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letošní podzim je ve znamení babího léta, užívejme si tedy sluníčka do sytosti. I když k počasí v našem podnebném pásmu
patří i plískanice, zima a nečas. Aspoň se v těchto chvílích sejdeme v teple domova a můžeme se věnovat i jiným aktivitám.
Už také víte, jaké složení bude mít zastupitelstvo naší městské
části na další čtyři roky. Překvapením je malý počet voličů, něco
málo přes 50 %. Je sice pravdou, že tento nezájem o volby je celorepublikovým „fenoménem“, nicméně i tak je to smutné.
Co je naopak povzbudivé je zvětšující se počet žen a dívek, které se účastní tradičních Babských hodů. Všem jim velice děkuji,
udržují tak tradici stále živou.
Přeji Vám krásné podzimní dny plné radosti
Miroslav Sojka, váš starosta
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sport kultura
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tiráž bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem

Vážení spoluobčané, přátelé,

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

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MČ BRNO-BOSONOHY
(informace ze dne 8. 10. 2018, www.volby.cz)
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Volební účast v %

1926
1038
1035
53,89

Česká strana sociálně demokratická
1. Daniela Kalná
2. Miroslav Sojka
3. Martin Rozmarin
4. Jiří Výplach

30,36 %
383
340
330
287

Pro lepší Bosonohy s podporou KDU-ČSL a TOP 09
1. Petr Juráček
2. Martin Černý
3. Pavel Kilian

25,81 %
376
290
286

NOS pro Bosonohy s podporou Strany zelených
1. Leoš Jelínek
2. Alois Mitrenga

20,22 %
237
234

Občanská demokratická strana
1. Miloslav Dočekal

13,64 %
195

NOVÉ BOSONOHY
1. Arnošt Čoupek

9,95 %
119

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
VE DNECH 5.–6. ŘÍJNA PROBĚHLY VOLBY DO ZASTUPITELSTVA NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
BOSONOHY. DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST A PODPORU, KTEROU JSTE NÁM V TĚCHTO
VOLBÁCH VYJÁDŘILI. SLIBUJEME, ŽE VÁS NEZKLAMEME.
ZA ČSSD DĚKUJÍ VŠICHNI KANDIDÁTI

Hlukové zatížení průtahu II/602
vyjádření náměstka hejtmana JM kraje
Vážený pane starosto,
přijměte, prosím, nejprve omluvu za opožděnou reakci na Vaše podání ve věci hlukového
zatížení průtahu silnice II/602.
Rozhodnutím soudu bylo zrušeno časově omezené povolení pro úsek dálnice II/602, vedoucí
přes Vaši městskou část, vydané Krajskou hygienickou stanicí. Do vydání jiného rozhodnutí
nelze na daný úsek silnice nahlížet jako na úsek podléhající nějakým nařízením. Vzhledem
k dočasným omezením provozu na souběžném úseku dálnice D1 nelze podle platné metodiky momentálně provést kvalifikovaná měření. Nicméně Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje prověří možnost omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 12 t. Jen převedení

2

bosonožský zpravodaj 10/2018

Až do současné doby se městu Brnu nepodařilo obchvat Bosonoh, který požadujete připravovat, zapracovat do územního plánu (s výjimkou krátké doby platnosti tzv. velké aktualizace) a to rozhodně ne vinou Jihomoravského kraje. Po vydání Zásad územního rozvoje JMK
v roce 2012, které územně obchvat zakotvily, jsme zpracovali jeho studii. Tato byla respektována i při zpracování současně platných Zásad, vydaných v roce 2016.
Známe postoj Vaší městské části, která nesouhlasí s vedením obchvatu, které by umožnilo
vložení ramp křižovatky dálnice D1 s dálnicí D43 (příp. silnicí I/43). V současné době probíhá
zpracování územní studie potřebné k dořešení nadřazené silniční sítě v brněnské aglomeraci. Výstupy studie budou promítnuty do aktualizace Zásad v roce 2020. Pokud tyto Zásady nebudou obsahovat výše zmíněnou křižovatku, bude zřejmě možné obchvat mírně přetrasovat blíže k dálnici, pokud budou obsahovat, oddálená trasa obchvatu nebude možná.
Vzhledem ke zkušenostem se Zásadami 2012 a 2016 lze očekávat i napadení aktualizovaných Zásad a rozhodnutí soudu cca do dvou let. Z výše uvedeného vyplývá, že pokračovat
v přípravě obchvatu bude možné nejdříve po roce 2022.
Bc. Roman Hanák, náměstek hejtman Jihomoravského kraje

Přechody pro chodce pod dohledem strážníků
Vzhledem k bezpečnosti dětí při přecházení přechodů cestou do školy na ulici Pražská jsme
opět vyzvali Městskou policii k nápomoci. Odpověď vedoucího revíru Západ MP Brno, pod
který naše městská část spadá, přišla tato:
„Jak správně píšete, strážníci letos několikrát v městské části Brno-Bosonohy na přechodech
byli. Během té doby jsme získali poznatky, že přechody jsou dětmi velmi málo využívané.
Vzhledem k personálním možnostem, kdy strážníci nemůžou stát na všech přechodech, tak
posíláme strážníky na přechody u škol, kde je frekvence pohybu dětí větší.“
Miroslav Sojka, starosta

Proměny Bosonožské orlovny
Co se v ní děje? Jak to, že není otevřena restaurace? Co se tam staví?
Ano, během posledních měsíců se toho v Orlovně děje mnoho, proto chceme nejen Bosonožáky, ale i všechny uživatele Orlovny informovat o připravovaných změnách.
V dubnu proběhla v Orlovně veřejná schůze spojená s prohlídkou všech prostor a diskuzí
o tom, kam se má Orlovna dále ubírat, co v ní chceme mít. Je totiž klíčová pro setkávání lidí
nejen z Bosonoh. Je na dobrém místě a nabízí různé možnosti využití. Na základě připomínek a námětů pak vedení Svornosti Bosonohy (majitel Orlovny) připravilo postupné kroky
k dalšímu zvelebování areálu. Mezi hlavní body patří nové zprovoznění restaurace, vybudování malého sálu nad hospodou, úprava dvora, opravy a zkvalitnění zázemí pro kulturní
a sportovní akce, zpřístupnění hřiště pod Orlovnou a zamezení řádění vandalů.
Restaurace
Zkraje tohoto roku stávající nájemce ukončil z ekonomických důvodů provoz restaurace
a po více než 20leté dobré spolupráci tak zůstal celý prostor prázdný. Je bohužel ve stavu,
který dnes již nevyhovuje provozně ani hygienicky. V současnosti probíhají vyklízecí práce
a odložená údržba a opravy. Cílem je nabídnout prostory zájemci, který obnoví možnost
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takové dopravy na dálnici považujeme za relevantní opatření, nikoliv zatěžování jiných obcí
náhradními trasami. Dále je připravovaná dokumentace pro úpravu povrchu „nízkohlukovým“ asfaltem na části průtahu v ul. Pražské s realizací 2019 nebo 2020.

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

občerstvení při kulturních akcích a nabídne návštěvníkům příjemné prostředí. Další nápady a návrhy přináší zájemci v rámci výběrového řízení – výzva je na webových stránkách
Orlovny i na vývěsce. Chceme, aby Orlovna žila, nebyla po setmění tmavým koutem Bosonoh, aby návštěvníkům nabídla příjemné prostory a kvalitní služby.
Malý sál – „Malá scéna“
Díky dlouhodobým plánům zaměřeným na mládež a také dotacím, darům a trvalému úspornému hospodaření jsme letos zahájili nástavbu Orlovny v prostoru nad restaurací. Vznikne
tam malý sál („Malá scéna“) s vlastní kuchyňkou a sociálním zázemím o ploše cca 100 m2,
který bude určen pro menší divadla, přednášky, sport i soukromé účely, pro skauty, seniory
a další zájmové skupiny. Otevře se tak nová možnost využití Orlovny pro více akcí zároveň.
Akustika sálu
V současné době v Orlovně hrají 3 domácí divadelní spolky, vzniká čtvrtý. Zároveň se zde
konají představení školy, plesy, akce městské části, svatby, oslavy. Hraje se zde stolní tenis,
nohejbal, florbal a další. Sál jako takový má však velmi špatné hlukové vlastnosti – velký dozvuk dělá vrásky všem zvukařům, ale i běžným uživatelům, všem nám. I proto jsme zažádali
o dotace a díky podpoře zastupitelstva Bosonoh a příspěvku města Brna začínáme připravovat instalaci nových závěsů a akustických panelů na stěnu pod galerií.
Vnímáme areál Orlovny jako dar a zároveň závazek od našich předků, jako místo, kde se již
80 let konají významné akce Bosonoh. Uvědomujeme si zodpovědnost a nadšení, s kterým
byla Orlovna ve třicátých letech 20. století svépomocí postavena a po celou dobu sloužila
všem občanům. Děkujeme za vaši podporu.
Za Svornost Bosonohy Ludvík Bárta, Mirek Čoupek a Petr Juráček

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

ITEVO, s.r.o. KAMENICE 2, BRNO
HLEDÁ TOPENÁŘE
INSTALATÉRY
INFO: 602 741 259, 602 741 260
itevo@itevo.cz
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Kompostéry
Město Brno ve spolupráci s městskou společností SAKO prodává občanům dotované kompostéry za třetinovou cenu. Reaguje tak na velký zájem o kompostování a současně na potřebu předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu. O cenově zvýhodněné kompostéry můžete požádat na webových stránkách www.resako.cz .
K dispozici je:
• 260 ks 900litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH)
• 90 ks 400litrových kompostérů (cena 430 Kč vč. DPH)
• 15 ks 950litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH)
Žadatel musí splňovat následující podmínky:
• je fyzická osoba starší 18 let,
• musí mít trvalé bydliště na území statutárního města Brna,
• kompostéry musí být umístěny pouze k objektům (bytový dům, rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna,
• žadatel nesmí mít nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu,
• žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (viz níže),
• žadatel má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér.
Podrobnější informace a rezervační formulář najdete na www.resako.cz.
V případě dotazů volejte tel: 548 138 212, 725 339 536 nebo pište na e-mail:
envicentrum@sako.cz.

Konec nejkrásnějšího stromu
Bosonohy se od roku 2005 pyšnily nejkrásnějším stromem roku v Brně, jímž byla veliká vrba
na východním okraji obce. Všichni tento nepřehlédnutelný strom znali a všichni si také všimli, že letos v červnu byl dosud zelený a vitální velikán značně zmenšen. Zůstalo asi deset
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Než se kolem roku 1970 začaly stavět domky u silnice na Pražské 21 a 19, byly v loukách
směrem k Leskavě tři vzrostlé vrby, z nichž jedna musela ihned ustoupit výstavbě domů, druhá na rozhraní pozemků postupně chátrala a zmizela v devadesátých letech 20. století a ta
třetí, největší, vyrostla do mimořádných rozměrů. První odborné prořezání dle pokynů Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna se uskutečnilo v r. 2002, protože hrozil pád
přetížených větví, další pak v červnu 2007. Koruna vždy znovu zmohutněla a 20. října 2005
vyhlásil Český svaz ochránců přírody „Kilianovu vrbu“ nejkrásnějším stromem Brna v anketě Strom roku. V r. 2006 pak byla vrba zaregistrována jako památný strom. Odborníci tehdy
odhadovali její věk na 120 až 150 let a říkali, že je snad největší vrbou v Evropě – v Maďarsku je prý jedna trochu silnější, ale ne tak vysoká, v Polsku zase vyšší, ale ne tak mohutná.
Nebo naopak? V řadě zemí zase vrby nerostou vůbec.
A jak to bylo s mohutností Kilianovy vrby? V r. 2002 změřili ve výšce 130 cm nad zemí obvod
kmene 790 centimetrů. V roce 2006 už to bylo 815 cm. A současné torzo má obvod kmene
865 cm! Strom je uveden v knize Jana Němce Památné stromy v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, která vyšla v nakladatelství Olympia v r. 2003. Jenže 7. červa 2008 přišel den zkázy – do vrby udeřil blesk a od nejvyšších větví až k zemi poškodil mohutnější ze dvou hlavních částí kmene. I více než desetikilové kusy dřeva odlétly na padesát metrů daleko! Od
té doby začal strom poměrně výrazně chátrat. Poslední rozhodnutí na základě série kontrol
vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna dne 10. dubna 2018 a udělil souhlas „k provedení ořezu památného stromu Kilianova vrba (Salix alba L.) na bezpečné torzo“.
V odůvodnění je vysvětlen špatný statický stav stromu, včetně poznámky o výskytu sírovce
žlutooranžového, což je houba, která „způsobuje rychlý rozpad jádrového dřeva a významné snížení statické pevnosti“. Riziko pádu už bylo veliké. Ve dnech 12. až 14. června 2018
byla vrba týmem specialistů, kteří téměř kaskadérským způsobem dokázali ve výšce na horolezeckých lanech řezat i více než metr silný kmen, zkrácena na dnešní výšku. Jedna část
kmene zatím nejeví známky života, na druhé, nižší, znovu celkem vitálně rostou nové větve.
Rekordně veliká vrba bílá tak zůstává i nadále zelená!
Text a foto Radek Horáček
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metrů vysoké torzo. Když se ptáme na důvody, proč došlo k tak výraznému ořezu, bude vhod
si připomenout, co vše jsme s naší bosonožskou památnou vrbou už zažili.

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

Zprávičky z naší školičky
Tak už je tu zase září,
slunce ještě stále září.
Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.
Je to léto, ale „babí“,
pavouci své sítě staví…
a opět začal školní rok. Tak jako ten minulý jsme opět přivítali nové děti, které si postupně
zvykají na neznámé prostředí a učí se v něm orientovat. Zvykají si i na nové kamarády, paní
učitelky a ostatní pracovnice mateřské školy. Postupně si osvojují pravidla ve třídách, seznamují se s denním programem a pravidly bezpečnosti ve školce i na zahradě.
První týden v září proběhla v MŠ schůzka s rodiči, na které byli seznámeni s provozními
a interními záležitostmi. Na závěr měli rodiče možnost individuálního pohovoru s učitelkami svých dětí.
Na začátku školního roku udělaly dětem radost tři zábavné a poučné pohádky maňáskového divadla Šikulka a koncem září pohádka „O pejskovi a kočičce“.
Začátkem října přijede do školky kouzelník a děti čeká výukový program Planetária
„O životě stromů“.
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na lampiónový průvod s tradičním programem
„Uspávání broučků“ na zahradě mateřské školy. Sraz v parku u základní školy na Bosonožském náměstí ve středu 31. 10. 2018 v 17 hodin.
Přejeme všem dětem i rodičům úspěšný nový školní rok!
Za mateřskou školu Zdeňka Bendová

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí
zpravodaje,

čtenáři

Bosonožského

v době psaní tohoto příspěvku se chýlí měsíc září ke svému konci a teplé dny vystřídalo citelné ochlazení. Ve škole se máme pořád co ohánět a doslova na všech frontách
jsme rozjeli nový školní rok se všemi aktivitami, které k němu patří. K pravidelnému
vyučování, školnímu stravování a pobytu ve
školní družině přibyla nabídka na smysluplné trávení volného času žáků po vyučování
v zájmových kroužcích. Některé z nich jsou
dokonce pro žáky zadarmo a na jejich provoz využíváme prostředků, které škola dostává z městského projektu Sítě brněnských
otevřených škol.
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První školní den byl slavnostní především
pro naše prvňáčky. Přivítat a popřát jim mnoho úspěchů přišel i pan starosta Miroslav
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We are the champions si našli svoje místo
ve třídě a mohli začít svůj velký den ve škole pro velké.
V minulém čísle jsem děkoval všem zastupitelům a poděkoval jsem jim také na
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Sojka. Novinkou pro celou školu byl i špalír druháků až čtvrťáků, kteří nově příchozí ve škole vítali. A aby to prvňáčci pěkně
zvládli, na to dohlíželi a do jejich nové třídy je dovedli nejstarší páťáci. Za zvuků písně

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

posledním zastupitelstvu v končícím volebním období. Předal jsem jim přáníčka, která vyráběli naši žáci ve školní družině s paní
vychovatelkou.
Pozorní návštěvníci si jistě všimli, že ještě v září ve škole probíhaly práce na datové síti v rámci projektu Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích
a v práci s digitálními technologiemi. Instalace byly ukončeny a nás čeká práce s novými zařízeními tak, abychom naše žáky ještě
lépe a více rozvíjeli.
Na závěr tohoto příspěvku budu děkovat.
První poděkování patří vám všem, kteří se
podílíte na sběru starého papíru a zúčastňujete se našich sběrových akcí. Všechny získané prostředky věnujeme na zkrášlování

prostředí školy. Druhé mé poděkování patří všem dětem a jejich rodičům, kteří přišli
v sobotu 8. září do areálu Střední školy stavebních řemesel v Bosonohách. Naše děti ze
školky a žáci ze školy se podíleli na programu k 60. výročí této střední školy, se kterou
spolupracujeme na různých projektech. Ke
krásnému počasí přispělo i zdařilé vystoupení, které jsme měli možnost nacvičovat jen
v prvním školním týdnu. Z reakcí hostů i domácích a i z našich dobrých pocitů vyplynulo, že jsme k této oslavě významně přispěli
a že děti předvedly to pěkné, co umí. Děkuji
i paním učitelkám, které děti na vystoupení
připravily.
Pěkné podzimní dny bez nemocí přeje.
Stanislav Skřička, ředitel školy

Stavební řemesla oslavila v Bosonohách 60 let
V sobotu 8. září 2018 se v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy po celý den slavilo.
Čest nejen škole a její minulosti a budoucnosti, ale řemeslům jako takovým,
vzdalo vedení školy velkou akcí pro celou rodinu. Zástupci školy pojali výročí 60 let její existence jako příležitost k velkému setkání se s bývalými absolventy, pedagogy i budoucností školy – rodinami s dětmi. Otevřeli tak své dílny i celý areál
všem návštěvníkům a zajistili zábavný kulturní program po celý den.
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy má na svém kontě zhruba 10 000 absolventů, vyučovaly na ní stovky učitelů a mistrů, a učením se řemeslu strávili její žáci víc než
30 000 000 hodin.
Mistři spolu se svými žáky připravili desítky zajímavých soutěží ze svých oborů a provedli zájemce všemi moderními dílnami a výukovými prostorami, kde se vzdělávají jak budoucí řemeslníci, tak – v případě Regionálního centra stavebních řemesel Jihomoravského
kraje – i příslušníci hasičských sborů, pracovníci odboru životního prostředí, žáci základních
škol nebo studenti architektury a stavebních fakult.
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V průběhu dne prošlo areálem téměř 700 lidí a úvodního ceremoniálu se zúčastnil i primátor statutárního města Brna pan Ing. Petr Vokřál, biskup brněnský, Jeho Excelence Vojtěch Cikrle, starosta městské části Brno-Bosonohy Miroslav Sojka i řada zástupců sociálních
partnerů firem, jako je generální partner akce firma Innogy, nebo další sponzoři, kterými
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byli TONDACH, agriKomp Bohemia s.r.o., SKR stav, s.r.o., ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., SCHIEDEL, s.r.o., XXXLutz, XLMX obchodní, s.r.o., GRAPAK, PORTA Design, s.r.o., nebo REMAX a samozřejmě mediální partner Rádio Petrov.
Celá akce byla samozřejmě oslavou výročí školy, ale především se snažila připomenout, že
v dnešním světě nám tragicky schází mladá generace nejen stavebních řemeslníků, kteří by nastoupili na uvolněná místa a zajistili tak hladký chod fungování naší společnosti.
S pozdravem za organizační tým.
Helena Vyvozilová

Říjnové tematické prohlídky
aristokracie, mordy a vzpomínky Němců
Procházky jsou nejlepší na podzim. Příroda se vybarví, teploměr klesne na příjemnou
provozní teplotu, ale vzpomínky na žhavé letní prožitky zůstávají stále živé. Navíc to
může být příležitost jejich sbírku letos i trochu rozšířit. Na říjen jsme pro vás proto přichystali skutečně nabitý program tematických prohlídek. Nejčastěji vypráví historické
příběhy o událostech, které dodnes určují podobu našeho města nebo vás provedou
architektonickými skvosty dokazujícími fascinující brněnskou minulost.
Tematické prohlídky / říjen 2018
so 20. 10. 10.00 hod. Názvy ulic ve středu města Brna během staletí
sraz: Moravské náměstí u fontány
průvodkyně: Marie Schönová
Projděte se s námi známými ulicemi v centru města a seznamte se s jejich názvy tak, jak se
postupně měnily od 13. století až po současnost.
so 20. 10. 14.00 hod. Po stopách Barviče a Novotného a jejich spolupracovníků
sraz: Knihkupectví Barvič a Novotný Česká 13 – volné prostranství
průvodkyně: Monika Postbieglová
Přenesete se do období, kdy se v převážně německy mluvícím Brně začínají prosazovat české aktivity, jako bylo české knihkupectví, dívčí škola nebo divadlo.
ne 21. 10. 10.00 hod. Ze vzpomínek brněnských Němců
sraz: Park Lužánky – vstup do parku ulice Lužánecká
průvodkyně: Ilona Protivínská
Podíváte se na meziválečné Brno očima Němců, kteří zde žili a jejichž vzpomínky na město,
které už neexistuje, nejsou zaváté pozdějšími nánosy a mohou tak být zajímavé i pro současné Brňany.
so 27. 10. 14.00 hod. Slavné vily v Masarykově čtvrti a v Pisárkách
sraz: Barvičova – konečné zastávka trolejbusu č. 35 a č. 39
průvodkyně: Bohuše Červená
Projdete se jednou z nejkrásnějších vilových čtvrtí v Brně, kde uvidíte řadu slavných funkcionalistických vil z 20. a 30. let 20. století.
ne 28. 10. 14.00 hod. Nejstarší vily v Černých Polích
sraz: před vilou Tugendhat
průvodkyně: Bohuše Červená
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so 20. 10. 14.00 a 15.00 hod. a čt 25. 10. 15.00 hod. v angličtině a v 16.00 a 17.00 hod. Prohlídky bývalé káznice na Cejlu
Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18.
století. Prohlídka 25.10 v 15.00 je vedena v anglickém jazyce.
Kapacita procházek je omezená, vstupenky k dostání online na www.ticbrno.cz a na infocentrech TIC BRNO na Radnické 8, Panenské 1 a hlavním nádraží.
Jan Gerych

Babské hody = krásné ženy
Tradiční babské hody v Bosonohách, díky úžasným ženám, stále přetrvávají. A nejinak tomu
bylo i letos 15. září. U bosonožské kaple se sešly všechny krojované ženy a dívky, aby dostaly
požehnání od faráře Františka Koutného. Následoval průvod obcí, který doprovázeli Střeličáci a večerní zábava s půlnočním tanečním překvapením.
Ačkoliv nejsem Bosonožačka, tak mám velkou radost z toho, že se tyto tradice udržují, že
počet krojovaných žen rok od roku roste, že se těchto akcí účastní i mladé ženy a malá děvčata a je komu lásku ke krojům a tradicím předávat.
Poděkování patří nejen našim krásným ženám, ale také sklepníkům, kteří svou přítomností
a vínem všechny přítomné podporovali.
Daniela Kalná, místostarostka
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Tato oblast je doslova nahuštěna památkami, nachází se zde i vila Tugendhat, jediná z brněnských památek, která je na seznamu UNESCO. Známé památky neminete, ale podíváte
se i na méně známé objekty, které v jejich stínu trošku zanikají.

škola, školka, bosa od čtenářů mč bosonohy z radnice úvodem co se děje sport kultura
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Oddíl stolního tenisu srdečně zve zájemce všech věkových kategorií na vánoční turnaj ve stolním tenisu 2018 pro veřejnost (tzn. pro neregistrované v pravidelných
soutěžích).
Turnaj se koná: ve čtvrtek 28. 12. 2018
Soutěžit se bude ve třech kategoriích:
Kategorie 1: mládež do 15 let (bez poplatku)
Kategorie 2: ženy (startovné 50 Kč)
Kategorie 3: muži od 15 let (startovné 50 Kč)

zápis v 8.45 hod.
zápis v 9.15 hod.
zápis v 10.30 hod.

Kde se hraje: Bosonožská orlovna, Pražská 55, hlavní vchod do budovy je společný s restaurací Orlovna, hned za hlavním vchodem jsou napravo dveře do šatny a sálu, kde klepejte.
Co vzít s sebou na turnaj?
Pálku, sportovní oděv a obuv vhodnou na sálový sport (světlá podrážka), ručník, doporučujeme také vzít si s sebou občerstvení, protože souboje zvláště v kategorii mužů probíhají
až do odpoledních hodin (14–15 hod.). Cenné věci nenechávejte prosím v šatně, neručíme
za případnou ztrátu.
Hrací systém:
Kategorie 1: podle počtu účastníků. Obvykle ve skupině systémem každý s každým.
Kategorie 2: podle počtu účastníků. Obvykle ve skupině systémem každá s každou.
Kategorie 3: v základních skupinách po 6 hráčích, systémem každý s každým.
Dále pak podle počtu účastníků může být využit vyřazovací herní plán, do kterého postoupí
obvykle hráči z 1.–3. pozice v základní skupině.
Hráči, kteří se umístí v základní skupině na 4.–6. místě se utkají o další umístění.
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem získaných bodů, v případě stejného počtu bodů rozhoduje vzájemný zápas a dále pak celkové skóre.
Za organizátory Ing. Drahomír Tůma
Kontaktní telefon: 731 552 643
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost

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

Foto Igor Zehl

Vzhůru za rekordy

Foto Igor Zehl
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