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gratulujeme paní Zdeňce Bendové, vedoucí učitelce naší mateřské
školy, která u příležitosti Dne učitelů převezme ocenění v kategorii
„Výrazná pedagogická osobnost
roku“.
Zdeňka Bendová se narodila v Bosonohách, zde absolvovala základní
školu a je známou osobností naší
městské části. Pracuje v oblasti školství od roku 1980, v tomto roce začala vyučovat jako učitelka mateřské školy v MČ Brno-Bosonohy. Přes
jiná další učitelská místa se vrátila do mateřské školy v Bosonohách
v roce 2003, od roku 2004 pracuje
jako zástupkyně ředitele pro mateřskou školu. Aktivně se podílí na vedení školy jako celku, věnuje zvýšené úsilí vedoucí k zabezpečení
hladkého přechodu dětí mezi mateřskou a základní školou. Je hybatelkou rozvoje a tvůrcem dalšího směřování mateřské školy.
Děkujeme za tuto náročnou a obětavou práci, je pro nás velkou inspirací.
MČ Brno-Bosonohy
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co se děje sport kultura tiráž
škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Úvodem

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

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 32/VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 21. 2. 2018 v 18 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) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky pro zakázku „Letní čištění komunikací na území MČ Brno-Bosonohy na dobu neurčitou od roku 2018“
- dodavatel firma FALKY, spol. s r. o.,
IČ 28297849, nabídková cena bez DPH
za 5 let 880 230 Kč bez DPH (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
b) pověření tajemníka zpracováním zadávací dokumentace a k provedení výběru
dodavatele na VZ – analýza a implementace GDPR do podmínek MČ Bosonohy
a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ a pověřuje starostu podpisem smlouvy za MČ
a ředitele školy za příspěvkovou organizaci na implementaci opatření k dosažení souladu s GDPR (pro 8, proti 0, zdržel
se 0)
c) rozpočtové opatření č.3/2018 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 na straně
výdajů v objemu +200 000 Kč v § 6171
– činnost místní správy, a v objemu
+200 000 Kč na straně financování v položce 8115 – změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech (pro 8,
proti 0, zdržel se 0)
d) veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace poskytnuté z rozpočtu městské části
Brno-Bosonohy pro rok 2018 níže uvedeným subjektům:
Na konkrétní projekt:
– Junák – Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z. s., Lužánky č. 792, Brno,
IČ: 60553707, smlouva č. 24180008
– Svornost Bosonohy, z. s., Pražská 64/55, Brno, IČ: 18826555, smlouva č. 24180009
– Sportovní kluby Brno-Bosonohy, z. s.,
Hoštická 706/2a, Brno, IČ: 13695908,
smlouva č. 24180005
– Človíček (One Little), z. s., Bosonožské
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nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623,
smlouva č. 24180007
– Človíček (One Little), z. s., Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623,
smlouva č. 24180006
Na provozní náklady:
– Svornost Bosonohy, z. s., Pražská 64/55, Brno, IČ: 18826555, smlouva č. 24180010
– Tenisový klub Brno-Bosonohy Hoštická 2b, Brno, IČ:26593688, smlouva
č. 24180003
– Myslivecký spolek Hájek - Bosonohy, z. s., Troubská 482/8, Brno,
IČ: 18826326, smlouva č. 24180001
– Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, z. s., Hoštická 493/68, Brno,
IČ: 72029901, smlouva č. 24180004
– Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 24180011
– Unie ROSKA - reg. org. Roska Brno-město, z. p. s., Srbská 2741/53, Brno,
IČ: 64331016, smlouva č. 24180002
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
e) rozpočtové opatření č.4/2018 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 na straně
výdajů v objemu +354 000 Kč v § 6171
– činnost místní správy, a v objemu
+354 000 Kč na straně financování v položce 8115 – změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech (pro 8,
proti 0, zdržel se 0)
2. Neschvaluje
a) poskytnutí mimo pravidla směrnice pro
poskytování dotací neziskovým subjektům z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy mimořádnou dotaci z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 Diecézní charitě Brno,
Domovu sv. Markéty pro matky s dětmi
v tísni (pro 7, proti 1 – Kilian, zdržel se 0)
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4. Pověřuje
a) starostu zpracováním ZD na opravu polní cesty P16 včetně výběrového řízení a předložení výsledku VŘ s návrhem
smlouvy na dubnové jednání ZMČ.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
5. Bere na vědomí
a) přípravu projektu ITI základní školy s názvem „Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení
kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními technologiemi“ s financováním
z rozpočtu města a pověřuje ředitele školy prověřením rozsahu nezbytné konektivity a dále souhlasí se spolufinancováním
MČ Brno-Bosonohy na tomto projektu
maximálně do výše částky 250 000 Kč,
která bude předmětem rozpočtového
opatření při získání transferu na projekt
z MMB. (pro 7, proti 0, zdržel se 0)
b) návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít ke stání vozidel
jen po zaplacení ceny a nemá k dokumentům připomínky (pro 4, proti 1 – Růžička, zdržel se 2 – Korbička, Dočekal)
c) informaci ohledně plánovaných cykloopatření z pohledu městské části Brno Bosonohy z důvodu celkové koordinace.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
d) a nedoporučuje doplácet odměny pro
členy OVK z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy. (pro 7, proti 0, zdržel se 0)
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e) změny v termínech konání zasedání zastupitelstva do konce volebního období
(25. 4. 2018, 27. 6. 2018, 26. 9. 2018) –
bez usnesení
6. Aktualizace studie Bosonoh II – bez
usnesení, úkolem je stanovení harmonogramu úkolů. ZMČ Brno Bosonohy:
a) Požaduje umístění kruhového objezdu
tak, jak bylo požadováno a schváleno
Zastupitelstvem městské části Brno-Bosonohy – Usn. 17/VII/10ZMČ Brno-Bosonohy dne 23.9.2015.
b) Navrhuje zvýšení obyvatel Bosonoh maximálně o 5 tisíc obyvatel včetně počtu
obyvatel, které jsou řešeny záměry staveb
dvou developerů (projekt firmy REZIDENCE SLUNEČNÁ v oblasti Křivánek a projekt
firmy PUX invest s.r.o. v oblasti bývalé cihelny) a tím i snížení navrhovaného plánu
ploch pro výstavbu dle studie Bosonohy II.
c) Ponížení návrhového plánu se týká oblasti za cihelnou tak, že bude končit u stávajícího vodojemu směrem cestou k ulici
Jámy.
d) Změna ploch pro výstavbu se požaduje následně: plochu ulice Bítešské zastavět provozními budovami a technickým
zázemím pro snížení hluku z dálnice.
Dále prostor zeleně podstatně zredukovat. Prostor pod startem navrhnout pro
výstavbu vícepodlažních budov typu
Campus.
e) Prostor za startem bývalé VC vyčlenit pro
výstavbu smíšeného bydlení, včetně obchodů a služeb s napojením na silnici
Chironova.
f ) Výstavbu v prostoru Křivánky situovat od
posledního domu směrem k silnici a napojení na ulici Petra Křivky a doporučit rodinnou výstavbu.
Přítomno bylo 8 zastupitelů: Miloslav Dočekal, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan Korbička, Zdenka Lančaričová,
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., Miroslav
Sojka, Jiří Výplach
Omluveni: Martin Černý, RNDr. Anastazios
Jiaxis, Marcela Melounová, od 19.05 hod.
Ing. Pavel Kilian
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3. Souhlasí
a) s návrhem dispozice s majetkem města
dle č.j. MO/418593/2017/Slon, prodej pozemků navrhovateli dispozice dle tohoto
č.j. v oblasti Rebovka (p.č. 2615, 2614/1,
2614/2, 2613, 2614/3,2617/2, 2617/3,
2617/4 vše k.ú. Bosonohy (pro 3 – Kilian,
Růžička, Výplach, proti 4, zdržel se 1 –
Korbička) – usnesení nebylo schváleno
b) s připojeným návrhem dopisu náměstku
hejtmana pro územní plánování Mgr. Malečkovi (a v kopii primátorovi města Brna
a jeho náměstkům pro oblast rozvoje
města a pro dopravu) a pověřuje starostu Městské části Brno-Bosonohy, aby přiložené dopisy bezodkladně odeslal
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

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

Bosonožští oslavenci
Březen
Vlasta Kostelecká – 96 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.

Poplatek za psy
Termín pro zaplacení poplatku za psy je do 31. 3. 2018. Platit můžete hotově na pokladně
ÚMČ Brno-Bosonohy nebo převodem na účet: 19-20621621/0100 (variabilní symbol 1341).
Upozorňujeme také občany, že odhlášení psa je nutné provést písemně (stejně jako přihlášení). Poplatky jsou stanoveny v této výši:
Rodinný dům:
– Důchodci
– Ostatní

150 Kč
300 Kč

Bytový dům:
– Důchodci
– Ostatní

200 Kč
600 Kč

Každý další pes nahlášený na jednoho majitele +50 %
Osvobození od platby poplatku za psa jsou:
– ZTP/P
– Registrovaný lovecký pes
Jarmila Dočekalová, referát rozpočtu a financování, tel.: 547 422 701

Brněnský půlmaraton pomáhá dětem
s postižením
V neděli 22. 4. proběhne v centru Brna už 6. ročník Brněnského půlmaratonu. Na programu závodního dne je v 10 hod. také charitativní běh „Minidesítka pro ranou péči“,
který podpoří pomoc rodinám, které vychovávají doma dítě s postižením zraku.
Běh navazuje na úspěšnou spolupráci Střediska rané péče Brno se spolkem Maraton Brno při
závodu Nočního běhu 5|10 mil Brnem vloni v září, který přinesl rané péči výtěžek 21 780 Kč.
Do „Minidesítky“ se mohou zapojit jednotlivci nebo celé rodiny. Bezbariérová trasa dlouhá
cca 1 km startuje na Rašínově ulici, povede centrem města a je vhodná i pro rodiny s kočárky, malé děti na odrážedlech apod. Účastníci běhu se mohou těšit na doprovodný program i hodnotné dárky od sponzorů. Běh je nesoutěžní – každý, kdo dorazí do cíle, vyhrává
a získá pamětní medaili.
Výtěžek ze startovného „Minidesítky“ využije Středisko rané péče na financování další bezplatné pomoci rodinám s dětmi s postižením. Středisko je součástí Společnosti pro ranou
péči, která se zaměřuje na děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku
od narození do sedmi let. Poradkyně rané péče jezdí do rodin domů v Brně a po celém
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Zároveň mohou ranou péči finančně podpořit i účastníci závodních běhů Půlmaratonu
a Desítky, pokud v registračním formuláři v kolonce „charita“ zvolí konkrétní výši příspěvku.
Podrobný program Brněnského půlmaratonu, ceny startovného a pokyny pro účastníky jsou
zveřejněny na www.behejbrno.com.
Irena Jelínková, fundraiserka

Opustil své drahé, kytičky i zahrádkáře
Ladislav Prokeš, nenápadný, tichý, nekonfliktní, obětavý, vždy ochotný pomoci a poradit. Zapálený milovník zelené i kvetoucí přírody, který celý svůj život téměř devadesáti let věnoval
bosonožským okrašlovatelům a pak zahrádkářům. Jak tiše žil, tak tiše odešel. Dne 5. února 2018 jeho šlechetné srdce dotlouklo. Opravdová osobnost naší městské části.

Byli tři, Karel, Stanislav, Ladislav, tři bratři, každý jiný, každý měl svůj osud. Jejich rodiče celý
život sloužili občanům jako prodavači v obchodě se smíšeným zbožím, který založili bosonožští křesťanští politikové a nazvali jej Živnostenský spolek Mír. Pod vedením patriarchy
pana Riegra byl „Spolek“ důležitým prvkem místních služeb až do dob socialismu.
Nejmladší Ladislav věnoval zahrádkářům všechnu svou oddanost a svým způsobem patřil k „otcům zakladatelům“. Osvědčil se ve všech funkcích, které mu členstvo svěřilo, spolu s ostatními těžce nesl „znárodnění“ zahrádkářů v padesátých letech, ale nerezignoval.
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Jihomoravském kraji a ukazují rodičům, jak si s dětmi hrát, aby stimulovali zrak a psychomotoricky je rozvíjeli. Zvyšují šance dětí s hendikepem, aby mohli vyrůstat ve své rodině,
aby se staly co nejvíce samostatnými a mohli např. nastoupit do školky. Pomáhají rodinám,
aby se dokázaly vyrovnat s těžkou životní zkouškou, a aby péči o postižené dítě zvládly
co nejlépe.

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

Nezapomenutelnou službu prokázal místní organizaci jako kronikář. Včas si uvědomil dočasnost lidské činnosti, a tedy i spolků, proto trpělivě, prostým, jasným a čtivým způsobem
zapsal osudy okrašlovatelů – později Svazu zahrádkářů. Tyto minidějiny dovedl až do roku
1970. Když se během normalizace po prohraném „Pražském jaru“ začala politika tlačit mezi
rybíz, kytičky a česnek, funkce obsazovali místní „politikové“, včas poznal nebezpečí vtělit do
kroniky pravdu a ne jen nicneříkající fráze a nabubřelá hesla, umlkl. Potom už kronika neožila a teprve po „sametové revoluci“ se ze zápisů různých fragmentů a vzpomínek tehdejších
současníků podařilo sestavit pravděpodobný děj tehdejší doby, ale už ne skutečnou kroniku.
Přítel Ladislav Prokeš se rád do zahrádkářského společenství opět vrátil. I přes svůj již pokročilý věk se vždy snažil pomoci alespoň svou radou a zkušenostmi. Nelibě nesl pokles možností a prestiže zahrádkářů, které způsobila dravá doba tržní ekonomiky a nekompromisní
bezohlednosti novodobých podnikatelů. Snažil se věřit, že po uklidnění této živelné euforie
zase přijdou ke slovu občanské iniciativy ve formě obecně prospěšných spolků. Doba ukáže, lze si jen přát, aby se tato jeho důvěra splnila.
Osobnost Ladislava Prokeše se pro místní zahrádkáře stala trvalým vzorem funkcionáře činů
a dobrých rad. Věřím, že jsou si toho naši zahrádkáři vědomi a nezapomenou.
Bosonohy 15. 2. 2018
Spolupracovník a spolupamětník Jan Čoupek

Zprávičky z naší školičky
Sluníčko nám rozpouští led a sníh,
sněženky se usmívají,
zpívají ptáčci ve větvích.
Jaro, pojď si s námi hrát!
Na zahradě spolu postavíme
z písku velký hrad.

kaštany, suchým chlebem a senem. Děti
se dozvěděly, že zvířata ocení suchý chléb
rozlámaný na malé kousky, neboť ten dokáží rozkousat, ale třeba rohlíky a jiné bílé

Únor byl v mateřské škole ještě ve znamení
zimy. U příležitosti konání zimních olympijských her jsme si povídali o zimních sportech a ukončili jsme tak tematickou část
„Když jsem zdravý, vše mě baví“. Do školky
zavítal kouzelník Jirka Krejčí se svojí „Školičkou kouzel“ a děti zhlédly divadlo s pohádkou „Kašpárek a drak“.
Předškoláci také absolvovali zajímavý výukový program s myslivci. Touto cestou
tedy chceme poděkovat členům Mysliveckého sdružení Hájek, paní Imrichové, panu
Cendelínovi a panu Kafoňkovi, za pěkné dopoledne, které děti prožily v lese a na myslivecké chatě v Bosonohách. Myslivci poutavým programem seznámili děti s životem
lesních zvířat a s prací myslivců. Myslivci
s dětmi společnými silami naplnili krmelec
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Na závěr rodiče upozorňujeme na informace k zápisu do mateřské školy na školní rok
2018/2019, které najdete na:

pečivo zvířatům může velmi uškodit na zdraví. Děti si také prohlédly čerstvě střelené lišky. Některým dětem to sice bylo líto, ale lišky
jsou prý v bosonožském revíru přemnožené
a tak je potřeba jejich počet regulovat. V myslivecké chatě, kde bylo příjemně teplo, se
pak děti dozvěděly spoustu dalších zajímavostí o lesní zvěři. Věděli jste třeba, že bažantí slepička odláká od svých mláďat nepřítele tím, že předstírá zranění? Že zaječí máma,
aby odlákala nepřítele, je u svých mladých

– vstupních dveřích do MŠ Konopiska 6,
– webových stránkách školy:
www.zsbosonohy.cz/skolka/
– nebo přímo na adrese: www.zapisdoms.
brno.cz
Pod těmito odkazy jsou zveřejněna také
kriteria pro přijetí dětí do mateřských škol
v Brně a další informace pro rodiče.
Zároveň bychom rádi informovali rodiče
dětí, které přijdou k zápisu, že po předchozí
telefonické domluvě se zástupkyní ředitele
školy pro MŠ Zdeňkou Bendovou, si mohou
školku přijít prohlédnout a seznámit se tak
s chodem MŠ.
Za mateřskou školu přeji všem pohodu
a stálé zdraví
Zdeňka Bendová

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
díky zařazení školy do Sítě brněnských otevřených škol se naši žáci zúčastnili plaveckých závodů žáků těchto škol, které pořádala ZŠ Jasanová. Z mladších žáků nás reprezentovali Petr
Špaček, Patrik Smejkal a Adam Kovařík, Rebeka Procházková, Jana Zemanová a Markéta Volejníková. Ze starších žáků to byli Sydney Robinson, Dominik Komárek, Nataniel Mikša, Karolína Novotná, Markéta Bařinová a Helena Černá. Obě kategorie také soutěžily v plaveckých
štafetách. Umístění našich žáků sice nebylo na medailových pozicích, ale i tak jim děkujeme
za jejich nasazení a odvahu utkat se s ostatními.
Během jarních prázdnin proběhla oprava prasklého dna jímky základní školy. Od počátku
stavby se potýkáme s problémy v projektové dokumentaci a v neochotě tyto problémy ze
strany města řešit. Společně s radnicí městské části se ale podařilo dosáhnout toho, že je
tato jedna z největších závad opravena.
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povětšinou jen v době krmení? Že motýl
modrásek se vyvíjí v mraveništi, ze kterého
pak jako hotový motýl vyletí? Že v křovinách
mají zvířata často svá hnízda a skrýše a proto
není dobré nechávat v lese běhat své psy na
volno, protože mohou zvířátka vylekat nebo
jim ublížit? To a spoustu dalších vědomostí
už teď předškoláci znají. Děti si také prohlédly například různé druhy paroží, zvířecí kůže,
vábničky nebo bažantí pera, která si některé
děti také odnesly domů.

Velkou radost nám udělaly děti školní družiny. O tom, že se paní vychovatelky ve školní
družině v odpoledních hodinách věnují dětem v oblasti her, tvoření, poslechu čteného textu atd. víme z předchozích úspěchů.
V únoru se s dětmi účastnily oblastního kola
pěvecké soutěže Družinová superstar a reprezentovali nás Markéta Bařinová, Eliška Mikšová, Michelle Baudys a Petr Putna. Všichni
se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a získali pěkná umístění ve třech kategoriích. Michelle
Baudys získala 1. místo v I. kategorii dívek, Petr Putna 2. místo v I. kategorii chlapců a Markéta
Bařinová 1. místo ve III. kategorii. Michelle Baudys a Markéta Bařinová postupují do městského kola a budeme jim držet palce, aby i tam zazářily.
V závěru si dovolím všechny pozvat na Den otevřených dveří základní školy v úterý 27. března. Můžete si prohlédnout školu a nahlédnout v prvních dvou vyučovacích hodinách do výuky. Můžete přijít i odpoledne podívat se do tříd nebo na činnosti ve školní družině. Zápis
budoucích prvňáčků pak bude ve čtvrtek 12. dubna od 14.00 do 19.00 hodin. Na všechny
školy chtivé děti se těšíme.
Přeji všem co nejméně nemocí a krásné pomalu probouzející se jaro.
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žáci a učitelé ZŠ Bosonožské nám. 44

Za vaši spoluúčast dopředu děkujeme.

Svázaný papír můžete vhodit do kontejneru kdykoliv
v uvedeném týdnu.

V průběhu uvedeného sběrového týdne bude ze zadní strany
školy u dětského hřiště přistaven firmou FCC kontejner, který
bude možné po naplnění a svozu přistavit znovu.

Sběrový týden se uskuteční od 19. do 23. března 2018.

Základní škola vyhlašuje akci ve sběru papíru.

Máte doma nepotřebný papír do sběru?
Je vám líto plýtvání surovinami?
Chcete, aby děti uměly třídit suroviny?
Chcete, aby se děti lépe staraly o svoje okolí?
Chcete pomoci škole získat finanční prostředky pro žáky?

„SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU

Stanislav Skřička, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno
IČO: 48513997, tel. č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz

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

S žáky opět pracoval školní psycholog a stále více si uvědomujeme jeho potřebnost
v kontaktu s třídními kolektivy a jednotlivci. Jeho činnost hradíme z pronájmu vysílače
na základní škole.
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aneb jak si sami učni a studenti mění prostředí, ve kterém tráví čas
Podpořeno z programu Mládež kraji – Jihomoravský kraj, který realizuje Jihomoravská rada
dětí a mládeže za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt probíhal od června 2017 – v té době jsme přemýšleli, co všechno uděláme, čerpali
nápady z různých knih, z internetu. Někteří z nás už s paletami pracovali a tak předali své
zkušenosti.
Víkendového semináře v Tišnově k projektům Mládež kraji – Jihomoravský kraj se zúčastnili:
Stanislav Cibulka, Petr Surovec a Vojtěch Lepka.
Projekt úspěšně obhájili: Stanislav Cibulka, Petr Surovec, Petr Nevěčný, Miky Koktová, Vojtěch Lepka a Jakub Marek. Ti potom utvořili základní tým projektu.
A začali jsme v říjnu nákupy, úsek údržby a hlavně náš pan elektrikář Antonín Krejča vyměnil
osvětlení v klubovně, výmalbu místnosti si vzala na starost Veronika Bačovská spolu s Michalem Filipínem, Robinem Slaným a Filipem Novákem. Na práci s paletami se vystřídali: Stanislav Cibulka, Petr Surovec, Stanislav Šulek, Martin Kubík, Petr Nevěčný, Miky Koktová, Vasyl
Hasynets, Jakub Marek, Bruno Houser, Jaroslav Zgoba. Úklid místnosti obstarala Veronika
Bačovská s Michalem Filipínem, přidala se Miky Koktová a Vasyl Hasynets. Při tvoření dekorací se přidala Marie Struhárová, a mnoho dalších. Led osvětlení instalovali: Petr Nevěčný,
Vasyl Hasynets, Jaroslav Bečka. O přípravu občerstvení při slavnostním otevření se podělila
Marie Struhárová s Veronikou Bačovskou a Miky Koktovou.
Do projektu se zapojili učni a studenti různých oborů: klempíř, zedník, tesař, plynař, instalatér, umělecký truhlář, student hotelnictví, studentka stavební průmyslovky… Dohromady
se jim podařilo udělat si klubovnu podle svých představ.
Povedlo se vzbudit fantazii zúčastněných, kteří mají dobrý pocit z odvedené práce a dostalo
se jim obdivu od ostatních, že prosadili a vytvořili něco svého a originálního.
Ne všichni vydrželi do konce, protože projekt trval dlouho, bylo na něm hodně různorodé
práce a okolí někdy naši snahu vnímalo velmi záporně, protože nejsou fandové europalet
v interiéru.
V budoucnu bychom ještě chtěli dodělat poličky na květiny a knihy. Jinak se nám podařilo
vytvořit vše, co jsme si vysnili…
Vychovatelé SŠSŘ Brno-Bosonohy

bosonožský zpravodaj 3/2018
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Projekt čarujeme s paletami
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Novinky z Domova mládeže SŠSŘ Bosonohy
Od října 2017 k nám na DM Bosonohy nastoupil nový sportovní vychovatel Bc. Vít
Bielka. Všichni jsme moc rádi, pro naše žáky
je velkým přínosem a plně se jim věnuje.
Kromě každodenní pravidelné sportovní činnosti v tělocvičně a posilovně uskutečnil pro
žáky spoustu dalších aktivit.
Nohejbal – na turnaji čtyř Domovů mládeže v nohejbale se naše dva týmy umístili na krásném druhém (Adámek, Žižlavský,
Fajkus) a třetím místě (Holec, Hartman,
Surý). Náš lepší tým prohrál jen jeden zápas s pozdějším vítězem turnaje z Domova mládeže Čichnova, a to ve třech setech
nejmenším možným rozdílem 8:7, 6:8 a 8:7.
Dalo by se říci, že jsme skočili druzí o jeden
jediný míč.
Olympijský park – i přes velkou zimu, která nás celé odpoledne provázela, jsme se
22. února vydali navštívit brněnský Olympijský festival. Žáci si vyzkoušeli spoustu tradičních zimních aktivit, jako je bruslení nebo
běžecké lyžování. Přišlo však i na ty méně
tradiční – dvojbob, sáně, biatlon, snowboard. Bohužel curling, na který se chlapci
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moc těšili, byl neustále obsazen – evidentně
je to zajímavý sport ne jen pro nás. Žáci si
dopoledne moc užili, a proto bychom chtěli
poděkovat firmě STRABAG, která nám zprostředkovala vstup do Olympijského parku
zdarma.
Netradiční hry – při sportování v DM Bosonohy máme i spoustu netradičních aktivit. Jednou týdně se večer scházíme na
Dodgeball, což je vybíjená s pěti míči najednou. Z projektu asociace středoškolských
klubů máme také luky, šípy a veškeré další

bosonožský zpravodaj 3/2018

Středoškolské hry – žáci z DM Bosonohy

také velmi kvalitně reprezentuji SŠSŘ Bosonohy. Zúčastnili jsme se už několika disciplín
– futsal, florbal, šplh, silový čtyřboj. Žádné
velké úspěchy se zatím nedostavily, ale věřím, že do konce roku vše napravíme. Ještě toho máme před sebou tento školní rok
spoustu. Navíc v nominacích byla spousta
žáků prvních ročníků. To znamená, že máme
dobrý základ pro příští roky.

Za kolektiv vychovatelů - vedoucí vychovatel Bc. Roman Komínek

Dětský klub PINOKIO, výlet do Elektrikária
Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií FEKT, VUT v Kr. Poli děti z Dětského
Klubu PINOKIO, spolu s vychovateli Martinem a Monikou, v rámci únorového výletu navštívily první univerzitní interaktivní hernu v ČR. Herna děti vtipnou a zábavnou formou seznámila s problematikou elektřiny, elektrotechniky a podobných oborů, zjistily, jak vše funguje
a proč jsou tyto obory pro všechny tak důležité. Patnáct interaktivních exponátů, určených
ke hraní (dotýkání bylo dovoleno), děti pobavilo, ale také poučilo o zákonitostech elektřiny,
o elektronických součástkách a obvodech. Také se dozvěděly i něco o sobě, např. jaký výkon byly schopny podat na šlapacím kole, tzv. rotogenu a mentálně se zapotily u exponátu
„Převrácený obraz“, kdy se pokoušely napsat zdánlivě jednoduché jméno „JÁGR“.
Děti z PINOKIA a vychovatelé Martin a Monika
www.bosabrno.cz

Človíčci se loučí se zimou
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi námi, ale už je za horami….
Malí Človíčci z Přírodního dětského klubu Človíček se pomalu loučí s paní Zimou. Děkujeme za nezvykle bohatou sněhovou nadílku, díky které jsme si mohli užít zimních radovánek
v blízkosti našeho zázemí na lesním hřišti pod mysliveckou chatou. Dlouhou zimu jsme hravě zvládli i díky vytápěné maringotce a teepee. Děkujeme tímto všem rodičům, kteří se podíleli na nachystání topné sezóny, zejména p. Kalašovi za výrobu topeniště do teepee. Během
zimy jsme navštívili Olympijský park, VIDA centrum a několik muzeí. Se zimou se definitivně
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vybavení nutné ke střelbě či pořádání turnajů. Vlastníme také hru zvanou Mölkky –
hra původem ze Skandinávie podobná kuželkám. Několikrát jsme si taky byli zahrát
discgolf na Mikuláškovo náměstí. Discgolf je
hra kombinující klasický golf a frisbee (létající talíř). Na co nejmenší počet hodů se
musí disk dopravit do koše.

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

rozloučíme při Jarní slavnosti dne 21. března. Slavnost s jarní dílnou a tradičním vynášením Morany ze vsi začíná od 15.30 hod., všechny srdečně zveme.
Zároveň zveme zájemce (děti 2,5–6 let) o docházku do Přírodního dětského klubu Človíček
k zápisu na školní rok 2018/2019 dne 10. a 11. dubna od 16 hod. v zázemí klubu na lesním hřišti Brno-Bosonohy.
Od dubna opět zahajuje svou činnost páteční Klubík pro rodiče s dětmi od 1–6 let. Přihlášky a další informace na www.clovicekbrno.cz/co-nabizime/prirodni-detsky-klub.
Léto se Človíčkem 2018
Je to tady. Přinášíme vám kompletní nabídku letních aktivit se Človíčkem 2018. Máme se
na co těšit! :) Letní aktivity se Človíčkem mají již 13letou tradici a každé léto se již zúčastní
na 100 dětí.
Letní tábor Bystřička (téma: Hrdinové aneb návrat ke kořenům) – 13. ročník oblíbeného
pobytového tábora s cílem integrace dětí se zdravotním znevýhodněním – 21.–28. 7. 2018
Malá Bystřice.
Letní stanový tábor Lysice (téma: Vesmírní průzkumníci) – 4. ročník oblíbeného stanového tábora je tady. Pojeď s námi opět zažít život v přírodě se vším, co k němu patří – rozdělávání ohně, stopovaná v přírodě, ekohrátky, hlídky, lovení bobříků, netradiční vaření, šifrování, vázané stavby ad. – 19.–26. 8. 2018 Lysice.
Příměstský tábor v Otevřené zahradě Brno (téma: Olympijské hry) – 3. ročník na tomto
krásném místě v centru Brna – 13.–17. 8. 2018
Příměstské tábory PDK Človíček Brno-Bosonohy – V zázemí Přírodního dětského klubu
Človíček Brno-Bosonohy (FB Človíček/Brno-Bosonohy) chystáme pro děti 3–10 let tři turnusy
příměstského tábora. Těšit se můžete na tvoření a hry v přírodě, muzikohrátky, objevování
a pokusy, výlety a dobrodružné výpravy ad.
9.–13. 7. – Příměstský tábor I. – Indiáni z louky
6.–10. 8. – Příměstský tábor II. – Dobrodružství ježka bodlinky
13.–17. 8. – Příměstský tábor III. – Příběhy lesních skřítků
Více informací a přihlášky najdete na www.clovicekbrno.cz.
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Kdy?

Sportovní týden
Piráti z BOSY
iny
Pohádkové prázdn
Výlet do vesmíru

Kdy?

Cena?

Sportovní týden
Piráti z BOSY
iny
Pohádkové prázdn
íru
Výlet do vesm

č na turnus
nevratná záloha 500K
štění a

poji
nájem prostor, lektoři,
va, pitný režim, pro
v ceně 3x denně stra
materiál
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za podpory projektu
"Sladění pracovního života s péčí o dítě na 1. stupni ZŠ dětský klub a příměstské tábory" z operačního programu
"Zaměstnanost"

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

Divadelní jaro v Bosonožské orlovně 2018
Inspektor a štěbetalka
Neděle 25. března v 18.00 hod.
Robert Thomas
Detektivní vlohy může v člověku probudit ledacos. Třeba trochu vína, setkání s kamarádem
z dětství, bujná fantazie... Nebo mrtvola šéfa, která ale záhadně zmizí!
Divadelní spolek Pokaždé jinak
Zbytečný
neděle 8. dubna v 18.00 hod.
autorská hra
místní Divadelní spolek Vochomůrka
Srdečně zvou ADS Křemen a Svornost Bosonohy

Leden v Orlovně byl především kulturní
Na druhý lednový víkend letošního roku
připravilo divadelní společenství křesťanské mládeže troubské farnosti Křemílek své
nejnovější představení. Tento spolek sdružuje malé i velké herce, hudebníky, režiséry a další příznivce divadla z Bosonoh,
Troubska, Ostopovic, Střelic a širokého okolí. V Bosonohách se již stalo tradicí, že Křemílci každoročně zpracují a zahrají na začátku nového roku v Orlovně jednu z klasických
pohádek. Díky velkému počtu zúčastněných
herců bylo možné v posledních třech letech
připravit hned dvě pohádky. Pro tento rok
padla volba na Červenou Karkulku z autorského pera Šárky Fenykové a příběh O dědu
Vševědovi, který scénáristka Týna Bártová
adaptovala pod názvem Poslední tři zlaté
vlasy děda Vševěda. Zkoušky nové hry začaly
pravidelně probíhat v polovině listopadu, režisérsky je vedli Mirek Čoupek, Týna Bártová
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a Pavel Gallina. 34 zapojených herců ve věku
od 4 do 23 let se pak setkávalo nejprve jednou týdně, poté v posledních dnech před
premiérou téměř každý den. Příležitostí lépe
se vzájemně poznat a intenzivně zkoušet novou hru bylo také listopadové divadelní soustřední v Prosiměřicích na Znojemsku, kde
jako farář působí bosonožský rodák Jindřich
Čoupek. Premiéra nových představení proběhla o víkendu 13. a 14. ledna za vynikajícího diváckého ohlasu jak ze strany dětí, tak
přítomných dospělých diváků. Další vystoupení proběhlo pro děti ze školek a škol v Bosonohách a Ostopovicích. Na programu je
taktéž divadelní turné, z něhož již proběhla
představení v Žebětíně a Křižanově, v březnu se Křemílci chystají ještě na Znojemsko.
O víkendu 27. a 28. ledna bosonožští divadelníci přidali svůj příspěvek do jízdního řádu
letošní plesové sezony. Nejprve se v sobotu
podíleli na organizaci farního Plesu v Orlovně. V neděli přišly na řadu děti a odpolední
maškarní ples za účasti postav z letošní divadelní pohádky. Několik desítek maskovaných malých účastníků si užilo program plný
tance, her a soutěží – šťastné dětské úsměvy byly organizátorům nejlepší odměnou za
vykonanou práci. Na obou plesech byla zajištěna díky mnoha podporovatelům a pomocníkům bohatá tombola a široká nabídka
občerstvení, z ohlasů zúčastněných lze vyčíst, že se snad obě víkendové akce vydařily.
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A co dodat na závěr? Letos uplynulo 29 let
od první divadelní premiéry Křemílků, pohádka O dědu Vševědovi zároveň byla
29. nacvičenou hrou. Za tu dobu se na divadlech Křemílku podílel bezpočet herců, režisérů, hudebníků, kulisáků i rodičů. Všem jim
patří za zápal pro divadelní činnost upřímný
dík. Pro příští jubilejní třicátou sezónu pak
nezbývá než Křemílkům popřát, aby byla podobně vydařená jako ta letošní.
Jiří Lysák

11. ročník VEČERA S Karlom KRYLOM
(Dominikánska ul. 2), sa stretneme my –
verní priateľia Karla KRYLA z Brna a blízkého i vzdialeného okolia.

V sobotu 7. apríľa 2018 od 19 hod.,
v Spoločenskej sále MČ Brno-střed
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V dôstojnom prostredí si pripomenieme
Karlove 74. nedožité narodeniny. Zamyslíme sa nad tým, čím náš život obohatilo stretnutie s ním, s jeho piesňami, básňami, myšlienkami, úvahami a názormi. V prvej časti
večera na klavír zahrajú Lubomír SVOBODA (roky si s Karlom dopisoval a telefonoval) a Neznámý písničkář Vít ŠUJAN. Na
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Další premiéru na duben připravuje druhý
bosonožský divadelní spolek Vochomůrka.
Ten se skládá z velké části z aktivních či bývalých Křemílků, svou novou hru Zbytečný
odehraje v neděli 8. dubna od 18 hodin. Jedná se o autorskou hru Karla Křivánka, inspirací pro příběhový děj byl klasický román Evžen Oněgin od A. S. Puškina. Všichni čtenáři
Bosonožského zpravodaje jsou na toto představení srdečně zváni.

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

gitaru zahrajú a zaspievajú opäť Lubomír zorganizoval na Karlove narodeniny v sobotu
SVOBODA a Vít ŠUJAN. Potom Jakub DOR- 12.apríľa 2008, v novolískoveckej sokolovni.
ŇÁK, Zdeněk VĚTROVEC a Vladimír DZUR- Ďalšie ročníky sme robili v ľudovej reštauráJA. Z Bratislavy pricestujú a zahrajú a za- cii ONTÁRIO, v ktorej by sa iste páčilo aj jemu
spievajú Jozef HORNÝ a Braňo KŠIŇAN. samotnému. Najvydarenejší VEČER S Karlom
Vrcholom večera bude účast Karlovho bra- KRYLOM sme zažili v roku 2011. Prišiel som
ta Jana KRYLA. Jeho texty prednesie obľ- do Ontária,.. chlapi pili pivo a sledovali hokeúbená brnenská poétka Vierka HRDINOVÁ. jový zápas. Boli mrzutí, keď som im navrhol
V druhej časti večera budeme hrať a spie- hokej vypnúť a hovoriť o Krylovi, jeho živote
vať Karlove pesničky, na želanie Vás di- a diele,.. Potom sme zahrali a zaspievali prvú
vákov. Výťažok z dobrovoľného vstupného Krylovku,.. a stal sa zázrak! Sila Karlových piespoužijeme na prípravu ďalšieho 12. ročníka. ní – uvoľnila počiatočné napätie,.. a na tvárach
Niektorí z Vás sa ma pýtajú: „Vlado, prečo to už přítomných sa objavili nielen úsměvy, ale aj
11 rokov robíš?“ V 1992 roku som sa s rodinou slzy. Ten VEČER SI PIESNE Karla KRYLA S NAMI
presťahoval do Brna-Nového Lískovca. O po- nakoniec ZASPIEVALI VŠETCI! Skončili sme
slednom Karlovom vystúpení v Brne (v novo- až v neďeľu ráno. V roku 2013 novolískoveclískoveckej sokolovni), som sa dozvedel až po ká radnica povolila zbúranie ONTÁRIA. Nový
jeho smrti. V deveťdesiatych rokoch som bol a dôstojný priestor sme už po šiesty krát
„ponorený“ do svojho súkromného a pracov- našli (vďaka pochopeniu vedenia radnice MČ
ného života,.. Aj ja som bol jedným z tých „hlu- Brna-střed) v jej Spoločenskej sále na Domichých, slepých a nevšímavých“. Kôli nám napí- nikánskej 2. Tešme sa na krásny večer nasal Karel svoje posledné, tak burcujúce piesne plnený umeleckým a morálnym odkazom.
a texty v knižke ZEMĚ LHOSTEJNOST. Karel V tomto svete nám ho zanechal postavou
KRYL bol výnimočný! Za poctivosť a prav- malý, ale významom veľký muž Karel KRYL.
divosť svojej tvorby ručil tým najcennejším Vaše miesta si rezervujte na dzurja@post.cz,
– svojim vlastním životom! Prvý ročník som alebo na 774119591.
Za verných priateľov Karla KRYLA, Vladimír DZURJA.

Lipka zve na oslavy Velikonoc i jara
Přivítejte jaro spolu s námi – na konec března a začátek dubna pro vás chystáme Zelený čtvrtek na Lipové a Otvírání studánek na Jezírku u Soběšic.
Hlavní Velikonoční akcí pro veřejnost je Zelený čtvrtek, který proběhne 29. března na Lipové. Tato událost je určená dětem školním i předškolním, ale také jejich rodičům, kteří chtějí
společně s dětmi strávit část velikonočních prázdnin. Pro děti budou připraveny dílničky, na
kterých se naučí plést pomlázku z vrbového proutí, nazdobí si kraslice, vyrobí si nejrůznější
jarní dekorace, ale také si na ohni upečou pučálku z naklíčeného hrachu. Pokud bude hezké
počasí, užijeme si dílničky v přilehlé přírodní zahradě.
Příchod jara býval spojen s tradičním čištěním a otvíráním studánek, na soběšickém Jezírku, si děti i dospělí připomenou tyto tradice 7. dubna. Návštěvníci se mohou v letošním
roce těšit na aktivity spojené s vodou a se zvuky jara – vyrobíme si jednoduchá chrastítka
i dřevěný vozembouch. Příchod jara oslavíme také velkým ohněm, na kterém si společně
uvaříme jarní zeleninovou polévku.
Více informací k jednotlivým akcím najdete na stránkách www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.
Dále zde najdete širokou nabídku akcí, které Lipka na jaře pořádá: celou řadu rukodělných
kurzů, seminářů i akcí pro veřejnost. Užijte si začátek jara spolu s námi!
Amálie Rosíková

16

bosonožský zpravodaj 3/2018

bosonožský zpravodaj 3/2018

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

17

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

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás pozvat do
nově otevřené prodejny lahů-

THAJSKÉ MASÁŽE
VIORIKA HANÁKOVÁ
+ 420 777 434 643
• klasická thajská masáž
celého těla
• thajské bylinné masáže
• olejové masáže
• reﬂexní masáž chodidel
• masáž hlavy a šíje

dek Svačinka Bosonohy. Přijímáme objednávky na chlebíčky, zákusky, dorty.
Najdete nás na ulici Pražská 38b
v objektu stavebního učiliště.
Otevřeno máme v pondělí až
pátek od 6.30 do 15.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

BOSA, Ostopovická 29, Brno-Bosonohy
nebo
Střelice, Komenského 94 (kadeřnictví)
r·PQNIITR½HSTXYNrR^YÉTPJSr
rTGOJIS½[PFS½PZUÔUTYJQJKTSZr
rÄNYÈSÉPTGJWHÔrIWTGSÅUW½HJ
[ITR½HSTXYNr
YT;½RSFGÉ_É

&?-4854)>3ª
?F[TQJOYJS½RSF
SF[JRXJITRQZ[ÉRJ
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

Koupím garáž v Bosonohách.
Tel. 730 415 759.
18
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Víme, co se děje…
24. 3.

VÍTÁNÍ JARA
V 15.00 hodin se sejdeme u bývalé hasičky na Bosonožském náměstí a přivítáme
jaro spanilou jízdou na traktoru a vedle něj, který ještě předtím pokřtíme 😊 Zastávka bude jako vždy na hřišti a vše ukončíme ve volnočasovém centru BOSA.

27. 3.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ
Můžete si prohlédnout školu a nahlédnout v prvních dvou vyučovacích hodinách
do výuky nebo přijít odpoledne a podívat se do tříd či na činnosti ve školní družině.

7. 4.

UKLIĎME BOSONOHY
Již tradiční akce, která spojí procházku po naší městské části s úklidem. Sraz je
v 10.00 hodin pod školou a konec ve 12.00 hodin u myslivecké chaty. Pokud by však
počasí zlobilo, tak se akce přesouvá na náhradní termín, který zveřejníme následně.

14. 4.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Senior klub nezahálí, již druhé taneční odpoledne v tomto roce začíná v 16.00 hodin
v Bosonožské orlovně.

15. 4.

ŽONGLÉRSKÉ VYSTOUPENÍ
V 17.00 hodin se můžete těšit na zajímavé vystoupení žonglérů 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 8.00 hodin na hřišti pod mysliveckou chatou. Atmosféra je zde vždy úžasná.

25. 4.

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

30. 4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
FKSK Bosonohy Vás zve na každoroční Pálení čarodějnic v areálu Myslivny. Čeká Vás
bohaté občerstvení, opékání špekáčků a jako vždy se oheň zapálí po slunci západu. Nezapomeňte na co nejošklivější masky čarodějnic, čarodějů, netopýrů a různých jiných „příšer“.

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
14.00 hodin průvod a hodová zábava v Bosonožské orlovně. V neděli v 10.00 hodin
Poutní mše svatá a od 14.00 hodin se předvedou malí stárci, taková malá generálka
pro naše budoucí zastánce tradičních krojovaných hodů.
8. 5.
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MILČOVO KOLEČKO
Již osmý ročník cyklistické benefice začíná ve 13.00 prezencí u bran fotbalového
hřiště na Hoštické ulici. Vstup volný.
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14.30 setkání u hasičky - zdobení traktůrku
jarní jízda Bosonohami - pro děti v doprovodu rodičů
limonádová zastávka u hřiště
16.00 příjezd k I-CVČ BOSA
postavení májky
hlasování jména pro bosonožský traktůrek
slavnostní křest traktůrku
17.30 Hudecká muzika BOHONICA
- přátelské posezení
k zakoupení občerstvení pro děti i dospělé
Doprovodný program:
Knihovna pro vás – soutěž pro děti
Jarní tvoření

Srdečně zvou pořadatelé.

sobota

7. dubna
3RMćPHVSROHþQČ
uklidit Bosonohy!
Sraz bude v 10 hod.
v parku pod základní školou
QD%RVRQRåVNpPQiPČVWt
S sebou si vemte dobrou náladu,
pevnou obuv a pracovní rukavice.
Konec akce je plánován na 12.00 hodinu
XP\VOLYHFNpFKDW\þHNiQD9iVPDOpREþHUVWYHQt
Kontaktní osoba: Daniela Kalná, 720 333 405

