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Fotka vánoční radnice je od Martina Blaháka

Autorem fotografie na obálce a u Tříkrálové sbírky je Roman Langer

Dostáváme do rukou první číslo dalšího ročníku Bosonožského zpravodaje, který
chce být jiný než ty předešlé. Nejenom kabátem, ale také obsahem. Když jsem si
přečetla, co bylo napsáno například přesně před rokem v úvodníku prvního čísla
loňského zpravodaje, a snažila se prokousat téměř pěti stránkami informací z radnice, zamrzelo mě, jak někdy dovedeme plýtvat slovy i papírem. Proto bychom
my všichni z redakce přáli sobě, ale především vám čtenářům, aby nás všechny
náš zpravodaj nejen nenudil, nerušil, nebo dokonce nerozčiloval. Aby také nebyl
„hlásnou troubou“ jen několika „vyvolených“, ale aby se k vám dostávaly objektivní
a doložitelné informace, třeba i s trochou nadhledu a úsměvu. A aby také prostor
k vyjádření dostávali všichni, kteří o to budou stát a mají co říct. Budeme rádi za
každý názor.
Budeme rádi, když spolu budeme umět mluvit. V přeneseném i faktickém slova
smyslu. Umět mluvit, umět komunikovat, je ale velký dar. Četla jsem, že aby člověk
neříkal příliš mnoho hloupostí, dal nám Bůh – nebo chcete-li, příroda – deset prstů.
A na každý prst jednu dobrou radu. „Tvoje první slovo má být dobré, druhé slovo má být pravdivé, třetí slovo má být spravedlivé, čtvrté slovo má být velkorysé,
páté slovo má být odvážné, šesté slovo má být něžné, sedmé slovo má utěšovat,
osmým slovem máš přijímat toho druhého, devátým máš projevovat respekt a desátým moudrost. Pak už mlč!“
Helena Koudelková
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Úvodem

úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 3./VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 16. 12. 2014 v 18.00 hodin v zasedacím
sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete na stránkách
www.bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
1. Schvaluje
a) Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
b) Zrušení stávající redakční rady a zrušení Statutu Bosonožského zpravodaje
c) rozpočtová opatření 30/2014, 31/2014, 32/2014, 33/2014 (více informací naleznete v zápise, který je veřejně dostupný na stránkách www.bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do
zápisu na podatelně)
d) Dodatek č. 3 ke směrnici pro poskytování finančních příspěvků na kulturní, sportovní, sociální, charitativní nebo jinou veřejně prospěšnou činnost z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy z původních 3 % na 3,5 %
e) Příjmy rozpočtu na rok 2015 o objemu 14 302 000 Kč bez zapojení financování
f ) Poskytnutí veřejné finanční podpory pro jednotlivé subjekty:
– Knihovna Jiřího Mahena – 25 000 Kč
– SDH – 50 000 Kč
– Český zahrádkářský svaz – 5 000 Kč
– Občanské sdružení svornost – 150 000 Kč (z toho 15 000 Kč oddíl stolního tenisu)
– FK SK Bosonohy – 190 000 Kč
– TK SK Bosonohy – 50 000 Kč
– Myslivecké sdružení Hájek – 12 000 Kč
– Rodinná pohoda – 5 000 Kč
– O.s. Človíček – 3 000 Kč
– Junák – 10 000 Kč
g) Výdaje v rozpočtu na rok 2015 ve výši 15 794 tis. Kč
h) Jednání ZMČ bude probíhat ve středu od 18.00 hod.
2. Doporučuje
a) Ponechat stávající jednací řád se zapracováním změn přechodu pravomocí rady na starostu
a předložení jednacího řádu na další zastupitelstvo
3. Informace starosty
a) Jmenování nové redakční rady s tím, že další doplnění v následujícím období je možné –
předsedkyně: Helena Koudelková, členové: Daniela Kalná, Mirka Marečková, Martin Blahák.
b) V únoru se budou na jednání zastupitelstva schvalovat investice
c) Proběhlo jednání kolem cyklostezky, budou navazovat jednání s MMB a JMK
4. Informace místostarostky
a) Prosí komise, aby uskutečnily schůzky a byl vytvořen plán činností na rok 2015
Celý rozpočet najdete na stránkách www.bosonohy.cz
Přítomno bylo 11 zastupitelů: Martin Černý, Miloslav Dočekal, RNDr. Anastazios Jiaxis,
Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan Korbička, Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová,
doc. Ing. Richard Růžička, Miroslav Sojka, Jiří Výplach
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Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 21. 1. 2015 v 18.00 hodin v zasedacím
sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete na stránkách
www.bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
1. Doporučuje
a) Zajistit dva nezávislé posudky ke způsobu řešení dalšího projednávání soudního sporu se
společností Interstav, s. r. o. (vady stavby bytového domu Konopiska 704/33)
b) Směnu pozemku p. č. 1505/5 za pozemek p. č. 1506 k. ú. Bosonohy (dostavba oddílného
kanalizačního systému – majetkoprávní vypořádání)
2. Schvaluje
a) Změny v jednacím řádu (podrobné změny přímo v zápisu ze zastupitelstva)
b) Zadávací dokumentaci na VŘ, zakázka malého rozsahu, na letní čištění pro období
2015–2017
c) Souhlasí s kladným stanoviskem žádosti vlastníků pozemků k návrhu na pořízení změny
územního plánu pozemků p. č. 3248, 3243, 3244, 3245, 3246 z plochy zemědělské na plochu bydlení
3. Informace starosty
a) Proběhlo setkání se sportovními kluby Bosonohy – diskuze o využití pozemků a budovy na
Vzhledné. Sportovci ví, jak s budovou naložit, ale chybějí finance
b) BVK – je nutné získat další vyjádření občanů, kteří doposud nereagovali v rámci chystané
další etapy kanalizace
c) Proběhlo jednání se zástupci Billy, pouze informovali o možnostech. V rámci následující
diskuze postupně vystoupili někteří zastupitelé a informovali o již předjednaném projektu
Penny, padl návrh udělat anketu v rámci obyvatel Bosonoh
4. Informace místostarostky
a) Informace o zápisech jednotlivých komisí
b) Harmonogram kulturních akcí v roce 2015
5. Zprávy z výborů a komisí
To nejdůležitější z jednání komisí, které již proběhly: komise dopravní a ŽP, komise pro kulturu
a mezinárodní vztahy, komise pro školství, sport a mládež
Přítomno bylo 9 zastupitelů: Miloslav Dočekal, RNDr. Anastazios Jiaxis (od 18.15 hod.), Ing. Daniela
Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan Korbička, Marcela Melounová, doc. Ing. Richard Růžička, Miroslav
Sojka, Jiří Výplach
Omluveni byli Martin Černý, Zdenka Lančaričová

Nový ceník inzerce ve zpravodaji:
1 strana

122×185 mm

1 000 Kč (černobílá), 2 000 Kč (barevná)

½ strany

122× 91 mm

600 Kč (černobílá), 1200 Kč (barevná)

¼ strany

59× 91 mm

300 Kč (černobílá), 600 Kč (barevná)

59× 44 mm

150 Kč (pouze černobílá)

59× 20 mm

80 Kč (pouze černobílá)

.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)
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úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 4./VII
ZMČ Brno-Bosonohy

z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy

Lednové setkání jubilantů
Ani chladné lednové počasí neodradilo jedenáctku bosonožských jubilantů od oslavy ku příležitosti jejich životních výročí. Příjemný večer otevřel starosta Miroslav Sojka a společně s místostarostkou Danielou Kalnou všem zúčastněným připili a popřáli mnoho dalších let ve zdraví a spokojenosti. Večer pak pokračoval v neformálním duchu a oslavenci se starostou a místostarostkou
rokovali o dění v Bosonohách, vzpomínali různé zážitky a povídali o nejrůznějších tématech.
Martin Blahák

Ukliďme Česko 2015
Projekt „Ukliďme Česko“ je úklidovou akcí pro dobrovolníky a v Bosonohách se poprvé
uskutečnila v loňském roce. Cílem akce není jen uklidit naše okolí, ale jde o setkání
lidí a vykonání dobré věci. Touto celorepublikovou akcí bychom chtěli navázat na
tradiční Jarní úklid Bosonoh. V tomto roce proběhne úklid ve stejném duchu pod
názvem „Ukliďme Bosonohy“. O podrobnostech akce budeme informovat v březnovém čísle Bosonožského zpravodaje. Případní dobrovolníci si ale už teď mohou do kalendáře zapsat
18. duben.
Martin Blahák

Tříkrálová sbírka
Hned několik skupin tří malých králů v doprovodu rodičů vyšlo 10. ledna do ulic se zapečetěnými kasičkami. Celkem 50 dětí s rodiči při Tříkrálové sbírce v Bosonohách vykoledovalo 54 147 Kč
pro Charitu České republiky. Celkový obnos v České republice činí bezmála 90 milionů korun. Za
redakci Zpravodaje a jistě i za organizátory tímto děkujeme všem, kteří přispěli, rodičům s malými koledníky a organizátorce paní Medové.
Martin Blahák

Jízdenkový automat na ulici Hoštické
Přetiskujeme vyjádření Dopravního podniku města Brna, a. s.:
Poslední poěkození jízdenkového automatu na ulici Hoštické bylo způsobeno dne 22. 12. 2014
pyrotechnikou, která byla vložena do výdejní misky pro jízdenku. Pyrotechnika způsobila závažné
škody na vnitřním elektrickém zařízení automatu (předchozí napadení proběhlo dne 16. 9. 2014).
Pokud by se znovu po umístění opraveného jízdenkového automatu situace opakovala, pravděpodobně bychom již jízdenkový automat do Bosonoh neinstalovali.
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Mají různé scénáře, ale stejný cíl. Přijít snadno k penězům. Spoléhají přitom na důvěřivost
zejména starších lidí, kterým zvoní u dveří. Vydávají se za vzdálené příbuzné nebo známé
rodinných příslušníků, a to jen proto, aby s pomocí smyšlené historky vylákali hotovost.
Varování, která zaznívají dnes a denně kolem nás, jako by mnozí neslyšeli. Jsou přesvědčeni, že
jim se něco takového stát nemůže. Bohužel se však už i letos vyskytly tyto smutné případy. Zatím
posledním, který zaznamenala městská policie v Brně, bylo okradení jednaosmdesátileté seniorky. Uvěřila cizímu muži, který za ní přišel, aby mu dala peníze pro její dceru, která bydlí v Praze.
Uvěřila a během chvíle přišla o mnohaleté úspory ve výši 14 000 korun. Svoji chybu si uvědomila, až když byl podvodník dávno pryč.
Nikomu cizímu nedávejte peníze, nemáte-li stoprocentní jistotu, že mluví pravdu.
Upozorněte prosím opakovaně svoje starší příbuzné, ať jsou vždy maximálně obezřetní a vše si
do detailu ověří telefonátem. V případě sebemenších pochybností je možné zavolat na bezplatné tísňové linky 156 nebo 158.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Jak přikrmovat srnčí zvěř
Srnčí zvěř je přežvýkavec, nemá v horní čelisti přední zuby. Neukousne si tedy z většího kusu chleba. Rovněž z důvodu zažívání potřebuje spíš menší dávky, ale pravidelně. Jejich hlavním zdrojem
potravy v době nouze je seno a před zimními měsíci jadrná krmiva (obilí). O toto přikrmování se
výhradně starají myslivci. POKUD CHCETE V DOBĚ NOUZE PŘILEPŠIT SRNČÍ ZVĚŘI, TAK JEN V MALÝCH DÁVKÁCH DOBŘE USUŠENÝM, NA DROBNO NALÁMANÝM SUCHÝM CHLEBEM. JE MOŽNÉ
PODÁVAT I MRKEV A JABLKA. ROZHODNĚ JE TŘEBA SE VYVAROVAT PODÁVÁNÍ BÍLÉHO PEČIVA,
VÁNOČEK, CUKROVÍ apod. To by mohlo skončit i úmrtím srnčí zvěře.
Děkujeme.
MS BOSONOHY

Bosonožská půlnoc
Když jsem před lety připravoval scénář silvestrovského vysílání České televize, určitě mě nenapadlo, že tzv. Brněnskou půlnoc, kterou jsme pak
ve 23 hodin společně s Milanem Uhdem, Bolkem
Polívkou, Jirkou Pechou a dalšími v živém vstupu
z Brna poprvé představili, přetavíme o silvestrovské noci 2014 v tzv. Bosonožskou půlnoc.
Myšlenka je jednoduchá – když se zvoní poledne na Petrově v Brně v jedenáct, musí tedy
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zákonitě být v Brně i půlnoc v jedenáct. Tedy ve
23 hodin. To dá přece rozum, ne?! Abych zvážněl, půlnoc je v jedenáct v noci v Brně tam, kde
chtějí být originální a chtějí se tou myšlenkou
pobavit, kde se hlásí k „odkazu předků“ a k tradicím, byť by to „brněnské zvonění poledne v jedenáct“ bylo skutečně jen pověstí.
Traduje se, že generál Torstenson po několikaměsíčním neúspěšném obléhání Brna v roce
1645 – v době třicetileté války – rozhodl, že
když nedobude Brno do poledne dne 15. srpna, odtáhne. Jeho výrok se měl donést Brňanům, a když byli útočníky zle tísněni a poledne ještě daleko, napadlo kohosi, údajně to byl
sám páter Martin Středa, hrdinný obránce Brna,
začít zvonit poledne o hodinu dřív. Generál
Torstenson pak měl dostát svému rozhodnutí
a obléhání ukončit. Vojsko odtáhlo, Brno bylo
zachráněno a na připomínku této události skutečně zvoní každý den zvony katedrály sv. Petra a Pavla poledne už v jedenáct hodin.
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Strážníci varují: nenaleťte podvodníkům

mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů

A tak se už před jedenáctou v noci 31. prosince
2014 sešlo pár desítek Bosonožáků, Bosonožaček a Bosonožčat (měla samozřejmě vyjímečně
dovoleno ponocovat) před kaplí na Bosonožském náměstí, aby si přesně ve 23 hodin připili,
popřáli si pohodový a zdravý rok 2015 a podívali se na pěkný ohňostroj.

o zmíněné pověsti a zvonění na Petrově věděli, ti malí určitě ne, ale možná se z toho stane
další zajímavá a úsměvná bosonožská tradice.
No řekněte, kde můžou někteří slavit vstup do
nového roku o Silvestru dvakrát, jak tomu bylo
v Bosonohách? A není dobré být někdy o hodinu napřed? Někdy, samozřejmě!

Nepředpokládám, že by všichni účastníci tohoto „vítání nového roku o hodinu dřív“

Vladimír Koudelka

Tříkrálová sbírka 2015 v Brně-Bosonohách
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám!“… znělo o víkendu 10. ledna 2015
v Bosonohách.

V převlecích vyšlo koledovat kolem 30 dětí
v 10 skupinkách společně s dospělým doprovodem se zapečetěnými pokladničkami. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám
lidí. V Bosonohách se vybralo 54 147 Kč.
Všem, kteří do sbírky pro Charitu přispěli, velmi děkujeme.
Poděkování také patří všem dětem a dospělým, kteří věnovali svůj volný čas pro dobrou
věc.
Drahomíra Medová

Dva počiny na jedné fotce
Zatímco umístění krmítka pro malé opeřence
můžeme jistě kvitovat s povděkem, vandalský
počin, který je vidět na pozadí fotky do kategorie „pochvala“ rozhodně nepatří. Na stránkách
zpravodaje jsme naše „umělce“, kteří svoje životní názory transformují pod rouškou noci na
stěny bosonožských příbytků, „ocenili“ již několikrát, tvůrce krmítek oceňujeme poprvé.
A chválíme nejen Alenku z „dvorku“, ale i Honzu
z „bytovek“ a další, kteří se starají. Využijme této
pochvaly a přidejme k tomu ještě informaci, že
do krmítka rozhodně nepatří zbytky z kuchyně.
Čerstvé pečivo ptáčky nadýmá, slané a plesnivé dokonce zabíjí! Sýkorka si pochutná na loji,
tukové směsi i kouscích syrového masa, Pěnkava, strnad, kos i vrabec mají rádi semena obilovin, proso, konopí. Správné zimní přikrmování přitom opeřencům velmi pomáhá. „Jsou pak
připraveni v dobré kondici na jaro na snášku a vyvedení mladých. Je to dobré obzvlášť
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v dnešní době, kdy ptactva ubývá nejen v zahradách, ale i v polích, a dokonce i v lesích,“ říká
Josef Duben ze Státní veterinární správy. Takže
díky všem, kteří se starají nejen o svoje blízké,
sousedy a potřebné spoluobčany...
Helena Koudelková
Foto Vladimír Koudelka

bosonožský zpravodaj 1/2015

Ani Bosonohám se nevyhnula kalamita, která v prosinci loňského roku postihla prakticky celou
republiku. Nejezdily vlaky, trolejbusy, tramvaje a někde ani autobusy. Mnohde byly na vině spadané stromy, a tak měli napilno i hasiči. Průměrně vyjíždějí jihomoravští profesionálové a dobrovolníci k přibližně 160 událostem týdně, ale jen v Brně a okolí řešili během tří kalamitních prosincových dnů 372 událostí.
V Bosonohách dospělé hasiče organizované nemáme, a tak musel s pilou pomoci jeden ze zakladatelů našeho mládežnického hasičského hnutí Tomáš Mareček. Hlošina úzkolistá u zastávky
v Hoštické ulici, která byla loni oceněna Nadací Partnerství a Ministerstvem životního prostředí
titulem Strom hrdina, nevydržela.
To, co za více než půlstoletí nedokázaly cigaretové oharky, skleněné střepy, vrypy kapesních nožů
a další alotria páchaná na tomto stromu, dokázala příroda. Jedna ze dvou korun rostoucích z netypického kmene nevydržela nápor ledovky a spadla na chodník. Ke cti naší úklidové četě však
budiž konstatováno, že ořezané větve byly hned druhý den odklizeny a sílu přírodního živlu dokumentuje už jen pahýl, který jakoby vztyčený prostředníček naznačuje, co si o nás, pánech tvorstva, ta příroda asi myslí. A že to chce kompenzovat rozkvetlými kytičkami, jak zachycuje fotka
pořízená na Štědrý den? Přírodo, přírodo, polepši se...
Text a foto: Vladimír Koudelka

Michal to neumíchal
Michal Březina, český reprezentant v krasobruslení a bronzový z mistrovství Evropy z roku
2013, jezdí do Bosonoh za svým manažerem.
Před svým prozatím nejúspěšnějším mistrovstvím v chorvatském Záhřebu přijal pozvání
i na bosonožskou zabíjačku. Zamíchal si v zabíjačkovém kotli a bosonožští odborníci na sport,
a že nás tady je, mu poradili, jak to zamíchat
i na ledě, aby z toho byla medaile. Před letošní
sezónou do Bosonoh na zabíjačku nepřijel, nezamíchal ani v kotli a ani při letošním mistrovství Evropy to na ledě ve Švédsku pořádně neumíchal. Tedy spíše, nedotočil. Ale být pátý v Evropě, to není špatné. Před příští sezónou ale musí
přijet, zamíchat a my mu určitě v Bosonohách zase poradíme, jak na tu medaili!
Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

bosonožský zpravodaj 1/2015
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mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů

Strom hrdina padl a kytičky rozkvetly

od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
přináším zprávy o tom, co se událo v naší škole
v měsíci prosinci a lednu, jedněch z nejnáročnějších měsíců školního roku.
Konec kalendářního roku se ve škole nesl již ve
znamení Vánoc. Vánoční dílny, kouzelnické představení a slibovaný nový nábytek do II. a V. třídy,
to vše vneslo změnu a někdy i určitou míru komplikací v posledním školním týdnu.
Nový rok přivítali učitelé školy náročným vzděláváním s programem pro interaktivní tabule,
aby díky němu přinášeli nové způsoby výuky
a zpřístupnění učiva všem žákům. Pro publicitu
projektu uvádím název „S ICT ve výuce to umíme“ a číselné označení„CZ.1.07/1.3.00/51.0008“.
Toto vzdělávání bude pokračovat průběžně do
konce školního roku.
Pozorný čtenář si jistě všimnul stavebních buněk u budovy školy, které souvisejí s přístavbou pohybových prostor. Věříme, že stavba už
konečně začne a my se budeme těšit na vlastní prostory a zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy. Žáci již nebudou muset za každého počasí přecházet do orlovny. Bohužel
stavba bude mít i negativní vliv na pohodu
prostředí v okolí školy, proto prosíme všechny
o trpělivost.
V krátkosti se zastavíme ještě u školy mateřské. Po medializovaných událostech z podzimu roku 2014 jsme přistoupili k výměně zvonků a telefonů včetně kamerového systému pro
evidenci přicházejících osob. Abychom zajistili bezpečí dětí, zaměstnanců a ochranu majetku, budou všichni zaměstnanci sledovat pohyb
osob u vstupních dveří do mateřské školy. Bezpečnost již dnes ale narušují ti, kteří při opouštění budovy (školy i školky) umožní vstup neohlášeným osobám. Prosím tedy všechny, kteří
školu nebo školku chtějí navštívit, aby vyčkali
u zvonkového tabla a nejdříve se řádně ohlásili.
Také v mateřské škole nás čeká zápis dětí do dalšího školního roku, který bude probíhat stejným
způsobem jako v minulém roce přes portál Elektronické podpory zápisu do mateřských škol ve
městě Brně: https://zapisdoms.brno.cz/. Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách
školy www.zsbosonohy.cz v sekci Mateřská škola, dále pak na vstupních dveřích školy i školky.
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Další zajímavé informace o dění v mateřské
škole přináší na jiném místě zpravodaje paní
zástupkyně Zdeňka Bendová.
Uskutečnil se Den otevřených dveří, během
kterého školu navštívili rodiče budoucích prvňáčků, aby se podívali, kde budou jejich děti
trávit příštích pět let školní docházky. Ukázali
jsme jim nejen výuku ve třídách a práci ve školní družině, ale také divadelní představení dramatického kroužku O Sněhurce. Žáci školy mají
velkou nabídku využití volného času i v ostatních kroužcích (anglický jazyk, hra na flétnu
nebo kytaru, šikovné ruce a keramika, deskové hry, sportovní hry, žonglování či kroužek taneční).
Zápis do základní školy, který proběhl v polovině ledna, přivedl do školy předškoláky, kteří
chtějí do naší školy nastoupit od září tohoto
roku. Příjemná a klidná atmosféra zápisu umožnila dětem i rodičům slavnostně prožít tento
důležitý životní krok.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, ve kterém jsme získali 1 400 Kč na další
rozvoj školy. Také děkujeme všem sponzorům,
kteří přispěli darem na rozvoj školy mateřské
i základní. Jsou to manželé Jiranovi, Jašovi,
Bednářovi a Kloudovi.
Vybavili jsme školu dalšími novými pomůckami – mikroskopem, modelem lidského těla
a dalšími nástěnnými obrazy, proběhne montáž nových nástěnek a celková estetická obměna chodeb školy.
V plavecké soutěži škol zapojených v Síti brněnských otevřených škol se na krásném 3. místě umístila Jana Chalupská. Děkujeme Janě
i ostatním zúčastněným za úspěšnou reprezentaci školy. Fotografie i z dalších akcí školy
a školky můžete zhlédnout na stránkách školy.
Zakončili jsme první pololetí školního roku
a rozdali žákům výpisy z vysvědčení. Pro naše
prvňáčky to bylo první vysvědčení v jejich školní docházce. Velké očekávání a následná radost
byla zřejmá. Přeji všem žákům, aby se jim dařilo
i v následujícím pololetí.
Přeji vám příjemné zimní dny.
Stanislav Skřička, ředitel škol
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Vánoce jsou za námi a zima v plném proudu.
Tak rychle běží čas v dětských hrách, činnostech a akcích mateřské školy.
Lampiónového průvodu Bosonohami, který tradičně posvítil broučkům na cestu do mateřské
školy, se zúčastnilo asi 300 rodičů. Poetická nálada za svitu lampiónů, vydlabaných dýní a dalších
dekorací, které vytvořily děti se svými učitelkami,
spolu s písničkami a básničkami, uspala pod velikým smrkem broučky, ježky a mravenečky k zimnímu spánku. Přírodu jsme symbolicky uzamkli.
Teď si užíváme zimy, protože tak zpíváme v jedné naší oblíbené písničce: „Jaro, léto, podzim,
zima, v každé době je mi prima“....
Touto cestou děkujeme strážníkům Městské
policie Brno-západ za spolupráci při lampiónovém průvodu a bezpečný přechod přes ulici Pražskou.
Stále pokračujeme v práci s dětmi v rámci
dlouhodobého zaměření na ekologii – poznávání přírody, vytváření kladného vztahu k přírodě a její ochraně. V tomto pololetí jsme se zaměřili hlavně na třídění odpadů do barevných
kontejnerů a do sběrného střediska. K tomu
využíváme didaktických pomůcek, počítačové
hry, komunikativních kruhů, zábavných her.
Odpad, který nemůžeme jinak využít, odnášíme s dětmi ke kontejnerům. Snažíme se dětem vysvětlit, proč třídíme odpad – pochopení recyklace.
Při vycházkách jsme pozorovali změny v přírodě v okolí Bosonoh, sbírali přírodniny, ze kterých
jsme tvořili různé dekorace a rozšířili sbírky.
Kromě práce s dětmi v mateřské škole nabízíme nadstandardní kroužky v odpoledních
hodinách. Jednou týdně probíhá tanečně pohybový kroužek. Děti se zúčastnily se svým
programem předvánočního vystoupení v Galerii Vaňkovka a na náměstí Svobody. Také nabízíme kroužek keramiky a anglického jazyka.
Rodiče mají možnost využít nabídky lyžování
s Lemurem prostřednictvím mateřské školy.
Vzhledem k nárůstu vad řeči u předškolních
dětí máme v MŠ kvalifikovanou logopedku,
která s dětmi pracuje formou kroužku.
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Ve spolupráci s centrem volného času Bosa nabízíme dvakrát týdně dětem Hopsání se žabkou.
Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kromě poradenské oblasti při
řešení různých problémů proběhne v MŠ orientační průzkum školní zralosti, na základě kterého se zaměříme s předškoláky na problémy,
které by mohly být příčinou odkladu školní docházky nebo školního neúspěchu. Předškoláci
tradičně navštíví před zápisem do ZŠ základní školu.
Nejstarší děti dvakrát navštívily Divadlo Bolka
Polívky, Vánoce s Kamarády v kinosále Svážná,
adventní tvořivé dílny v CVČ Linka a v mateřské škole výukový program o přírodě.
Pro všechny děti proběhla v MŠ řada divadelních představení.
Adventní čas jsme zahájili tradičním tvořením.
Za pomoc při jeho organizaci a obstarání vánočního stromečku před budovu MŠ děkujeme
paní Odehnalové.
Děti a paní učitelky s nadšením vyzdobily třídy a šatny.
Děkujeme všem rodičům za pomoc, práci pro
školu a sponzorské dary, které dětem udělaly
radost nejen při mikulášské nadílce, ale i při nadílce ve třídách mateřské školy.
Spolu se základní školou jsme se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu na Bosonožském náměstí.
Práci s dětmi se nám podařilo obohatit o nově
zakoupené vybavení. Kromě nových hraček,
knih a didaktických pomůcek pro práci s dětmi
máme nový kvalitní mikroskop. Do třídy Motýlků byl zakoupen nový radiomagnetofon s CD
přehrávačem, do tříd tabule Flipchart.
Zakoupili jsme policovou skříň k rozšíření dětské knihovny. Na zahradu jsme pořídili nové
pružinové houpadlo.
Za mateřskou školu přeji všem šťastný a úspěšný rok 2015.
Zdeňka Bendová
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Zprávičky z naší školičky
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Střední škola stavebních řemesel patří
k Bosonohám
Naše učiliště, přesněji Střední škola stavebních
řemesel Brno-Bosonohy, patří již neoddělitelně k novodobé historii i současnosti naší městské části. Proto také říkáme „naše učiliště“, a proto také i v tomto roce chceme přinášet aktuální
informace o dění ve škole, která patří k nejaktivnějším v celém kraji. Dokladem toho je například
rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje
o podpoře řemesel a učňovského školství vybudování čtyř tzv. Center odborného vzdělávání. Pro
oblast zemědělství to bude ve Znojmě, pro oblast vinařství ve Valticích, pro oblast strojírenství
v Kuřimi a pro oblast stavebnictví právě v Bosonohách. Když jsem požádala ředitele školy Ing. Josefa Hypra o pár slov k současnému dění, s patřičnou a oprávněnou hrdostí hovořil právě o tomto
centru. Zájem deváťáků o učební obory bohužel stále neroste, a tak jednou z pochopitelných
priorit centra je snaha vzbudit zájem o řemeslo
atraktivními a moderními výukovými metodami
v moderním prostředí. Centrum však bude sloužit i vytváření komplexního systému vzdělávání
v technických oborech. Z tohoto pohledu to je zajímavé i pro nás. Pan ředitel upřesnil, že to bude
i podpora předškolního (technické mateřské školky), primárního, sekundárního i terciárního vzdělávání. Prakticky tedy pro všechny ve věku od tří
let až do důchodového věku. Dozvěděla jsem se
ale také nejen o vzdělávacích aktivitách školy.
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Pro ty, kteří nevidí nebo nechtějí vidět úspěchy
školy a její výrazný podíl na dobrém jménu Bosonoh prakticky po celé republice a vnímají „naše
učiliště“ jen skrze „pokuřující učně“, bude možná
překvapující následující zpráva.
Ve čtvrtek 11. prosince loňského roku pracoval
žák 2. ročníku školy, obor zedník, v rámci individuálního odborného výcviku na stavbě rodinného domu v Žebětíně. Společně se svým
dvaapadesátiletým instruktorem prováděl izolaci střechy garáže u rodinného domu. Přibližně
v jedenáct hodin se instruktorovi udělalo nevolno a upadl do bezvědomí. Michal ho při pádu
na střechu zachytil a stabilizoval. Postižený byl
v šoku, ale Michal zachoval chladnou hlavu, nezpanikařil ani neutekl, ale naopak, svého instruktora stabilizoval a zajistil, aby ze střechy nespadl.
Zavolal první pomoc a do příjezdu sanitky o postiženého pečoval. Pomohl s přesunem ze střechy a s odvozem do nemocnice. Vše pak oznámil majiteli firmy a po zajištění pracoviště odešel
domů. Podle vyjádření je Michal v praxi aktivní
a práce ho velmi baví. Přejme si tedy společně
s panem ředitelem Hyprem, aby takových žáků
měla Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy co nejvíce a těšme se na další dobré zprávy z „našeho učiliště“.
Helena Koudelková, foto Igor Zehl
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Třetí adventní neděli proběhl v centru volného času BOSA pestrý kulturní program pro děti i dospělé. Pod taktovkou organizátorů z občanského sdružení Nová rodina mohli návštěvníci zhlédnout výstavu řezeb Stanislava Novotného, perokreseb Leony Zavadilové a několika zapůjčených
betlémů. Kuriozitou byla padesát centimetrů vysoká bosonožská kaple z perníku. Po celé odpoledne probíhal v pohybovém sále jarmark a podávalo se občerstvení s vůní skořice a citronu.
Děti si hrály a běhaly po celém centru. Ve čtyři hodiny jim zarecitovala své básně Jana Čejková
a loutkové divadlo zahrály děti z Ivančic. Večerním překvapením bylo ohnivé představení žonglérské skupiny Knock Knock. To začalo venku před budovou centra v 17 hodin, kdy už byla tma
a dětem i dospělým se moc líbilo.
Občanské sdružení Nová rodina se věnuje péči o rodiny s postiženými dětmi, a tak se mezi stovkou návštěvníků pohybovaly také děti s neléčitelnou Crohnovou chorobou, autisté s mentálním
postižením, děti po složitých operací nohou a autisté. Kdo z vás, kteří jste se byli podívat v centru, si všiml? :-)
Martin Blahák

Koupím větší byt nebo dům v Bosonohách, min. 3+1. Cena dohodou.
Tel.: 605 514 210.
bosonožský zpravodaj 1/2015
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Bosonožské Vánoce v I-CVČ BOSA

škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura

Ze zákulisí tradice – kroje v Bosonohách
Lidové kroje patří k obdivovaným projevům lidové kultury a jsou nedílně spojeny nejen s oblastí, ze
které pochází, ale často přímo s konkrétní obcí. Jde o jedinečné a významné dědictví, které nám zanechaly generace našich předků, neboť kroje představují trvalou hodnotu – jsou kulturním dědictvím
národa, základem kulturní identity a zdrojem kulturní rozmanitosti.
„Stárci i stárky budili všeobecnou pozornost. Stárci měli dnes kytky velké, téměř kol celého klobouku. Stárky oblékly zase sice škrobené bílé sukně, ale vrchní sukně byla hedvábná nebo plyšová, na
ní pak hedvábná zástěra. Tělo obepínala brokátová kordulka, kterou zakrýval částečně hedvábný šátek u krku, z pod něhož vykukovala navarhánkovaná kraječka. Na hlavě měly opět vídeňské šátky.“
Emil Smrž, 1928
Bosonožský kroj se postupně vyvíjel a vždy patřil
k těm zdobnějším. Ženy nosí šest až osm sukní
(vrchní je vyšívaná), rukávce, brokátovou kordulku, zástěru, ručně vyšívané půlky, červený vídeňský šátek, bílé punčochy a černé boty s podpatkem. Chlapci mají kroj mnohem jednodušší. Nosí
bílou vyšívanou košili, červenou vyšívanou vestu,
bílé kalhoty a černé polobotky. Dříve ke kroji patřil i černý klobouk s bohatou kytkou a stuhou.
21. března odpoledne proběhne v centru BOSA
výstava fotografií dobových krojů, stavení máje,
prodej vybraných vín, beseda se zkušenými stárky a stárkami. Hlavním bodem programu bude
ukázka příprav ženského kroje – žehlení, vázání
šátků a oblékání. No, a komu se to bude hodně líbit, může se to i naučit. Program pro děti zajištěn.
Za organizátory zvou Drahomíra Medová a Markéta Langerová.
Martin Blahák
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Poslední den roku 2014 a první minuty a hodiny toho nového jsme si tradičně vychutnali v Bosonožské orlovně v příjemné společnosti a s hudbou manželů Maškových. Pár hodin na to jsme již absolvovali rovněž tradiční novoroční vycházku kolem Bosonoh a pevným krokem jsme tak vstoupili do
roku, ve kterém si připomínáme dvacáté výročí založení našeho klubu. U jeho zrodu stál pan Lambert Prukner a prvním zaregistrovaným datem činnosti je 17. březen 1995. Z původních sedmnácti
členů se klub rozrostl až do dnešní podoby, přičemž nejstarší členkou je v současné době paní Milada Obenrauchová, která je také jednou z těch, kteří stáli před dvaceti lety u počátku organizované
činnosti seniorů v Bosonohách. I o tom se mluvilo při výroční schůzi v sobotu 10. ledna v orlovně.
Hovořilo se také o úspěšné činnosti v roce minulém a představili jsme si hlavní akce jubilejního roku.
A nebude jich málo. Poděkování za podporu naší pestré klubové činnosti proto patří také Zastupitelstvu MČ Brno-Bosonohy, které nám i pro letošní rok poskytlo dotaci k pokrytí především zájezdových
a kulturních aktivit. Potěšila nás také přítomnost paní místostarostky Daniely Kalné, jež ocenila naši
práci a poděkovala nám za ni. Po oficiální části schůze jsme se ještě před volnou zábavou společně
vyfotografovali a byli velmi mile překvapeni skladbou, kterou nám manželé Maškovi napsali ke dvacátému výročí. Zalíbila se nám natolik, že jsme se rozhodli vzít si ji jako hymnu našeho senior klubu.
Její text najdete na našich webových stránkách www.senior.mzf.cz.
Leden je měsícem plesů, z nichž k těm nejnavštěvovanějším patří tradiční ples bosonožských myslivců. A ani letos nás pěkná zábava a bohatá tombola v našem učilišti v sobotu 17. ledna nezklamala.
Nejinak tomu bylo i na plese v Bohunicích 24. ledna, kde hrála naše oblíbená dvojice Hana a Pavel
Maškovi. Prvním divadelním představením, které jsme v tomto roce v hojném počtu navštívili, bylo
Poláčkovo Bylo nás pět v režii Vlastimila Pešky v Divadle Radost. A hned zkraje roku vynikající zážitek. Věřím, že se stejnými pocity budeme odcházet ze všech našich akcí letošního roku. Ráda bych
poděkovala všem v Bosonohách, kteří se jich účastní a rozdávají dobrou náladu a inspirující chuť do
života. A nejen v rámci našeho letos jubilujícího Senior klubu Bosonohy.
Milada Olejníková, předsedkyně klubu

Foto z výroční schůze

POZVÁNKA
Městská část Brno-Bosonohy, Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní
spolupráci Vás srdečně zve na

IX. PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
Sobota 28. 3. 2015 ve 14 hod., Bosonožská orlovna
Přijďte se pobavit, zavzpomínat a zazpívat! O překvapení nebude nouze.
Vstupné 50 Kč. Slosovatelné vstupenky.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Bosonožští senioři na začátku jubilejního roku
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Folkové Brnění naplnilo orlovnu
Bosonožská orlovna se na druhý svátek vánoční rozezněla folkovými tóny. Občanské sdružení Človíček zde pořádalo folkový festiválek na
rozloučenou se starým rokem. Příležitost k setkání s přáteli, vzájemné obohacení a pohlazení po duši dostal každý, kdo si našel čas a přišel
tuto milou akci podpořit.
Festival zahájila kapela Devítka hudebním vystoupením pro děti. Pásmo koled a písně s vánoční tématikou z vlastní tvorby kapely doprovázely děti nejen zpěvem, ale i tancem. Místní kapela Metamorfóza na úvod večerního programu
vybídla publikum ke zpěvu známými country melodiemi. Následně večer gradoval dynamickým
folkem starolískovecké D.N.A. Brno a závěrečné vystoupení kapely Devítka si vysloužilo několikanásobný přídavek. Zpěv a struny kytar zněly orlovnou ještě dlouho po skončení oficiální části
koncertu.
Návštěvníci, kterých bylo bezmála 200, přispěli dobrovolnou částkou na vstupném přes 11.000 Kč.
Částka bude použita ve prospěch některé z dalších zážitkových aktivit pro děti, které sdružení
každoročně pořádá.
Velké poděkování patří sponzorům a MČ Bosonohy za pomoc s organizací akce. Na webových
stránkách sdružení (www.onelittleclovicek.cz) se můžete podívat, jak atmosféru festivalu zachytili
fotografové. Celou akci si můžete projít také v prezentaci p. Hudce z Bosonoh.
Všem čtenářům a příznivcům našich aktivit přejeme zážitky naplněný nový rok.
Mgr. Ivona Špačková

Tříkrálový koncert SHADOW QUARTET
První lednovou neděli proběhl v Bosonožské orlovně koncert skupiny SHADOW QUARTET. Pánové Štěpán Švestka (violoncello), Marek Švestka (tahací harmonika), Michal Franta (kontrabas)
a Ondřej Plhal (housle) společně s úžasně zpívající Pavlínou Švestkovou potěšili několik desítek
diváků opravdu krásnou hudbou různých žánrů. Nebyla nouze o vtipné komentáře, vtipy a povídání. Předpremiéru měl také křest nového CD a křtilo se velice originálně domácí ořechovicí (mimochodem byla opravdu výborná). A jelikož to byl koncert Tříkrálový, tak půlka výtěžku vstupného z tohoto jedinečného koncertu byla darována na Tříkrálovou sbírku.
Daniela Kalná
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V závěru roku se v Bosonožské orlovně již tradičně koná vánoční turnaj ve stolním tenisu
pro veřejnost. Tentokrát byl turnaj uspořádán
28. prosince 2014, kdy oddíl stolního tenisu
za podpory městské části Brno-Bosonohy zorganizoval vánoční turnaj ve třech kategoriích,
a to pro mládež do 15 let, dále v kategorii dospělých pro muže a v kategorii pro ženy, kteří
nehrají registrované soutěže.
Soutěže pro mládež se zúčastnilo rekordních
devět účastníků. Nutno dodat, že většina utkání byla velmi vyrovnaná a nikdo neměl předem nic jistého. Výsledky po odehrání všech
vzájemných utkání v kategorii mládeže jsou
následující.
Konečné pořadí kategorie mládeže do
15 let:
1. Petr Čoupek (čtvrtý 2013), 2. Dominik Kachlík
(pátý 2013), 3. Dominik Došek, 4. Daniel Hampl,
5. Petr Němec, 6. David Lovecký (šestý 2013),
7. Dominik Dočekal, 8. Vojtěch Vyzibla, 9. Denisa Došková.
Samostatná kategorie žen byla vytvořena poprvé v historii vánočních turnajů. V kategorii žen si zahrály čtyři dámy a o napínavé boje
často končící nejtěsnějším výsledkem 3:2 nebyla nouze. Dámy po turnaji vyslovily velkou spokojenost s tím, že si mohly zahrát oddělenou
kategorii a nemusely bojovat s převahou mužů.
Konečné pořadí kategorie žen:
1. Pavlína Odehnalová, 2. Eliška Křivánková,
3. Jana Tůmová, 4. Hana Tůmová.
V nejsilněji obsazené kategorii mužů se sešlo šestnáct zájemců s chutí změřit si své

stolně-tenisové schopnosti. Věkové rozdíly
mezi účastníky byly opravdu značné, mohli se
utkat hráči od 16 let až do 77 roků. Turnaj proběhl v duchu fair-play a všichni soutěžící si dostatečně zahráli, protože nejprve soutěžili ve
třech základních skupinách (5+5+6 hráčů), kde
odehráli utkání každý s každým na tři vítězné
sady. Nejlepších deset hráčů ze skupin bylo
nalosováno do vyřazovacího herního plánu
tzv. „pavouka“, ze kterého po prvním kole vzešli postupující do semifinále. Po odehrání semifinálových partií již bylo jasné, kdo se utká
o celkové vítězství ve vánočním turnaji 2014
ve finálovém utkání a kdo o bronzovou příčku.
Soutěžící, kteří se nedostali do finálového herního plánu, vytvořili samostatný herní plán
o umístění na 11. až 16. místě.
Konečné pořadí kategorie mužů:
1. Ivo Melkus (druhý 2012, pátý 2011)
2. Roman Rozmarin (šestý 2012)
3. Lubomír Chylík st. (třetí 2013, třetí 2012, vítěz
2011)
4. Martin Rozmarin (druhý 2013, pátý 2012),
5. Petr Němec (vítěz 2012, druhý 2011)
6.–10. místo bez určení pořadí: Miroslav Sojka,
Luboš Chylík ml., Pavel Juráček (sedmý 2012,
třetí 2007), Lambert Prukner st., David Dubšík
11. Martin Rozmarin ml., 12. Miloš Křivánek,
13. až 16. místo bez určení pořadí: Ondřej
Chylík, Dominik Kachlík, Marek Kuba, Tomáš
Matěja.
Na závěr chci vyslovit velký dík kolegyni a vedoucí jednoho ze soutěžních týmů Svornost
Bosonohy paní Haně Chylíkové za skvělou
spolupráci při organizaci vánočního turnaje
pro veřejnost.
Za organizátory Ing. Drahomír Tůma
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2014
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Hasičské okénko

Třetí lednový víkend byl pro mladé bosonožské hasiče velmi náročný, ale také velmi úspěšný. V sobotu 24. ledna jsme se v Univerzitním
kampusu v Brně-Bohunicích zúčastnili závodů
štafet v dorosteneckých kategoriích. Na soutěž
přijeli mladí hasiči až z Havířova a ze Slovenska
a navštívil ji také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který má k hasičům a hasičskému sportu velmi blízko. Hejtman Michal Hašek
rozdával i ceny vítězům a jsme rádi, že naši mladí byli u toho. V kategorii dorostenky závodilo
jedenáct družstev a časem 55,65 zvítězily Klára
Marečková a Eva Floriánová z Bosonoh. Vítězný
čas holky zaběhly na první pokus, druhé kolo už
neběžely, protože Klárka při seskoku z kladiny
špatně doskočila a natekl jí kotník. Byl by to velký risk, a tak jí trenér druhý start zakázal. Naše
druhá dvojice Veronika Bučková a Gabča Vojáčková skončila časem 58,36 na pěkném čtvrtém
místě. V kategorii smíšených dvojic startovalo

osm družstev a na vynikajícím 2. místě se umístili naši Eliška Pařízková a Honza Bartončík časem 56,78. Dorosteneckých družstev bylo celkem deset a naši Tomáš Mareček a Dominik
Kachlík se časem 57,12 umístili na 5. místě. Zajímavostí a jistě i důvodem k ocenění je fakt, že
vítězná Klára Marečková odjela po skončení závodu ještě s medailí na krku k vyšetření do dětské nemocnice, kde jí zjistili výron v kotníku.
Klárka se ale nerada vzdává a v neděli 25. ledna
se zúčastnila – byť už s berlemi – další soutěže.
V sokolovně ve Starém Lískovci se soutěžilo ve
vázání uzlů. V kategorii dorostenci jednotlivec
bylo celkem čtyřiadvacet závodníků a 1. místo
obsadila právě Klára Marečková. Hned za ní na
2. místě byla její parťačka z vítězné sobotní štafety Eva Floriánová. V kategorii dvojic soutěžilo čtyřiadvacet družstev a naše Eliška Pařízková
a Klára Marečková skončily na 2. místě. Předposlední lednový víkend byl tedy pro mladé bosonožské hasiče nanejvýš úspěšný, a tak nezbývá než poděkovat všem závodníkům za dobrou
přípravu a vzornou reprezentaci Bosonoh. Poděkování patří samozřejmě i jejich trenérům
a všem, kteří nám fandí a pomáhají.
Miroslava Marečková,
hlavní vedoucí mládeže SDH Bosonohy

MALBY 14 Kč/m2, zednické práce a tapetování, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů,
oken aj.
606 469 316, 547 225 340
platba hotově =
SLEVA 250 Kč!
Bosonohy, Brno a okolí
www.maliribrno-horak.cz

Vážení čtenáři, prosíme vás o zpětnou vazbu na nový zpravodaj. Rádi vám
vyjdeme vstříc, ale potřebujeme vědět, co se vám nelíbí, co byste chtěli změnit – řazení rubrik, velikost písma, jaké informace vám chybí apod.
Pište nám na zpravodaj@bosonohy.cz nebo přijďte v úřední dny osobně na
podatelnu obecního úřadu.
Redakce
16

bosonožský zpravodaj 1/2015

Předběžný přehled akcí na rok 2015
Datum

Čas

Popis

Místo

14. 2.

20.00

ŠIBŘINKY s rejem masek

Bosonožská orlovna

21. 3.

14.00

VÍTÁNÍ JARA, Ze zákulisí tradice – kroje
v Bosonohách

BOSA

IX. PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ

Bosonožská orlovna

UKLIĎME BOSONOHY
(v rámci projektu Ukliďme Česko)

Bosonohy, myslivna

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ BOSONOH A UCTĚNÍ PAMÁTKY
OBĚTÍ II. SVĚT. VÁLKY

Bosonožské nám.

BOSONOŽSKÝ BĚH

hřiště pod myslivnou

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

areál u myslivecké chaty

DEN MATEK

Bosonožská orlovna

MILČOVO KOLEČKO-CYKLISTICKÁ BENEFICE

start a cíl ulice Hoštická

BOSONOŽSKÉ MLADÉ HODY

Bosonohy, orlovna

MDD

hřiště FK Bosonohy

28. 3.

14.00

18. 4.
24. 4.

24. 4.

15.00

8.00

30. 4.
3. 5.
8. 5.

14.00

8.–10. 5.
31. 5.

14.00

13. 6.

9.00

20. 6.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB TENIS PRO VŠECHNY TK Bosonohy
HURÁ PRÁZDNINY

BOSA

12. 7.

9.00

BOSONOHEC NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

hřiště FK Bosonohy

25. 7.

9.00

VOLEJBALOVÝ TURNAJ A TURNAJ VE VYBÍJENÉ

hřiště FK Bosonohy

LETNÍ KINEMATOGRAF

hřiště FK Bosonohy

29.–31. 7.
1. 8.

14.00

BOSONOŽSKÝ SUDOVAL

areál u myslivecké chaty

15. 8.

11.00

BOSONOHY V ZAJETÍ VELKÝCH CEN

orlovna, bývalý start
a cíl GP

24.–28. 8.

FOTBALOVÝ CAMP

hřiště FK Bosonohy

5./12. 9.

TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY

TK Bosonohy

19. 9.

14.00

BABSKÉ HODY

Bos. nám., orlovna

29. 11.

15.00

ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

Bosonožské nám.

5. 12.

16.00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Bosonožské nám.

6. 12.

15.00

BOSONOŽSKÉ VÁNOCE - MIKULÁŠ

BOSA

13. 12.

17.00

ADVENTNÍ KONCERT

Bos. nám., kaple
sv. Floriana

19. 12.

11.00

VEPŘOVÉ HODY

hřiště FK Bosonohy

31. 12.

23.00

SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ

Bosonožské nám.

