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Před pár dny k nám zavítalo jaro. I my u nás v Bosonohách jsme přivítali první jarní dny,
již po několikáté naším způsobem. Organizátorkou akce „Vítání jara“ byla paní Markéta
Langerová-Blaháková, které patří dík za dobře připravenou akci.
V sobotu 24. 3. jsme se sešli u „hasičky“, kde jsme společně vyzdobili nový traktůrek
a objeli jsme s dětmi na vlečce Bosonohy. Jarní jízda byla ukončena v areálu Bosa, kde
byla symbolicky postavena nazdobená májka. Součástí této krásné akce bylo také pokřtění nového traktůrku, z několika jmen děti vybraly: Máňa. Děti se zúčastnily her a za
svoji aktivitu byly odměněny sladkostmi.
Na závěr akce zahrála cimbálová muzika a tím bylo zakončeno přivítání prvních jarních
dnů v Bosonohách.
Pro ty, kteří nemohli být na Přivítaní jara, mám dobrou zprávu. Mohou se podílet na jarním úklidu Bosonoh, který probíhá v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, a to
7. 4. 2018, sraz je v 10 hod. na Bosonožském náměstí u „hasičky“.
Jaro nedává jen první silné sluneční paprsky, ale je i poslem dobrých zpráv. I k nám
jedna zavítala, a to, že u příležitosti dne učitelů, byla na Magistrátu města Brna oceněna zástupkyně ředitele pro mateřskou školu paní Zdeňka Bendová. Byla oceněna za
dlouholetou práci s dětmi v mateřské škole a za přípravu dětí do základní školy. Osobně jsem byl přítomen předání ocenění a u té příležitosti jsem jí poděkoval za její dosavadní práci.
Buďme hrdi na ty, kteří pro Bosonohy dávají ze sebe to nejlepší a vytváří hodnoty pro
všechny důležité.
Dovoluji si touto cestou paní Bendové znovu poděkovat za její obětavou práci.
Váš starosta Miroslav Sojka
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co se děje sport kultura tiráž
škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Vážení spoluobčané, přátelé,

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

Bosonožští oslavenci
Duben
Ing. Jaroslav Kotásek – 90 let
Blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a životní energie.

Rádi bychom tímto způsobem popřáli všem našim spoluobčanům, potřebujeme však
souhlas s možností uveřejnění ve zpravodaji. Formulář najdete na www.bosonohy.cz
nebo je možno vše vyřídit na úřadě městské části.

„Jarní úklid“
Tak konečně tu máme jaro
nejen podle kalendáře. Všichni se s elánem pouštíme do
prací na zahradách a do úklidů jak doma, tak kolem svého obydlí. Abychom měli
kam dávat odpad, slouží nám
k tomu nejen vlastní popelnice, ale i sběrný dvůr a kontejnery na separovaný odpad.
Jak jste si jistě mnozí všimli,
ne vždy je místo kolem kontejnerů pěkné na pohled. Nejen, že je kolem nich někdy
nepořádek, ale i samotné
místo s kontejnery není ideálně řešeno. Máme však dobrou zprávu, postupně se to
bude měnit. Na projekt „Kontejnerová stání“ nám byly
přislíbeny finanční prostředky od Magistrátu města Brna
a první renovace již dokonce
byla zrealizována, a to na ul.
Ševčenkova. Pevně doufám,
že další budou následovat,
a že to u nás v Bosonohách
bude vypadat hezky a kultivovaně. Budu rád za Vaše případné názory.
Přeji Vám všem krásné jarní dny
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Martin Černý, zastupitel
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V termínu od 9. listopadu do 4. prosince 2017 proběhla kampaň měření kvality ovzduší
v Brně-Bosonohách na ulici Ostopovická. V lokalitě byl umístěn měřicí vůz, který kontinuálně sledoval koncentrace prašnosti (PM10), oxidů dusíku (NO2, NO a NOX), oxidu siřičitého
(SO2), oxidu uhelnatého (CO) a meteorologických prvků (teplota vzduchu, rychlost a směr
větru, relativní vlhkost vzduchu).
Vývoj koncentrací škodlivin je do značné míry ovlivněn meteorologickými podmínkami.
Koncentrace v lokalitě Brno-Bosonohy tak sledují podobné trendy, jako další stanice imisního monitoringu. Naměřené hodnoty je tedy možné srovnat a odhadnout dlouhodobější
průměr (průměrnou roční koncentraci) koncentrací v lokalitě Brno-Bosonohy.
Koncentrace PM10 velmi dobře korelují s dalšími lokalitami státní sítě imisního monitoringu. Z hlediska denního chodu jsou mírně zvýšené koncentrace ve večerních a nočních hodinách, přes den bývají zpravidla nižší. Hodnoty průměrných denních koncentrací PM10
ani jednou nepřekročily hodnotu imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10
(50 μg∙m–3). Na základě velmi dobré korelace mezi lokalitami byla odhadnuta průměrná
roční koncentrace PM10 v Brně-Bosonohách na zhruba 19–21 μg∙m–3, což je zhruba na úrovni lokality Brno-Tuřany.
Zvýšené koncentrace PM10 jsou v průměru měřeny zejména při jižním a jihozápadním proudění větru a vyšších rychlostech větru. Z těchto směrů však vítr neproudí tak často jako ze
severozápadu, relativně největší množství PM10 tedy přichází z těchto směrů. Denní chod
členěný dle směru větru pak naznačuje, že maximální hodnoty PM10 jsou měřeny při jihozápadním a jižním proudění ve v podvečerních a nočních hodinách.
Koncentrace NO2 v Brně-Bosonohách velmi dobře korelují s pozaďovými lokalitami města
Brna, mírně ovlivněnými dopravou (Brno - Lány, Brno - Dětská nemocnice). Korelace s lokalitou Brno-Tuřany, která je dopravou ovlivněna podstatně méně, je již slabší. Na vývoji koncentrací NO2 se tak podílí meteorologické podmínky a ovlivnění dopravou. Z hlediska denního chodu NO2 jsou dobře patrné 2 špičky – ranní a odpolední, v době, kdy lidé odjíždějí do
a ze zaměstnání. Přes den (zejména okolo poledne) jsou koncentrace velmi nízké, podobně
jako v noci. Svůj vliv tak má zejména místní doprava. Hodinové koncentrace se pohybovaly
po celou dobu kampaně do 60 μg∙m–3, k hodnotě imisního limitu pro hodinovou koncentraci NO2 (200 μg∙m–3) se tedy nepřiblížily. Na základě korelací se stanicemi Brno - Lány a Brno
- dětská nemocnice byla odhadnuta průměrná roční koncentrace NO2 v lokalitě Brno-Bosonohy v roce 2017, která činila 24,5–25 μg∙m–3.
Zvýšené koncentrace NO2 jsou v průměru měřeny zejména při jižním proudění. Z těchto
směrů však vítr neproudí tak často jako ze severozápadu, relativně největší množství NO2
tedy přichází z těchto směrů. Denní chod členěný dle směru větru pak naznačuje, že maximální hodnoty NO2 jsou měřeny při ranní a odpolední dopravní špičce (zejména při proudění z jižních směrů), přes den, zejména okolo poledne, jsou pak koncentrace nízké.
Pro ovlivnění dopravou je významný poměr koncentrací NO/NO2. Dopravou nejovlivněnější stanice mají tento poměr vyšší než 1 (Brno – Svatoplukova = 1,2), naopak u pozaďových
lokalit se hodnoty pohybují okolo 0,2 (Mikulov – Sedlec). V lokalitě Brno-Bosonohy byl průměrný poměr koncentrací za celé období 0,67, přičemž nejvyšší hodnoty byly měřeny při
proudění ze severu, kdy dochází k lokálnímu ovlivnění místní dopravou.
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z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy

Měřicí kampaň kvality ovzduší v lokalitě
Brno-Bosonohy

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

Koncentrace SO2 jsou v celé ČR velmi nízké a nejinak tomu bylo i během měření v BrněBosonohách. Koncentrace se v hodinových průměrech pohybovaly do 10 μg∙m–3 (imisní limit má hodnotu 350 μg∙m–3), v denních průměrech se hodnoty pohybovaly do cca 8 μg∙m–3
(imisní limit má hodnotu 125 μg∙m–3). Koncentrace jsou ovlivňovány jednak meteorologickými podmínkami, což potvrzuje dobrá korelace s lokalitou Brno-Tuřany, ale také nějakým
zdrojem zvyšujícím koncentrace v jihozápadní části Brna (vyšší koncentrace v lokalitách Brno-Bosonohy a Brno - Lány).
Koncentrace oxidu uhelnatého jsou rovněž celorepublikově velmi nízké. V Brně-Bosonohách, podobně jako v lokalitě Brno - Lány se maximální 8hodinový klouzavý průměr CO za
rok pohyboval zhruba okolo 1 500 μg∙m–3, imisní limit má však hodnotu 10 000 μg∙m–3. Vývoj koncentrací CO v Brně - Lánech a Brně-Bosonohách je velmi podobný.

„Letní čištění komunikací v MČ Brno-Bosonohy “
26. 4., 28. 6., 5. 9., 16. 10.
Bosonožské náměstí, Hoštická, Pražská (pouze zastavěná část), Troubská, Přímá, Práčata
15. 6., 14. 9.
Ostopovická, Sedla, Skalní, U Smyčky + Vzhledná, Za Vodojemem, Jámy, Konopiska, Křivánky, Padělíky, Pusty, Ševčenkova, Vratná, Zájezdní, Průjezdní, Rušná, Vrchní
18. 7.
Jihlavská (pouze v j.ú. Bosonohy), Horynova, Chironova, Mlaty, Sojkova
Vzhledem k tomu, že se vždy najdou neukáznění řidiči, kteří své auto v daném termínu nepřeparkují a ničí tím snahu vyčistit komunikace pořádně, zvažujeme opětovný
návrat k odtahu vozidel v rámci blokového čištění. Očividně totiž varianta „po dobrém“ nefunguje.

Brno rozdává kompostéry
Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve
spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá
hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
a kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití.
Občané si mohou vybrat ze tří druhů kompostérů – standardní uzavírací 900litrový, standardní uzavírací 400litrový nebo sada pěstebních kompostérů (sada obsahuje 2 ks 400litrových pěstebních kompostérů). Žádosti je možné podávat od 16. dubna na webové stránce
www.resako.cz, kde jsou zároveň uveřejněny bližší informace.
Žadatel o kompostér musí splňovat následující podmínky:
• žadatel je fyzická osoba starší 18 let
• kompostér musí být umístěn a řádně využíván na území města Brna
• žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (na www.resako.cz)
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A co děti?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tentokrát je článek věnován dětem v nelehké situaci, a to
když se jejich rodiče rozchází. Budu se zde snažit zachytit několik doporučení, jak se zachovat vůči Vašemu dítěti v situaci, kdy s druhým rodičem přestáváte tvořit pár.
V první řadě je potřeba si uvědomit, že dítě potřebuje nutně Vás oba, a to i za situace, kdy
většinu času tráví jen s jedním z Vás. Nic dítěti nenahradí čas strávený s druhým rodičem.
Rodič, který o dítě převážně pečuje, by sám měl dbát na to, aby se dítě s druhým rodičem
stýkalo, a to i tak, že případně převezme aktivitu a k tomuto styku dopomůže. Někdy stačí jen vzít telefon a spojit dítě s druhým rodičem takto na dálku. V této souvislosti byste se
rovněž měli vzdát před dítětem všech prohlášení, která druhého rodiče očerňují.
Ve vypjatých vztazích bývají kritické okamžiky při předání dítěte druhému rodiči. Chtěl bych
Vám doporučit, aby samotnému předání předcházela příprava dítěte na to, že bude několik
dní s druhým rodičem. Tato příprava by měla spočívat v tom, že dítě bude na pobyt u druhého rodiče pozitivně namotivováno a také v tom, že bude mít připravené své osobní věci.
Rodiče by si rozhodně neměli přes dítě posílat vzkazy, dítě by v žádném případě nemělo
mít pocit, že jeho návštěva u druhého rodiče prvního rodiče jakkoliv obtěžuje. Předání dítěte by nemělo připomínat předání věci. Prosím vždy si zkuste představit, jak ten který okamžik prožívá Vaše dítě. Předání dítěte by mělo být přátelským setkáním rodičů, okamžikem,
kdy Vás má Vaše dítě oba pohromadě. Neničte prosím Vašemu dítěti tyto vzácné okamžiky
hádkami. Když je situace tak zlá, že se prostě nesnesete, předávejte si dítě ve škole či školce, nebo u přátel.
V některých případech se mezi rodiči strhne o dítě boj. To není dobré. Rodiče mívají v takových situacích potřebu k sobě dítě co nejvíce přimknout. Nakupují dětem hračky, elektroniku, dítě se učí nové sporty, čas se tráví aktivně, pořád je nějaká akce. Nezapomínejte prosím,
že Vaše dítě stejně jako i Vy má rádo trochu klidu, že se nemusí pořád něco dít, péče o dítě
by se neměla zvrhnout v závod o to, kdo dítě víc rozmazlí.
A aby tento článek nebyl jen pouhým poselstvím, dodávám, že v právním prostředí platí
pravidlo, mající původ v Úmluvě o právech dítěte, že všechna činnost týkající se nezletilých
dětí by na prvním místě měla sledovat jejich nejlepší zájem. I sami rodiče by tedy neměli
své zájmy nadřazovat zájmu nezletilých dětí a v každém okamžiku by si měli pokládat otázku, zda jednají v nejlepším zájmu svého dítěte.
Mgr. Hugo Hubený, Advokátní kancelář
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Postup, jak kompostér získat:
• na www.resako.cz si přečíst informace o kompostování a správně odpovědět následujících 12 otázek
• vyplnit osobní údaje, adresu umístění kompostéru a vybrat si typ kompostéru, který vám
bude nejlépe vyhovovat
• odeslat žádost
• na uvedenou emailovou adresu vám bude doručeno potvrzení o přijetí vaší žádosti s informacemi k vyzvednutí kompostéru.
V případě dotazů můžete kontaktovat Ing. Alenu Procházkovou, telefon: 548 138 212, mobil: 725 339 536, email: prochazkova@sako.cz.

z radnice úvodem co se děje sport kultura škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy
Inzerce:
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V BOSONOHÁCH LÍPU ZASADÍME 11. KVĚTNA V 9.30 HODIN
V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti.
Jihomoravský kraj chce v této souvislosti nechat na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události.
Jak vysvětlil hejtman Bohumil Šimek: „Chceme zasadit 100 lip srdčitých nejen jako symboly demokracie, ale také jako symboly lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž
se lidé setkávali, a budou to právě lípy, které budou svědky setkání budoucích“. Jak následně
dodal, na nákup lip budou vyčleněny finance z krajského rozpočtu.
Do akce se zapojí také současní zastupitelé kraje. Každý dostane k vysazení jednu lípu. Vybere pro ni místo ve svém působišti či rodišti, kde společně s občany, aktivními spolky, školami
a pamětníky lípu vysadí a uspořádá jednu ze sta oslav republiky v rámci Jihomoravského
kraje. „Chceme, aby vysazování lip bylo příležitostí k setkání lidí a k oslavě tohoto významného
výročí. Věřím, že tak proběhne sto krásných oslav v našem kraji a jako připomínka na tuto událost pak na těchto místech zůstane lípa,“ dodal hejtman Šimek.
V termínech duben - červen a září - říjen zasadí 64 lip jednotliví zastupitelé kraje, 18 lip
hejtman kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Partnerem projektu je Český rozhlas Brno, odborným garantem je Mendelova univerzita
v Brně, která poskytne poradenský servis.
V BOSONOHÁCH společně s hejtmanem Bohumilem Šimkem zasadí lípu náš rodák
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a starosta Bosonoh Miroslav Sojka. Akce se uskuteční v pátek 11. května v 9.30 hodin u křižovatky ulic Pražská a Hoštická. Krátký program si na
tuto akci připravily děti ze Základní a mateřské školy.
MČ Brno-Bosonohy

Zprávičky z naší školičky
Já jsem malý koledníček,
já k Vám jdu,
dáte-li mě pár vajíček,
rád si vezmu…
Měsíc březen patřil v naší školce hlavně probouzení jara a oslavě Velikonoc. Přírodu jsme
probudili hrami, básničkami, písničkami, tvořením a dalšími činnostmi, například jsme uklidili zahradu, připravili kompost a záhonek na výsev zeleniny. Změny v přírodě jsme s dětmi
pozorovali nejen na zahradě mateřské školy ale i při vycházkách do okolí. Kromě toho proběhl ve školce výukový program pro nejstarší děti „Jaro je tady“.
Do mateřské školy zavítala divadla s pohádkami „Zvířátka a loupežníci“ a „Princezna s dlouhým nosem“. Předškoláci navštívili Divadlo Bolka Polívky, kde viděli pohádku „Princezny
jsou na draka“.
V rámci tematické části „Máme rádi zvířata“, děti poznávaly zvířata a jejich mláďata. Navštívili
jsme s dětmi soukromý chov koní v Troubsku, kde děti viděly malé hříbátko a seznámily se
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Vysázením 100 lip si kraj připomíná výročí
vzniku Československa

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

s péčí o koně. Velikonoční svátky jsme oslavili tradicemi, zdobením vajíček a jarními výtvory
dětí. Předškoláci se pilně připravují na blížící se zápis do základní školy.
Na závěr bych ráda poděkovala panu řediteli Mgr. Stanislavu Skřičkovi, školské radě a zastupitelům MČ Brno-Bosonohy za nominaci na ocenění „Výrazná pedagogická osobnost roku“,
čehož si velmi vážím. Poděkování patří také všem zaměstnancům mateřské školy, bez kterých bych tohoto ocenění nemohla dosáhnout.
Za mateřskou školu přeji všem krásné jarní dny
Zdeňka Bendová

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
nejprve chci pozvat všechny předškolní děti, tedy ty, které již mají šest roků, nebo je budou do 1. září mít, aby přišly se svými rodiči na zápis do 1. třídy, který se koná ve čtvrtek
12. dubna od 14.00 do 19.00 hodin v naší základní škole. Rodiče si kromě přihlášky s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Více informací je na našich webových
stránkách www.zsbosonohy.cz a na www.zapisdozs.brno.cz.
V měsíci dubnu probíhají také zápisy do naší mateřské školy. Všechny informace najdete
přímo v mateřské škole nebo opět na našich webových stránkách. Poradit a pomoci je vám
připravena paní zástupkyně Zdeňka Bendová. Více informací je na www.zapisdoms.brno.cz.
Naši základní školu opět navštívil pan Wesley Robinson, tatínek našich žáků, a procvičoval
s dětmi komunikaci v angličtině. Na dětech je po počátečním ostychu vidět pokrok a i my
učitelé jsme rádi, že můžeme přijít do aktivního kontaktu s rodilým mluvčím a procvičovat
svoji angličtinu. Za tuto pomoc moc děkujeme.
Velkou radost nám udělala žákyně 4.A třídy Markéta Bařinová, která získala skvělé 2. místo
ve své kategorii v městském kole pěvecké soutěže Družinová superstar.
Žáci druhých až pátých tříd absolvovali soutěž Matematický Klokan a v kategorii 2. a 3. tříd
si nejlépe vedli Jan Tesáček (3. třída 85 bodů), Matěj Skládal (2. třída 68 bodů) a Jindřich
Topinka (3. třída 64 body).
V kategorii 4. a 5. tříd získala maximální počet bodů
Alena Smejkalová (5. třída
120 bodů), dále Tereza Vlachová (5. třída 110 bodů)
a Antonín Tesáček (5. třída
102 body).
Proběhlo také zimní kolo
školní florbalové soutěže.
Žáci čtvrtých a páté třídy
prošli školením v oblasti finanční gramotnosti. Naše
škola byla vybrána mezi 60
škol Jihomoravského kraje,
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Žáci 5. třídy pod pečlivým
vedením paní učitelky třídní
začali vydávat třídní a školní časopis Bosonožáček, který si sami sestavují. Jsme rádi za jejich aktivitu, se kterou, doufáme, budou pokračovat dále
i jejich následovníci z nižších ročníků.
Proběhl také projektový den zaměřený na zdravý životní styl, stravování, péči o organismus a pravidelné cvičení. V podobném duchu, ale se zaměřením na péči o chrup, k nám
zavítaly studentky Vyšší odborné školy zdravotnické se svou vyučující Mgr. Kateřinou Veselou. V promyšleném programu pracovaly se třídami, učily a připomínaly dětem, jak pečovat o své zuby.
Od firmy Dribo jsme obdrželi sponzorský dar, za který jsme velmi vděčni. Škola i školka
může dary po souhlasu pana starosty přijímat a dárce si může stanovit, na co dar použít.
Dárce potom dar využije jako odečet ve svém daňovém přiznání.
Na konci článku se vrátím ještě ke slavnosti, která proběhla ve středu 28. 3. 2018 na Nové
radnici. Jak již bylo napsáno v minulém čísle, a je také napsáno v příspěvku za mateřskou
školu tohoto vydání, získala významné ocenění jako výrazná pedagogická osobnost roku
moje zástupkyně pro mateřskou školu paní Zdeňka Bendová. Dovolím si i tímto příspěvkem pogratulovat k zisku ocenění a poděkovat za veškerou práci pro mateřskou školu nejen v tomto roce, ale v celé její dosavadní kariéře. Jak píše sama oceněná, poděkování patří
i všem ostatním pracovnicím mateřské školy, jak paním učitelkám, tak také paním kuchařkám a provozním. A stejně tak můžu poděkovat i těm, kteří pracují ve škole základní. Díky
jejich každodenní poctivé práci mohou být obě části školy úspěšné a o vaše děti je vždy
dobře postaráno.
Všem přeji příjemné jaro.

Stanislav Skřička, ředitel školy

Inzerce:
Příjmeme pracovníky na HPP s OZP i s invalidním důchodem na zkrácený úvazek 6hod. Denně,
volné víkendy, na pozici obsluha parkoviště - pro
pracoviště Brno-střed, Hybešova. Nástup ihned.
PPH spol. s r. o., Wurmova 3, Brno. Tel.: 602 595 682
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Rekonstrukce bytových jader, koupen
a topení. Poradenství, návrh, realizace na
klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187,
e-mail: info@tzbcentrum.cz,
www.tzbcentrum.cz
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které budou zapojeny v projektu KaPoDaV – Podpora
kariérového
poradenství,
podnikavosti pro udržitelný
rozvoj a dalšího vzdělávání
v Jihomoravském kraji. Během dvou školních roků budeme zapojeni v aktivitách
Finančně gramotná škola,
Škola pro udržitelný život,
Ekoškola a Badatelství s Terezou – Globe.
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Fandíme fauně! Den Země s Lipkou
Na sobotu 21. dubna připravuje Lipka ve spolupráci s dalšími organizacemi velkolepou oslavu Dne Země. Uskuteční se již tradičně na Kraví hoře a letos bude o zvířatech
a lidech. Protože my lidé, a děti obzvlášť, FANDÍME FAUNĚ!
Oblíbená akce začne v parku na Kraví hoře v 10 hodin dopoledne a během celého dne nabídne dětským i dospělým návštěvníkům pestrý program. Pro děti připravíme přes 20 stanovišť, na kterých se dozví spoustu zajímavostí o zvířatech i o našem soužití s nimi. S některými zvířaty se setkají naživo, některá uslyší a zkusí rozeznat jejich řeč, dozví se třeba, s čím
si hrají delfíni v moři, proč mají motýli lesklá křídla nebo že mravenci patří mezi nejsilnější
živočichy na světě.
Lipka myslí s programem i na dospělé návštěvníky. Pro ty je naplánována řada přednášek,
které proběhnou v sálu hvězdárny na Kraví hoře, i několik venkovních workshopů, například
ukázka výcviku vodicích psů.
Součástí akce bude i EKOtrh, který tradičně nabídne ekologické a lokální výrobky, stejně
jako stánky s nejrůznějším občerstvením. Na podiu, které bude součástí areálu, poběží po
celý den doprovodný program. Těšit se můžete na koncert brněnské tramp-folkové kapely
Přístav, na tradiční rytmy a melodie západní Afriky v podání dívčí kapely Spálený sušenky,
a také na dvě dětská představení Divadla Koráb.
Bližší informace i podrobný program najdete na naší internetové stránce http://www.lipka.
cz/denzeme, kde se můžete také podívat, jak Den Země proběhl v uplynulých letech. Prožijte největší svátek Země spolu s námi!
Amálie Rosíková

Nechte se inspirovat v Zahradách lidských
hodnot
Královopolské Centrum Kociánka se opět otevře široké veřejnosti. A to 24. května 2018
v rámci osmého ročníku multižánrového festivalu Dobrý den Kociánko. Záštitu nad celou akcí převzal 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík a senátor PhDr.
Zdeněk Papoušek. Stejně jako v předchozích letech se akce nese v duchu lidských hodnot. Tou 99. před stoletým výročím Kociánky bude inspirace.
„Díky festivalu se mohou naši uživatelé prezentovat a setkávat s novými lidmi. Může to být inspirující nejen pro ně, ale také pro samotné návštěvníky festivalu – seznámit se s naší prací a světem
zdravotně postižených. I proto je letošní hodnotou inspirace,“ zve na akci ředitel Centra Kociánka Tomáš Komárek.
Z hudební produkce mohou návštěvníky festivalu inspirovat brněnské stálice Květy a Ty Syčáci, dále rozjíždějící se kapela The Oakland Sisters či malí rockeři přímo z Kociánky pod příznačným názvem Hustej Rock. Na své si přijdou také milovníci divadla. Svá představení předvedou
studenti DIFA JAMU nebo herci z divadla FACKA. V dopoledních hodinách připraví program
na téma inspirace Dům dětí a mládeže Helceletova a svojí troškou do mlýna přispějí rovněž
žáci Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Ti budou mít připraven mimo jiné vědomostní
kvíz. Pozadu nezůstanou ani zaměstnanci a samotní uživatelé Centra Kociánka, kteří se zapojí
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Nedílnou součástí festivalu bude tradičně Jarmark neziskových organizací, kde se představí
kulturně-sociální neziskové či příspěvkové instituce z Jihomoravského kraje. Chybět nebudou
samozřejmě ani stánky s občerstvením a zaručeně dobrou kávou. Věříme, že letošní program
festivalu Dobrý den Kociánko bude pro návštěvníky skvělou inspirací k jeho návštěvě a že si
jej společně užijeme!
Tereza Ivičičová, koordinátorka festivalu Dobrý den Kociánko

Univerzita třetího věku – ideální místo pro
vzdělávání a setkávání
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí všem aktivním seniorům
s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas nejen
možnost vzdělávat se, dozvídat se nové poznatky ze světa vědy a seznamovat se s erudovanými odborníky, ale i navazovat nová
přátelství se svými vrstevníky.
Obliba seniorského vzdělávání neustále roste, proto je naší snahou připravovat pestrou
a zajímavou nabídku pro co nejširší okruh
posluchačů. Zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj přehled a vědomosti z nejrůznějších
vědních oborů, je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU, čímž je zaručen
víceoborový charakter. Po ukončení tříletého
cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci osvědčení o absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné a patří mezi milovníky a obdivovatele umění ve všech jeho
podobách, určitě zaujme tříletý kurz Umění,
objednavatelé a umělecký styl v dějinách.
Neméně atraktivní jsou nabízené jednoleté
kurzy Kulturní dědictví a památková péče
na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) nebo Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní v období od října do května.
Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí
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pouze zápisné, které bylo pro akademický
rok 2018/2019 stanoveno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat od 2. května do
30. června 2018 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Komenského
nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech,
podmínkách přijetí a možnostech přihlašování naleznete na www.u3v.muni.cz.
Za kolektiv U3V MU Mgr. Marcela Strmisková

Inzerce:
Školní jídelna DJ, s. r. o., na ZŠ Svážná
- Nový Lískovec, hledá kuchaře(ky)
požadavek výuční list, na plný úvazek,
pomocné kuchařky, na plný i zkrácený
úvazek, řidiče na rozvoz obědů
zkrácený úvazek.
Nástup dohodou.
Informace J. Horáček,
tel.: 721 809 980

Hledám pronájem zahrady
v Bosonohách a okolí.
Mobil 720195830
13
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do všech programových částí festivalu. Budou také prezentovat služby Centra Kociánka, včetně nejrůznějších výrobků, jenž bude možno zakoupit. Své místo zde bude mít rovněž spolek
Umění proti zdím, který si pro návštěvníky připraví zajímavé workshopy. Hodně netradičním
zážitkem pro návštěvníky festivalu může být i slaňování vozíčkářů.
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Víme, co se děje…
14. 4.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Senior klub nezahálí, již druhé taneční odpoledne v tomto roce začíná
v 16 hodin v Bosonožské orlovně.

20. 4.

BOSONOŽSKÝ BĚH
Základní a mateřská škola Bosonohy tradici neopouští, a tak i toto páteční dopoledne je věnováno sportu. Děti z Bosonoh poměří síly s okolními
školami. Začátek je v 8 hodin na hřišti pod mysliveckou chatou. Atmosféra je zde vždy úžasná.

25. 4.

POLOŽENÍ KYTIC K PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ
I tyto akce jsou hlavně pod taktovkou Senior klubu, přesto, kdo můžete,
přijďte. Ve 14.30 hodin se sejdeme pod školou.

4.–6. 5.

BOSONOŽSKÉ MLADÉ HODY
Každoroční tradice, krásné bosonožské kroje, hudba, kolotoče. První květnový víkend se v Bosonohách slaví. V pátek dopoledne jízda stárků koňmo
pro máju, odpoledne stavění máje u Bosonožské orlovny, večer předhodová zábava. V sobotu od 14 hodin průvod a hodová zábava v Bosonožské
orlovně. V neděli v 10 hodin Poutní mše svatá a od 14 hodin se předvedou malí stárci, taková malá generálka pro naše budoucí zastánce tradičních krojovaných hodů.

8. 5.

MILČOVO KOLEČKO
Osmý ročník cyklistické benefice začíná ve 13 hodin prezencí u bran fotbalového hřiště na Hoštické ulici. Vstup volný.

11. 5.

VYSAZENÍ LÍPY V RÁMCI VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
V BOSONOHÁCH společně s hejtmanem Bohumilem Šimkem zasadí lípu
náš rodák Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a starosta Bosonoh Miroslav Sojka.
Akce se uskuteční v pátek 11. května v 9.30 hodin u křižovatky ulic Pražská a Hoštická. Krátký program si na tuto akci připravily děti ze Základní
a mateřské školy.

13. 5.

DEN MATEK
Zveme všechny maminky na oslavu tohoto krásného svátku. V Bosonožské
orlovně Vás od 15 hodin přivítá pan starosta, pro radost Vám zatančí a zazpívají děti a dostanete malou pozornost. Pro děti bude připraven dětský
koutek. Občerstvení je zajištěno.
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Přijďte se za námi podívat na Den otevřených dveří, v úterý 27. března 2018 od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

Co naše škola nabízí:
 přátelskou atmosféru a rodinné prostředí,
 individuální přístup, asistenty pedagoga, doučování,
 moderní vybavení tříd, interaktivní tabule,
 počítačovou učebnu, novou tělocvičnu,
 výuku anglického jazyka od 1. třídy,
 rozšířenou výuku anglického jazyka v 5. třídě,
 školního psychologa, školní poradenské pracoviště,
 projekty - soutěže, některé kroužky zdarma,
 akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost,
 aktivní trávení času ve školní družině,
 širokou nabídku zájmových aktivit,
 výbornou domácí kuchyni.

K zápisu se dostaví děti narozené v roce 2011 a 2012 v doprovodu svých zákonných zástupců.
S sebou si vezměte průkaz totožnosti zákonných zástupců a rodný list dítěte.

Zápis probíhá dne 12. dubna 2018 od 14:00 do 19:00 hodin

Informace o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, p. o.
Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno,
tel: 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY
A STÁRCI
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

MLADÉ
HODY
Pátek 4. května
dopoledne – jízda s májou přes Bosonožské náměstí
odpoledne – stavění máje u Bosonožské orlovny
19.00 hodin – předhodová zábava u Bosonožské orlovny – hraje Metamorfóza

Sobota 5. května
14.00 hodin – slavnostní průvod od Bosonožské orlovny – hrají Střeličáci
20.00 hodin – hodová zábava v Bosonožské orlovně – hraje Hamrla Boys

Neděle 6. května
10.00 hodin – poutní mše svatá v parku pod základní školou na Bosonožském
náměstí
14.00 hodin – krátký průvod krojovaných dětí od vodojemu k základní škole
14.20 hodin – vystoupení dětí a posezení u cimbálu v parku pod základní
školou, možnost občerstvení
Vstupné 150 Kč, doprodej vstupenek na podatelně MČ Brno-Bosonohy od 9. dubna

