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Bosonožské mladé hody, květen 2015

Milčovo kolečko, květen 2015

(foto Martin Blahák)

(foto Igor Zehl)

Červnový zpravodaj se ohlíží za událostmi uplynulého měsíce a rezonuje ještě jarem, ale už
taky trochu voní létem. A bude nám to v Bosonohách vonět ještě víc, až třeba rozkvetou
(píšu koncem května a ještě nekvetou) ty naše chráněné lípy na náměstí. Vonět... Vlastně,
jak komu. Však se také tou alergií na vůně a pyly nechal inspirovat i náš bosonožský poeta.
Ale ve skutečnosti to není žádná legrace.
Projevy alergie mohou být sotva znatelné, ale mohou nás také výrazně obtěžovat, až ohrožovat na životě. Záleží na tom, jak silně je alergie vyvinuta a jakou cestou a v jakém množství vstoupí do těla ta potvora, které se říká – alergen. A jak mnozí i z vlastní zkušenosti vědí,
těch alergenů je! Od A – alergenů obecně přes B jako bakterie a bílkoviny tvořené bodavým
hmyzem... k látkám obsažených v potravě, plísně, prach, roztoče, až k Ž – živočišným jedům.
Jsou zde ale ještě alergie zvláštní, specifické, takové, které postihují i ty, kteří se mohou válet
celý den v seně nebo v rozkvetlé louce a klepat zaprášené koberce od rána do večera. Mnozí z nás jsou alergičtí také na (nehodící se škrtněte) partnera, partnerku, souseda, sousedku,
učitele, učitelku – to teď bude v souvislosti s vysvědčením našich dětí a vnuků aktuální..., na
starostu, na hejtmana, na prezidenta. Někdo dokonce na celou vládu. Ale pozor! Jak říká odborná literatura: aby mohla alergická reakce vzniknout, musí se náš imunitní systém s cizorodou částicí nejprve seznámit a rozhodnout o její škodlivosti. Toto rozhodnutí je zcela zásadní,
neboť částice už nikdy nebude obyčejnou částicí, ale vždy alergenem. Vznik přecitlivělosti
na tuto částici trvá u těch alergenů, které jsem popsala od A až po Ž asi 3 týdny. Víme ale,
jak dlouho trvá, než se staneme alergičtí na lidi, na jejich chování, řeči, činy...? Den, měsíc,
rok? A jsme dobře seznámeni a dobře rozhodnuti o škodlivosti takového „alergenu“? A dá
se to léčit? Prý už je na světě unikátní léčivá novinka. Sladké dobroty okořeněné pořádnou
porcí humoru, který léčí všechny neduhy. Unikátní koncept, založený na jedinečném spojení sladkostí a humorných textů, které parodují nejobvyklejší farmaceutické přípravky. Téměř
sto motivů s humornými hláškami na nejpopulárnější témata s „lidskými alergeny“: manželka, manžel, děti, příbuzní, práce, škola, politika, fotbal a hokej, sex... Tak co kdybychom ten
„sladký humor na alergii“ vyzkoušeli? O prázdninách a dovolených by na to mohl být čas.
Helena Koudelková
XVI. ročník, číslo 5, červen 2015
Bosonožský zpravodaj, měsíčník, náklad 1 200 ks
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č. 8./VII
ZMČ Brno-Bosonohy
Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 27. 5. 2015 v 18.00 hodin v zasedacím
sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení (celý zápis z jednání najdete nastránkách
www.bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na podatelně):
1. Schvaluje
a) Závěrečný účet MČ Brno-Bosonohy na rok
2014
Stav celkových příjmů 24 716 tis. Kč
Stav celkových výdajů 23 651 tis. Kč
Stav zdrojů finančního vypořádání 212 tis. Kč
Stav potřeb finančního vypořádání 12 tis. Kč
Fond rozvoje a rezerv 4 295 tis. Kč
Sociální fond 56 tis. Kč
Výsledek hospodaření rozpočtové činnosti
– ztrátou 779 tis. Kč
Výsledek hospodaření vedl. hosp. činnosti
– ziskem 248 tis. Kč
b) Účetní závěrku MČ Brno-Bosonohy za rok
2014.
c) Rozpočtové opatření č. 14/2015 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2015
v objemu + 320 000 Kč na straně příjmů
a výdajů – poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního
města Brna na opravu dopadové plochy
pod herní sestavu na zahradě MŠ Konopiska.
d) Rozpočtové opatření č. 15/2015 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2015 v objemu
± 7 000 Kč na straně výdajů – přesun prostředků v rámci rozpočtu, objem rozpočtu
se tím nemění.
e) Rozpočtové opatření č. 16/2015 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2015 v objemu
± 37 000 Kč na straně výdajů – přesun prostředků v rámci rozpočtu, objem rozpočtu
se tím nemění.
f) Rozpočtové opatření č. 17/2015 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2015 v objemu
+ 32 000 Kč na straně příjmů a výdajů – zapojení sponzorských darů na akci Mladé
hody. Na kulturní akci přispěli: Ivo Vítkovič
2 000 Kč, Roman Heinrich 3 000 Kč, AUTO
VS Import s.r.o. 3 000 Kč, STAVCAMI s.r.o.
2 000 Kč, AUTO ZM s.r.o. 1 500 Kč, Jiří Čunda
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g)

h)

i)

j)

k)
l)

1 000 Kč, Jitka Krejčiříková 1 000 Kč, Veselý
dopravní signalizace s.r.o. 5 000 Kč, TONER-DISCOUNT 5 000 Kč, KILDATRANS-CZ s.r.o.
2 000 Kč, Pavlíček – motordíly s.r.o. 7 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 18/2015 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2015 v objemu
+ 212 000 Kč na straně příjmů, v objemu
12 000 Kč na straně výdajů a snížení financování o 200 000 Kč – u příjmu jde o 20 %
podíl na příjmech z prodeje majetku města, u výdajů o vratky účelových transferů
na sociálně právní ochranu dětí, volby do
zastupitelstev obcí a volby do Evropského
parlamentu.
Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace
poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy
pro rok 2015 níže uvedeným subjektům:
Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy
Fotbalový klub SK Bosonohy
Tenisový klub Brno-Bosonohy
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Rodinná pohoda
Svornost Bosonohy
Český zahrádkářský svaz Brno-Bosonohy
Človíček
Dodatek č. 2 ke Směrnici pro vedení účetnictví pro MČ Brno-Bosonohy a současně
úpravu Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek v MČ Brno-Bosonohy.
Smlouvu o dílo se Stavební kanceláří KMZ –
Ing. Michaela Pánková Kopecká dle schváleného výsledku VŘ „Revitalizace bytového
domu“.
Zadávací podmínky VŘ na provedení odizolování budovy staré školky BOSA.
Rozpočtové opatření č. 19/2015 v rozpočtu
MČ Brno-Bosonohy na rok 2015 v objemu
+ 450 000 Kč na straně příjmů a výdajů –
zapojení zdrojů města Brna na odizolování
základů BOSA.
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2. Ukládá
a) Starostovi vyzvat neziskové organizace,
které nepředložily řádné vyúčtování za
rok 2014 k doložení řádného vyúčtování
nebo vrácení poskytnutých prostředků do
30. 6. 2015.
b) Starostovi zahájit jednání s Jmk a městem
Brnem o možnosti získání prostředků na financování výtahu při SŠSŘ Bosonohy.
3. Bere na vědomí
a) Zprávu o výsledku následných veřejnoprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy za rok 2014.
4. Souhlasí
a) S návrhem změn části 43. Souboru změn
Územního plánu města Brna evidovaných pod č. změny B54/15-0 (Prověřit
možnost funkčního využití ploch dle dokumentace „Urbanistické studie Kamenný vrch“) a návrhem změn celoměstského

charakteru
AB188/15-0,
A189/15-0,
A190/15-0, A191/15-0
b) S návrhem vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001.
c) S návrhem na pořízení změny územního
plánu pozemku 1745/1 až 1745/29 z plochy pro veřejnou vybavenost na plochu
bydlení.
5. Ruší
a) VŘ na zhotovitele parkoviště Ševčenkova
a schvaluje nové zadávací podmínky VŘ
na základě úpravy projektu a změny výkazu v návaznosti na nové skutečnosti.
6. Informace starosty, místostarostky
Sdělení souhrnu činností za měsíc květen
a pozvánka na den dětí v neděli 31. 5. 2015
Přítomno bylo 10 zastupitelů: Martin Černý
(od 18.40 hod.), Miloslav Dočekal, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan Korbička, Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová,
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří Výplach
Omluven byl RNDr. Anastazios Jiaxis

Vítání občánků
Jarní vítání nově narozených občánků Městské části Brno-Bosonohy se konalo v sobotu
23. května, tradičně v zasedacím sále úřadu naší MČ. Bylo pozvaných sedm dětí, které za
představitele obce přivítal starosta Miroslav Sojka. Sedm dětí dorazilo se svými rodiči, někteří také s prarodiči a sourozenci. V první skupince přivítal pan starosta Lucinku Pelouškovou, Sabinku Novotnou a Adámka Kiyotaka Baudyse, ve druhé skupince Zuzanku Zelinovou,
Klaudii Adámkovou, Zdeňka Svobodu a Markétku Šrámkovou. Po proslovu pana starosty se
každé děťátko uložilo do kolébky, rodiče se podepsali do Pamětní knihy a přijali gratulace
společně s kytkou a drobným dárkem pro dítko. Celé slavnostní dopoledne provázel zpěv
dětí ze ZŠ pod vedením paní Dittrichové.
Další Vítání občánků se uskuteční v měsíci
listopadu, pokud máte o Vítání občánků zájem, neváhejte předávat písemný souhlas se
zasláním pozvánky, který je k dispozici na referátu sociálních věcí ÚMČ Brno-Bosonohy,
dv. č. 202 nebo na internetových stránkách
www.bosonohy.cz v sekci Úřad městské části – Potřebuji si vyřídit – Referát sociálních
věcí – Vítání občánků.
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m) Investiční záměr zateplení budovy ZŠ a pověřuje ředitele ZŠ k vypracování energetického auditu a jeho financování z odpisů
jako zdrojů investic.
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Blíží se čas prázdnin a zaslouženého odpočinku. Přeji Vám, milí Bosonožáci, abyste svou dovolenou prožili co nejlépe, zapomněli na
stres a nedostatek času, užili si svých blízkých a načerpali dostatek
energie.
Miroslav Sojka, starosta

Bosonožští oslavenci
Květen:
Slavomír Čoupek – 69 let
Josef Hostinský – 70 let
Ladislav Nesvadba – 70 let
Vlastimila Jarošová – 72 let
Červen
Jan Čoupek oslaví na konci června nádherných 96 let.
Všem 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 byl přiložen v dubnovém zpravodaji nebo je možno vše vyřídit na úřadě městské části.
Zveme srdečně všechny seniory nejen z naší MČ Bosonohy,
přijďte čas strávit dohromady

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
Kde: BOSA, Integrované centrum volného času,
Ostopovická 29, 642 00 Brno
Kdy: čtvrtek 18. 6 .2015 od 9.30 do 11.30 hodin.
Akce je určena pro všechny seniory, kteří neradi tráví volný čas o samotě a raději přijdou
do kolektivu a příjemného prostředí.
Akce je nezávazná a neřízená, každý zde může čas trávit dle svého cítění. K dispozici je
kuchyňka, stolní hry, zahrádka, knihy nebo nezávazné popovídání s ostatními.
Těšit se můžete také na drobné domácí pohoštění, popřípadě se podělit o své vlastní
dobroty.
Pořádá a na setkání se těší: ÚMČ Brno-Bosonohy a I-CVČ BOSA.

Jízdenkový automat
Na ulici Hoštické byl 6. května umístěn opravený jízdenkový automat. Nicméně již 11. 5.
byl zničený a vykradený. Už po podzimním zničení automatu jsme upozorňovali na to, že
je to poslední pokus automat zprovoznit, aby sloužil našim občanům. Bohužel byl zničen
téměř okamžitě a další již v Bosonohách nebude. Jízdenky si můžete koupit v kiosku-večerce u Bosonožské orlovny.
MČ Brno-Bosonohy
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V květnu proběhlo v Bosonohách několik krásných a velkých akcí a rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na nich podíleli, přestože to většina organizátorů nechce,
protože to dělají rádi a samotný úspěch akce je jim velkým poděkováním. Nicméně v dnešní době není samozřejmostí, aby lidé na úkor svého volného času věnovali energii, práci
a hlavně ten čas na akce, které dělají radost dětem, rodičům a všem nejen Bosonožákům.
Ale zpátky ke slovům díky… Moc děkujeme Mirce Marečkové a Markétě Langerové za
velice krásný a hlavně důstojně oslavený svátek všech maminek. Jirkovi Výplachovi za obrovský kus práce na přípravě Mladých hodů, byl na každé zkoušce stárků, zařídil vše, co bylo
nutné a potřebné a Mladé hody byly opět velkým zážitkem nejen pro nás Bosonožáky. Samozřejmě děkujeme i stárkům a stárkám, bez nich by hody nebyly. Poděkování patří také
Vladimírovi Koudelkovi a Miloši Dočekalovi za organizaci Milčova kolečka, tato akce zviditelňuje Bosonohy i za hranicemi Brna a je každoročně pořádáná 8. května. Květen jsme zakončili Dětským dnem a tady je nutno poděkovat bosonožským hasičům, myslivcům, fotbalistům, tenistům, Bose, škole… podařilo se propojit téměř všechny spolky a organizace,
aby se v jeden den jejich zástupci sešli a udělali radost našim nejmenším, moc děkujeme!
Daniela Kalná, Miroslav Sojka

Úřad městské části Bosonohy – kontakty
Ing. Tomáš Návrat
– tajemník
– majetkový referát
– přestupky
tel.: 547 422 716, mobil: 733 699 201,
tomas.navrat@bosonohy.cz, dveře č. 201b
(patro)
Jarmila Dočekalová
– referát rozpočtu a financování
– bytový referát
– pokladna
tel.: 547 422 701, mobil: 733 699 202,
jarmila.docekalova@bosonohy.cz,
dveře č. 201a (patro)
Martina Dvořáková
– referát životního prostředí
– podatelna
– Czech POINT
tel.: 547 422 711, mobil: 733 699 206,
martina.dvorakova@bosonohy.cz, dveře
č. 108 (přízemí)

Hledám ke koupi byt 3+1, z důvodu
stěhování. Děkuji.
T: 721 195 834
bosonožský zpravodaj 5/2015

Mgr. Alena Pinkavová
– referát sociálních věcí
– Czech POINT
tel.: 547 422 712, mobil: 733 699 203,
alena.pinkavova@bosonohy.cz, dveře č. 202
(patro)
Ing. Lukáš Kopecký
– obecný stavební úřad
– speciální stavební úřad / doprava a silniční hospodářství
tel.: 547 422 714, mobil: 733 699 207,
lukas.kopecky@bosonohy.cz, dveře č. 303
(podkroví)
Ing. Lucie Pavelková
– obecný stavební úřad
– speciální stavební úřad / vodoprávní úřad
– Czech POINT (zástup)
tel.: 547 422 715, mobil: 733 699 204,
lucie.pavelkova@bosonohy.cz, dveře č. 301
(podkroví)

Investor koupí byt vhodný k dalšímu
pronájmu. Platba Ihned. Cena dle
velikosti. BEZ RK!
Tel.: 602 833 381
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Poděkování
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Co se děje v městské části
Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi se postupně opravují výtluky v celé naší městské
části, na ulici Troubské se provedlo přeasfaltování. Na Bosonožském náměstí se blíží finále
přeložení kabelů do země, zbývá pouze předláždění některých vjezdů a chodníků včetně
obrub. Těšit se můžete také na nové předláždění chodníků před kaplí a u školy. Na luži (betonovém plácku u kapličky) jsou osázeny květináče a také se postupně osazují ostrůvky na
ulici Pražské, které by měly během prázdnin rozkvést.
Stavba pohybových prostor ZŠ je v plném proudu a stále platí termín kolaudace na konci
listopadu. Radost budou mít i děti ve školce, chystá se nový povrch pod oblíbeným herním
prvkem na zahradě – skluzavkou.
Miroslav Sojka, starosta

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
blíží se konec školního roku, který uběhl rychle jako voda. Vždyť je to nedávno, kdy rodiče vedli
své prvňáčky v září do školy a tázavě se dívali kolem sebe. Dnes máme v prvních třídách děti,
které umějí číst, psát a počítat. Pravda, ještě mají velký kus vzdělávání před sebou, ale již nyní
je na nich vidět pokrok a změna, nejen v jejich znalostech, ale také v sebevědomí, umění sdělit
svůj názor, v sebeobsluze a dovednostech. Nejen děti školou povinné, ale i děti z mateřské školy ukázaly, co umí, na představení pro maminky v bosonožské Orlovně v neděli 3. května. Předvedly pěvecká, taneční, dramatická, hudební či žonglérská vystoupení a svými výkony potěšily
všechny maminky. Děkuji paní učitelkám Aleně Jarošové, Lence Kollárové, Miladě Dittrichové,
Petře Velebové a Pavle Kolmanové za jejich náročnou práci s přípravou vystoupení.
Sportovním úspěchem našich žáků, kterým navázali na Bosonožský běh, byla účast na Štafetovém poháru základních škol města Brna. Naši běžci skončili na cenném 3. místě a odnesli si
zasloužené bronzové medaile. Celoroční školní soutěž týmů ve florbale pokračovala svým jarním kolem. Pět družstev (Májové, Tudorovci, Jambikvarové, Tygři a Avataři) se opět postavilo
proti sobě a všichni hráči v dramatických soubojích podávali bojovné výkony. Do posledního
letního turnaje, který proběhne 18. června, tak zůstává vše otevřené. Mezi nejlepšími střelci
bývají hlavně chlapci, ale v tomto kole bodovala na druhém místě i jedna dívka, Barbora Kalná.
Dopravní výchovu rozvíjíme u žáků školy prostřednictvím programu Empík cyklista Městské policie Brno, který připravuje žáky 4. třídy na skutečnost, že podle vyhlášky budou moci od 10 let
jezdit sami v silničním provozu. Výuka předpisů sestává z teoretických znalostí, ale i z praktických jízd na dopravním hřišti v simulovaném provozu. Mladší žáci se také pravidelně vzdělávají,
v květnu například při akci Empík hledá Foxíka v brněnských Lužánkách.
S bezpečností souvisí i úspěch žáků ve výtvarné soutěži „Reflexní děti“, ve které byli z naší školy oceněni Michal Holešovský, Alena Smejkalová a Barbora Fránková. Další výtvarnou soutěží,
do které jsme se zapojili, je soutěž nazvaná „Cesta dvou bratří“, která se věnuje výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu.
Čtenářskou gramotnost jsme u mladších žáků rozvíjeli také díky návštěvě v Knihovně Jiřího
Mahena ve Starém Lískovci, ve které pracovnice pobočky vždy rády přivítají třídní kolektivy a seznámí žáky s provozem knihovny a možnostmi půjčování knih. Moc bychom přivítali,
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Přínosem pro městskou část jsou nejen nově narozené děti, ale také kulturní vystoupení při
Vítání občánků, které již několik let zajišťuje paní vychovatelka Milada Dittrichová s dětmi ze
školní družiny a kroužku flétny.
Ve škole jsme se sešli s rodiči budoucích prvňáčků, abychom se společně připravili na jejich
důležitý krok – nástup do základní školy v novém školním roce. Již nyní pro děti připravujeme
vše potřebné, aby jejich začátek povinné školní docházky byl co nejpříjemnější.
V posledním týdnu měsíce května se vypravila velká skupina našich žáků druhé, čtvrté a páté
třídy na školu v přírodě do Jeseníků. První třídy se v tomto týdnu místo výjezdu zúčastnily
komentovaných prohlídek v Technickém muzeu a využily místní herny pro pokusnictví. Doplnily tak teoretickou výuku praktickými zkušenostmi např. s pákou, odstředivou sílou nebo
se zrcadlem. Exkurzí do obory Holedná se zase věnovaly přírodě, zvířatům a jejich ochraně.
Do měsíce června, měsíce ukončování klasifikace a těšení se na prázdniny, vám přeji vše dobré.
Stanislav Skřička, ředitel školy

České ručičky
Při pořádání XX. ročníku Stavebního veletrhu IBF ve dnech 22.–25. 4. 2015 se jako doprovodný program na volné ploše v areálu
BVV Brno konalo Mistrovství České republiky
s mezinárodní účastí v pěti soutěžích odborných dovedností a to v oborech klempíř, pokrývač,
tesař, mechanik plynových zařízení a kominík. V oboru klempíř se jednalo o IX. ročník, v oboru
pokrývač o XVIII. ročník a v oboru tesař o XIII. ročník. Vyhlašovatelem těchto soutěží byl Cech
klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Mistrovství České republiky v oboru mechanik plynových zařízení absolvovalo letos V. ročník své soutěže a vyhlašovatelem byla RWE Distribuční služby s.r.o. V oboru kominík se jednalo o V. ročník a vyhlašovatelem bylo Moravské
kominické společenstvo.
Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do Přehlídky České ručičky pro rok 2015.
V letošním roce se tohoto mistrovství zúčastnilo 18 středních škol z ČR v celkovém počtu
29 družstev a 3 zahraniční družstva. Jako hosté, přijeli i zástupci z Polska a Rakouska, kteří přislíbili svoji účast na příštím mistrovství v roce 2016. Všechny soutěže jsou zařazeny do Věstníku MŠMT ČR.
Součástí soutěže je také prezentace stále vyšší úrovně stavebních oborů a přimět tak mladou
generaci o větší zájem o tato řemesla. Stavebnictví má a bude mít stále co společnosti nabídnout. Soutěže se zúčastnili nejlepší žáci – vítězové zemských a školních kol. Zcela jistě jim patří
poděkování, že si tyto profese vybrali a věříme, že jim zůstanou věrni a nadále se ve své profesi budou zdokonalovat. Soutěž tak velkého charakteru by se neobešla bez přízně sponzorů, kteří dodali vše potřebné ke zdárnému průběhu soutěže. Generálním sponzorem soutěže
oboru KLEMPÍŘ, je firma LINDAB s.r.o. – dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků
k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru POKRÝVAČ, je firma TONDACH ČR, s.r.o.
- dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru TESAŘ, je firma PANAS s.r.o. - dodavatel dřeva a všech potřebných
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kdyby i bosonožská pobočka KJM takto kvalitně fungovala a byla lákavým zdrojem vzdělanosti a poučení.
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doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je RWE Distribuční služby s.r.o., která dodala veškerý materiál k této soutěži a ceny
pro soutěžící. Generálním sponzorem soutěže oboru KOMINÍK je firma SCHIEDEL, s.r.o. dodavatel maket, komínů a všech potřebných doplňků k soutěži.
Děkujeme i ostatním pořadatelům a spoluorganizátorům, kterými byly: Veletrhy Brno, a. s.,
KÚ JMK a MŠMT ČR.
Miloslav Knapil, zástupce ředitele
SŠSŘ Brno-Bosonohy

Brno v červnu
Brno – Turistické informační centrum města Brna připravilo na červen hned několik akcí,
které jistě potěší nejen Brňany, ale i návštěvníky jihomoravské metropole. Více informací
najdete na www.ticbrno.cz
Středa | 17. června 2015 | 19.30 | Nádvoří Staré radnice
Pocta Edith Piaf – koncert Radky Fišarové s doprovodem Swing Band Brno
Čtvrtek | 18. června 2015 | 19.30 | Nádvoří Staré radnice
CimbalClassic
Pátek | 19. června 2015 | 19.30 | Nádvoří Staré radnice
Rybičky 48
Neděle | 21. června 2015 | 13.00 | Nádvoří Staré radnice
Evropský svátek hudby
Úterý | 23. června 2015 | 19.30 | Nádvoří Staré radnice
Mošny
Středa | 24. června 2015 | 19.30 | Nádvoří Staré radnice
Jiří Schmitzer
Čtvrtek | 25. června 2015 | 20.30 | Nádvoří hradu Špilberk
F-scéna 2015
Pátek | 26. června 2015 | 20.00 | Nádvoří Staré radnice
F-scéna 2015

Bosonožské mladé hody: tradice a současnost
Nepřísluší kronikáři obce polemizovat s termínem a vnímáním bosonožských mladých
hodů, ale chválíme-li jejich organizátory
a aktéry za nádherný a neopakovatelný zážitek a je-li zdůrazňována zejména jejich
zásluha za dodržování bosonožských tradic
a odkazu našich předků, dovolím si k těm
tradicím, historii i datu bosonožských mladých hodů několik stručných faktografických údajů.
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Původně, tedy již v 18. století, se hody konaly v Bosonohách přesně v den svátku
svatého Floriana, patrona naší obce. Ať už
byl ten 4. květen nedělí či všedním dnem.
Prostě na svatého Floriana a basta. Tomuto světci, který zemřel mučednickou smrtí
právě 4. května v roce 304 – za vlády císaře Diokleciána byl za nezřeknutí se víry utopen v řece Enži – je zasvěcena kaple na Bosonožském náměstí. Její dostavba v roce
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Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení
a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství
nařídil císař Josef II. roku 1786 (příští rok to
bude již 230 let) slavit po celé zemi jednotné posvícení. Bylo to třetí říjnovou neděli po
svátku svatého Havla a odtud se tedy odvozuje také někde ještě používaný termín Havelské posvícení, nebo také prostě – hody.
To obzvláště u nás na Moravě. V některých
obcích ale slavili poddaní hody oboje. Ty
svoje původní, které naši předci v Bosonohách pořádali posléze již výhradně první neděli po svátku svatého Floriana, a ještě ty
nařízené císařem. Těm se začalo říkat císařské, někde pak též staré. Třeba i v Bosonohách, kde ovšem v průběhu minulého století staré císařské hody zanikly. Proto také
pan Miroslav Kazda ve své knize Bosonohy
v událostech času (druhé, doplněné vydání 2104) mohl „upozornit na vážnou chybu,
autora knihy Bosonohy z roku 1928, p. Emila
Smrže, který ve své knize zaměňuje zvyky Mladých hodů za zvyky Starých hodů...“

Hody jsou tedy původně, chcete-li historicky, vzpomínková slavnost na posvěcení kostela nebo výročí jeho patrona, v našem případě svatého Floriana, patrona naší obce
a světce, kterému je zasvěcena kaple na náměstí. Nestranný pozorovatel nechť posoudí, zdali jsou i ty naše dnešní hody takovou
vzpomínkovou slavností a zda je oprávněný požadavek některých občanů Bosonoh
k návratu k těm původním hodovým kořenům, včetně tradičního termínu jejich pořádání.
Budiž ale také řečeno, že naše doba a lidé
v ní jsou jiní než před staletími a že i jinde
se stále více stává, že se občané sami mezi
sebou dohodnou, kdy si hody udělají. A tak
se může zpívat, tancovat, popíjet, jezdit na
kolotočích, střílet na střelnici a těšit se z dalších novodobých atrakcí a hodových vymožeností každý rok klidně v jiném datu.
A na závěr už jen krátce: pojem „tradice“ ve svém původním latinském významu „traditio“ znamená předávání. V nejširším slova smyslu je to předávání obyčejů,
poznání a mravů. Nepřísluší kronikáři obce
polemizovat s termínem a vnímáním bosonožských mladých hodů, ale zeptat bych se
mohl. Tak nějak obecně: jaké poznání jsme
převzali od našich předků, krom těch obyčejů? A jaké mravy?
Vladimír Koudelka

BOSA Brno, Ostopovická 29, Brno-Bosonohy – Bývalá stará školka
21. června 2015 – 15–18 hod.
Malování křídami, dětská diskotéka, malování na obličej, brouzdaliště, pěnové překvapení, venkovní sprcha, trampolína, občerstvení pro děti i dospělé, venkovní posezení, grilování kdo si co přinese…
Srdečně vás zvou lektoři centra BOSA
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1713 byla pro obec mimořádnou událostí
a stejně tak tomu bylo i v ostatních městech
a obcích, kde každý svátek patrona kostela
a každé výročí posvěcení svatostánku bylo
každoročně slavnostně připomínáno. Tomuto posvěcení se říkalo jiným slovem též posvícení. Traduje se, že první posvícení slavil
již při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalamoun.
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Hody v obrazech

Rád bych i touto cestou poděkoval stárkům a stárkám za vzornou přípravu a reprezentaci
při Mladých hodech. Bylo mi velkým potěšením s Vámi spolupracovat.
Jiří Výplach

Den matek
Den matek si tentokrát vzaly pod křídla Mirka Marečková a Markéta Langerová a Bosonožskou orlovnu naplnily do posledního místa, resp. už pro některé ani místo nebylo, ale to vůbec nevadilo. Při vstupu do sálu čekalo na maminky a babičky překvapení v podobě krásné kytičky, kterou jim předávali mladí muži v oblecích a s náležitou úctou. Na stolech bylo
připraveno víno, nealko a drobné pohoštění. Na prknech, co pro mnohé děti opravdu v té
chvíli znamenaly svět, se během téměř dvouhodinového pásma představily děti mateřské
i základní školy. Nejedné mamince (a nejen maminkám) ukápla slza dojetí a hrdosti na svou
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Pro děti, které zrovna neúčinkovaly, byl připraven koutek s možností malování, hraní si či blbnutí v pískovišti plném balónků. Když skončilo dětské pásmo, měly děti možnost přesunout
se nahoru do klubovny, kde si vyrobily ptáčky a srdíčka pro maminky. Dospěláci si mezitím
mohli v klidu poslechnout jazzové vystoupení…
Více než 200 diváků a 90 vystupujících dětí, to je bilance jednoho nedělního odpoledne.
Daniela Kalná

Gemellagio žije a je stále otevřené všem
Jak jistě všichni víte, existuje už více jak 10 let „gemellaggio“ – partnerství mezi naší obcí
a italskou AbbadiaLarianou.
A že toto partnerství je opravdu srdečné a pevné, jsme se přesvědčili i teď. Na náš největší svátek – na hody – přijela neoficiálně skupinka našich italských přátel, které zajímalo, jak
takové oslavy probíhají. Zúčastnili se jak stavění máje, tak průvodu, zatančili si na hodové
zábavě a vše završili nedělním posezením u cimbálu. Opravdu veliký hold skládali jak našim
stárkům (měli za to, že to je profesionální folklórní skupina), tak všem, kteří se na realizaci
hodů podíleli. Ač to bylo pro ně opravdu náročné, tak se shodli na tom, že nic tak spontánního a pěkného neviděli.
Potěšilo je také, že ač to byla návštěva neoficiální, tak si na ně udělal čas i náš starosta s místostarostkou.
Ráda bych znovu zdůraznila, že toto
partnerství je míněno pro všechny
občany Bosonoh. Všichni se mohou
podle svých možností zapojit nejen
svou účastí na výměnných setkáních,
ale třeba i svými nápady na program,
svou přítomností a přátelstvím, popřípadě poskytnutím ubytování. Pokud má tedy někdo zájem, může se
přihlásit na ÚMČ Bosonohy.
Marta Ceklová

Nabízíme pronájem kanceláří v areálu na ulici Pražská, Brno-Bosonohy.
Tel.: 603 172 098
bosonožský zpravodaj 5/2015

Hledám ke koupi dům v Bosonohách
nebo okolí, cena do 6mil. Kč. Děkuji.
T: 736 123 995
11
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ratolest. Velké dík patří nejen organizátorkám samotným, ale také učitelkám, které s dětmi
celý program secvičily. Úvodní slovo si vzal pan starosta Miroslav Sojka, který všechny maminky a babičky přivítal a poděkoval jim za nelehkou práci, kterou dělají. Pak už programem
provázel pan Stanislav Skřička, ředitel naší školy.
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1. FC Pivnice za podpory MČ Brno-Bosonohy a pivovaru Starobrno
ve spolupráci se SPORTMEDIA pořádá a zve Vás na

XXIII. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL
STAROBRNO 2015
SOBOTA 1. SRPNA 2015 – AREÁL U MYSLIVECKÉ CHATY V BOSONOHÁCH
14:30 Tradiční soutěž ve válení pivního sudu na čas a do kopce, klání štafet „Pivnich
partiček“ a Rudliáda
Zábavný doprovodný program a soutěže
Známí hosté, již tradičně v čele s věčným „Lotrandem“ Jiřím Pechou
v doprovodu Barina a Frettiho z manéže Bolka Polívky, Zdeněk Junák,
populární „četník“ s kytarou...
19:30

KONCERT SKUPINY BOKOMARA a pětinásobná zlatá slavice
NAĎA URBÁNKOVÁ

21:30

LETNÍ NOC SE SKUPINOU METAMORFOZA

BOHATÉ OBČERSTVENÍ NEJEN PRO BOHATÉ!
DÍKY PARTNERŮM A SPONZORŮM JE VSTUP NA AKCI PO CELÝ DEN TRADIČNĚ ZDARMA!
Více na www.sudoval.cz a na oficiálních plakátech

Hasičské okénko
Jistě znáte hasiče. Ty statečné muže v žáruvzdorných oblečení ch zachraňující životy
druhých. Mimo tyto hrdiny však existujeme
ještě my, mladí dobrovolní hasiči, kteří napodobují činnost našich profesionálních kolegů ve formě požárních soutěží. I u nás v Bosonohách máme mladé hasiče. Pokusím se
vám, teď, jejich činnost trochu přiblížit.
SDH Brno-Bosonohy, jak zní celý název
družstva, je sdružení mladých lidí, jež nabízí sportovní vyžití, zázemí, nové přátelství

a spoustu zkušeností. Ke dnešnímu dni v našem sboru funguje 15 členů a 1 vedoucí,
z toho 6 dorostenců, 2 starší žáci, 2 členové
přípravky a 5 dospělých. Ovšem, i když se to
možná nezdá, je bohužel tento počet zoufale malý, protože družstvo tvoří minimálně
7 členů stejné věkové kategorie. Přestože
nám tento početní nedostatek mírně komplikuje činnost, nevzdáváme se a běháme
v menším počtu nebo s pomocí členů jiných
Brněnských družstev. Trénujeme ve čtvrtek
od 17 hod. nebo zkrátka když je potřeba a to
na silnici, na poli i v blátě a v zimě v tělocvičně Bosonožského učiliště, kde trénujeme třeba na uzlové štafety. SDH Brno-Bosonohy funguje od roku 2009, to v něm ovšem
bylo jednou tolik dětí a vedoucích než dnes,
a všechno bylo snazší. Ale jak se říká, hasiči
nejsou z cukru a tak závodíme, kde se dá, ať
je nás 5 nebo 9, za deště i v zimě.
Momentálně trénujeme na Krajské kolo
v soutěži žen a dorostu, kde se chystáme
předvést štafetu na 100 m s překážkami,
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Nemáme sice příznivé ani jednoduché podmínky, ale máme jeden druhého. Nesedíme
doma za počítačem ani se neválíme v posteli, ale děláme něco pro své zdraví i pro
radost. Nezahazujeme ani tu nejmenší šanci a bojujeme až do poslední vteřiny. Hasiči
mě naučili hodně věcí, ale tou nejdůležitější
je NIKDY TO NEVZDÁVAT.
Autor článku Eliška Pařízková (16 let),
dorostenka SDH Brno-Bosonohy

Na závěr bych ještě chtěla říct, že pokud
zrovna dočítáte tento článek a váháte, zda
se na nás přijít podívat, tak rozhodně přijďte.

Stolní tenis v Bosonohách
Přinášíme informace o tom, jak se vedly týmy Svornost Bosonohy v právě ukončeném ročníku soutěží Brest 2014–2015 ve
stolním tenisu.

dosaženou pozici a umístil se po velmi vyrovnaných výkonech na 6. místě z celkově
dvanácti týmů ve skupině. Gratuluji k umístění!

Pro připomenutí, soutěžně se v Bosonohách hraje stolní tenis nepřetržitě již 7. sezónu a to od roku 2008, kdy však hrál za Bosonohy pouze jeden tým. V poslední sezóně
však soutěžně hrály v Bosonohách poprvé
již 4 týmy.
Byly to týmy Svornost Bosonohy „D“ v 7. lize,
tým „C“ v 6. lize, tým „B“ ve 4. lize a tým Svornost Bosonohy „A“ ve 2. lize brněnských soutěží Brest.

„C“ tým pod vedením Terezy Konečné si počínal velmi dravě a umístil se na druhém postupovém místě a postupuje tak již podruhé
za sebou do 5. ligy. Gratuluji k zaslouženému postupu!

Složení týmů vypadalo takto:
„D“ tým – 7. liga: František Dočekal, Miloslav
Čoupek, Patrik Božík, Roman Kvasnica, Pavel
Rohánek
Nový „C“ tým – 6. liga: Tereza Konečná, Zbyněk Hrtáň, Zdeněk Plšek
„B“ tým – 4. liga: Hana Chylíková, Radomír
Stloukal, Vlastimil Machota, Ondřej Stloukal
„A“ tým – 2. liga: Drahomír Tůma, Tomáš Miklík, Karel Šindler + náhradníci V. Machota,
R. Stloukal, Z. Plšek
Pojďme tedy již k výsledkům ukončeného
ročníku soutěží Brest 2014–2015.
„D“ tým pod vedením Františka Dočekala byl
pokračovatelem loňského týmu „C“. Tým ve
srovnání s minulým ročníkem vylepšil opět

bosonožský zpravodaj 5/2015

„B“ tým pod vedením Radka Stloukala měl
po loňském postupu za cíl především hrát
dobrý stolní tenis bez přesného výkonnostního cíle. Když se však po kvalitních výkonech v polovině soutěže pohyboval na druhé příčce skupiny, vytkl si za cíl boj o postup.
Cílevědomě šel zápas od zápasu za postupovým cílem. Byl to velmi náročný souboj až do
posledního utkání, ale ambiciózní cíl se nakonec podařil a tým zcela zaslouženě postupuje již počtvrté za sebou a to již do 3. ligy.
S radostí gratuluji k nesnadno vybojovanému, ale zaslouženému postupu!
„A“ tým hrál teprve první sezónu ve 2. lize
soutěží Brest. Po loňském postupu se tým
letos zaměřil na předvádění výkonů, za které by se nemusel stydět, ale snaha o postup se jevila před sezónou jako velmi neskromná. Tým se soustředil na co nejlepší
výsledek v každém jednotlivém utkání a nakonec v celém ročníku díky bojovným a obětavým výkonům všech hráčů zaznamenal
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štafetu 4×100 m, dvojboj a požární útok.
Když nás zrovna nevidíte na cvičišti, snažíme se naší činností pomáhat obci. Zúčastnili jsme se kopání plánované stezky na boso
jejíž organizátorkou je Alena Havlíková, hrabání trávy na hřišti pod mysliveckou chatou,
Dni matek, Dni dětí, kde jsme dětem připravili občerstvení i bohatý zábavný program.
Taková je činnost našeho sboru.

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

konečnou druhou příčku v tabulce 2. ligy.
Druhá příčka tak znamenala zcela nečekaný, ale naprosto zasloužený a těžce vybojovaný postup do 1. ligy soutěží Brest. „A“ tým
tak dosáhl vrcholu svého snažení, když se po
7 letech postupně probojoval z tehdy 6. ligy
až do nejvyšší 1. ligy.
Rád bych touto cestou poděkoval všem vedoucím jednotlivých týmů za odpovědnost
a potřebnou trpělivost při sjednávání utkání
a také všem aktivním hráčům za bojovnost
a výbornému přístupu k soutěžním utkáním.
MČ Brno-Bosonohy byla, s celkově již čtyřmi týmy, zastoupena nejpočetněji mezi všemi ostatními městskými částmi v soutěžích
Brest. Za všechny týmy chci také poděkovat
za významnou podporu, které se nám od
MČ Brno-Bosonohy a občanského sdružení
Svornost Bosonohy již několik roků dostává.

Loni jsme mohli vyhodnotit uplynulý šestý ročník jako dosud vůbec nejúspěšnější
v celé dosavadní historii soutěžního stolního tenisu v Bosonohách, ale jsem nesmírně
rád, že letos můžeme hodnotit postup tří ze
čtyř týmů do ještě vyšších úrovní soutěží dokonce jako úspěšnější než loňský ročník. Velmi pozitivní současně je neustále se zvyšující
herní kvalita a úroveň stolního tenisu v MČ
Brno-Bosonohy.
V nové sezóně 2015–2016 máme za cíl přihlásit do soutěží znovu všechny čtyři týmy.
Budeme tak mít zastoupení v 1. lize, 3. lize,
5. lize a v 7. lize soutěží Brest.
Děkuji také všem, kteří jste nám drželi palce
a budeme moc rádi, pokud nám budete přát
zdravíčko a štěstíčko nutné pro soutěžní hraní i do příštího již osmého ročníku.
Tímto bych rád pozval i další zájemce o stolní tenis mezi nás. Přijďte si amatérsky zahrát
a pobavit se. Jsme otevření pro všechny zájemce jakékoli úrovně.
Kde hrajeme: Bosonožská orlovna, Pražská 55, hlavní vchod do budovy je společný s restaurací Orlovna, za vstupními dveřmi
jsou napravo dveře do šatny.
Kdy hrajeme: pondělí a středa od 18.30 do
21 hodin.
Za všechny Ing. Drahomír Tůma

Fotbalové okénko
V neděli 7. června ukončilo posledním zápasem sezónu mužstvo mladších žáků
FK SK Bosonohy. Kromě výhry nad ČAFKou 3:2 měli kluci radost i ze stylových triček a bohatého pohoštění, které jim připravili jejich trenéři.
Ať se Vám, kluci, daří i ve starších žácích!
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Posledních deset čokoládových medailí, které ukazuje Barbora Černošková, čeká ještě na
ty bosonožské účastníky letošního Milčova kolečka ve věku do 15 let, kteří medaili nedostali a nebo si myslí, že by si za svůj výkon a nebo statečnost na trati zasloužili ještě jednu.
K vyzvednutí jsou na úřadu městské části u paní místostarostky Kalné, která je jistě předá
se stejnou radostí, s jakou dekorovala pana starostu Sojku v den konání akce, ve státní svátek 8. května 2015. Děkuji těmto dvěma a všem, kteří si při této bosonožské benefiční akci
s volným vstupem také udělali radost a všem, kteří se o tu radost pro ostatní přičinili.
Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl

Výsledky Milčova kolečka
Děti do 15 let
1. Tomáš Mareček
2. Filip Aujeský
3. Dominik Toman
4. Vojtěch Coufal
5. Sára Surovcová

00:06:15,00
00:06:28,36
00:06:43,84
00:06:43,89
00:07:32,60

Ženy
1. Adriana Plotzerová
2. Michaela Slaná
3. Marcela Nováčková
4. Václava Bláhová
5. Martina Coufalová

00:05:58,15
00:06:07,45
00:06:16,92
00:07:06,41
00:07:13,46

Muži
1. Dominik Hloušek
2. Radek Brázda
3. Ondřej Zapletal
4. Jan Dočekal
5. Štěpán Šváb

00:05:01,98
00:05:08,25
00:05:10,15
00:05:18,80
00:05:24,23

Z důvodu stěhování hledám byt
v Bosonohách, prosím nabídněte.
Bez RK. T: 732 434 910

Koupaliště Riviéra i Letní koupaliště Zábrdovice zahájí letní sezónu v sobotu 30. května 2015. Střediska se otevřou na konci května za jakéhokoliv počasí. Střešní bazén
v Aquaparku K
 ohoutovice je otevřen od 15. 5. 2015.
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Milčovo kolečko 2015, medaile a poděkování

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

Den dětí
Tentokrát trochu netradičně v neděli dopoledne a na hřišti pod mysliveckou chatou.
Nicméně 133 soutěžících dětí (67 přeškolních dětí a 66 soutěžících školáků) si oslavu svého svátku nenechalo ujít. Když jsem
však viděla některé rozzářené oči dospělých,
napadla mě zajímavá myšlenka – příští rok
uděláme soutěže i pro ně. Vždyť v každém
dospělém je aspoň trošku dítěte 
A co všechno na děti čekalo? Soutěže pro
malé neškoláky, které se nesly v duchu pohádkových bytostí, školáci si zase mohli vyzkoušet
disciplíny různých sportů – tenis, fotbal, myslivost či hasičské dovednosti. Přijeli za námi
i profesionální hasiči a všichni si mohli vyzkoušet hasit, zájem byl tak velký, že jsme hasičům
vyčerpali nádrž. Městská policie, kterou zastupovaly dvě ženy, si pro děti připravila testy, za
jejichž vyplnění je čekala malá odměna.
Každý soutěžící za svůj výkon dostal nejen
dárečky a sladkosti, ale také razítko, které ho
opravňovalo k letu balónem. Horkovzdušný
balón vyletěl do cca 15 metrů hodně krát
a posádkou nebyly jen děti, ale i někteří
nadšení rodičové. Velké díky patří Leoši Jelínkovi, který pro děti balón zařídil a jeho kamarádům a sousedům, kteří se snažili o to,
aby nám balón neuletěl.
Den dětí by však asi neproběhl nebýt asi
15 dobrovolníků, kteří si našli čas a strávili
sobotní dopoledne hrabáním trávy na hřišti

a že jí bylo. Pomáhali malí i velcí, pejsci nás
hlídali a miminka byla hodná a neplakala.
Všichni si pak dali špekáčky, pivečko nebo
nealko a krásně opálení šli domů odpočívat.
A protože byly školácké úkoly opravdu soutěžní, tak níže najdete výsledky těch nejlepších z každé kategorie. Chybí Vám, milí
výherci, ceny? Nic se nebojte, všichni níže
jmenovaní mají své odměny připraveny na
úřadě, můžete si je tam vyzvednout kdykoliv v úřední hodiny.
Všem výhercům blahopřeji a organizátorům
ještě jednou díky, zvláště pak mám velkou
radost, že se podařilo propojit většinu bosonožských spolků a organizací a všichni si
našli čas udělat dětem radost.
Daniela Kalná
Výsledky soutěží školáků
Ročník 2006, 2007, 2008 (celkem 37 dětí)
1. místo Kristýna Měcháčková
2. místo Jan Kostelka
3. místo Nikola Krátká
Ročník 2003, 2004, 2005 (celkem 19 dětí)
1. místo Petr Čoupek
2. místo Natálie Chodurová
3. místo Filip Krejčí
Ročník 2000, 2001, 2002 (celkem 10 dětí)
1. místo Patrik Bajcura
2. místo Tomáš Čoupek
3. místo Martina Kostelková

Víme, co se děje…
11. 7.
BOSONOHEC 2015
Turnaj trojic v nohejbalu o titul Mistr z Bosonoh začíná v 9.00 hod. v areálu FK SK Bosonohy. Soutěž je určena amatérům a hráčům do úrovně městského přeboru. Přihlášky na tel.:
604 236 866 nebo přímo v 1. fc pivnici na hřišti.
25. 7.
Volejbalový turnaj pravých nadšenců
Od 10.00 hod. se v areálu FKSK Bosonohy rozehraje volejbalový turnaj, nezapomeňte se přihlásit na tel.: 604 236 866 nebo přímo v 1. fc pivnici na hřišti.
1. 8.
XXIII. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL STAROBRNO 2015
V areálu u myslivecké chaty v Bosonohách se od 14.30 hod. rozjíždí tradiční soutěž ve válení
pivního sudu na čas a do kopce. Od 19.30 hod. se můžete těšit na koncert skupiny Bokomara a NAĎU URBÁNKOVOU. Ve 21.30 hod začíná letní country noc se skupinou Metamorfoza.
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Dětský den, 31. 5. 2015

(foto Martin Blahák)

