon), ŽEHLE-
NÍ 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.

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

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 25. 2. 2022 • 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.

Každý rok v lednu a v únoru pořádá 
naše základní škola Vedlejší lyžařské 
kurzy pro 7. ročník. Letošní lyžák třídy 
7.C začal netradičně. Všichni jsme se 
sešli s negativním výsledkem testu 
a pozitivní náladou v neděli 23. led-
na s kufry a lyžemi před naší školou. 
Odjezd byl naplánovaný už v 7.30 ráno 
a cesta směr Krkonoše trvala 4 hodiny. 
Po příjezdu jsme se ihned nastěhova-
li do čtyřlůžkových pokojů v chalupě 
Mlynářka. Odpoledne jsme šli před-
vést své lyžařské dovednosti, podle 
kterých nás rozřadili do družstev. V ná-
sledujících čtyřech dnech jsme poctivě 
trénovali, abychom mohli ve čtvrtek 

závodit ve slalomu. Všichni jsme dojeli 
do cíle a nejlepší tři obdrželi diplom. 
Ve volném čase jsme hráli ping pong 
nebo se jen bavili s kamarády. Každý 
den po večeři následoval večerní pro-
gram. Poslední večer se nesl v duchu 
soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Ly-
žařský kurz utekl rychle. V pátek 28. 1. 
jsme přijeli zpět ke škole, a to plni 
zážitků a někteří s nově navázaným 
přátelstvím. Moc děkujeme celému 
pedagogickému sboru, který nám byl 
na svahu podporou a připravil pro nás 
program. Na tenhle lyžák nikdy neza-
pomeneme.

 Isabel Strapinová, žákyně 7.C

Naše škola se v průběhu letošního roku 
zapojila do projektu Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně 
II zaštiťovaného Magistrátem města 
Brna a MŠMT. Ve školách se s novým 
důrazem na propojení a zapojení infor-
mačních technologií do výuky a jejich 
praktické aplikace (daných klíčovými 
kompetencemi oblasti informatiky) roz-
šiřuje trend kroužků zaměřujících se na 
využití robotů a jejich programování.
V  polytechnickém kroužku se žáci 
6. a 7. ročníků mohou setkat se sta-
vebnicemi Lego Mindstorms, speciálně 
vytvořenými jako interaktivní hračky 
k rozvoji jemné motoriky při stavění 
daných robotů, dále k  rozvoji logic-
kého myšlení při vymýšlení vlastních 
programů i libovolnému vylepšování 
původních funkcí robotů.
K programování je žákům nápomocný 
jednoduchý programovací jazyk Scratch 
vyvinutý týmem z MIT, založený na ma-
nipulaci a skládání grafických bloků, 
které robot při jejich nahrání do svého 
HUBu – „mozku“ plní.
Roboti mohou být vybaveni čtyřmi 
servomotory (elektromotory schopný-

mi nastavovat svoji přesnou polohu 
a rychlost otáčení), senzorem na rozli-
šování barev a ultrazvukovým senzorem 
pro zjištění vzdálenosti k překážce. Díky 
kombinacím těchto dílů mohou žáci 
sestavovat roboty schopné pohybu po 
kolech s možností změny směru pohy-
bu, včetně přesných a kontrolovaných 
přesunů konaných do okamžiku, než 
nastane určitá přednastavená situace. 
Roboti dále dokáží rozlišit barvu a vzdá-
lenost překážek před sebou a podle na-
stalých parametrů se zachovat podle 
naprogramovaných pravidel.
V zatím proběhlých hodinách, nane-
štěstí poznamenaných hygienickými 
opatřeními, se žáci seznámili s funkcí 
senzorů, stavěním robota MVP a jeho 
programováním. Dále se mohou těšit 
na stavbu robotického psa. Žáci si ho-
diny programování užívají a samostat-
ně se snaží přijít na vylepšení robotů 
a jejich zajímavé pohybové, světelné 
a zvukové kreace.
Za tým učitelů fyziky a informatiky se 
těším na další hodiny a na zajímavé 
výtvory, které žáci předvedou.
 Mgr. Jiří Rossi, učitel ZŠ Arménská

Lyžařský výcvikový kurz 7.C

Polytechnický kroužek 
na ZŠ Arménská
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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.

734 459 177

 OLMAN SERVICE s.r.o. přijme 
PRACOVNÍKA/CI NA SPECIÁLNÍ 
DEZINFEKCE POVRCHU na ranní 
směnu do FN v Brně, Bohunicích. Vo-
lejte 730 186 797 nebo pište e-mail:  
nabor@olman.cz.

 Ženy a muže s OZP na pozice re-
cepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel: 
602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

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

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

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

Nesmírně vesmírný optický internet pro Brňáky

539 01 01 01 �  .netbox.cz

ZPĚVÁCI POZOR ! 
nábor do Smíšeného sboru Kantiléna 

každou neděli! Zkoušíme v centru Brna!  
721 433 867,  smkantilena@seznam.cz 
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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

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

www.chladservis.cz

Křenová 19, Brno 
tel.: 543 255 555

KURZ VAŘENÍ A KUCHAŘKA ZDARMA

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.  
BEZ OBAV.

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG  
A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

MASÁŽE
Iva Zuščic 
prostory kadeřnictví 

BARBIRO, U Leskavy 27 
+420 605 443 751 
www.namasiruj.cz

Doučování dětí a mládeže
Nabízím doučování 

pro všechny děti, včetně 
dětí a mládeže s ADHD, 
ADD, poruchami učení 
a udržení pozornosti. 

Mám mnohaleté zkušenosti, 
doučuji předměty ZŠ, 

z jazyků RJ. Cena dohodou. 
Kontakt: 602 582 658

Adresa: Jemelkova 31, Brno Starý Lískovec
Otevřeno: Denně 10 –18 h.

Káva, zákusky, dorty, coffeshop


