
zpravodaj

Od vydání posledního čísla našeho zpravodaje se toho událo mnoho.

Nechci zde popisovat politické kampaně a horečné přípravy na volby do

Parlamentu ČR, ale chci se zmínit o nás, občanech Bosonoh, a trávení

našeho volného času. Kdybych byl v naší obci cizí, nestačil bych se

divit. Poslední dubnový pátek se davy mladých přesunuly do Orlovny a

oslavily tak příchod mladých hodů tzv. předhodovou zábavou. V neděli

téhož víkendu bylo možno zahlédnout skupiny deštníků směřujících do

lesa – k myslivně. Následující zkrácený pracovní týden byl již plný oče-

kávání dalšího nabitého, opět prodlouženého víkendu. V sobotu dopo-

ledne se nádvoří u Orlovny proměnilo v ukázku mužské síly a dívčího

vkusu – stárci připravovali a zdobili máju a celé prostranství. V 17 hodin

se početná skupina bosonožského lidu přesunula do velkého bílého stanu

na hřišti. Hlavní hodový den byl ve znamení setkávání, zábavy a rados-

ti. Všechny tyto akce doplnila oslava Dne matek opět na myslivně. Je

vidět, že Bosonohy opravdu žijí.  Jsem rád, že v naší malé městské části

je množství ochotných lidí, kteří zorganizují takovéto společenské akce

a pomáhají tak udržet dlouholeté tradice a nové zakládají. Proto 

nese�me doma a dokažme organizátorům, že si jejich snahy ceníme 

a účastněme se těchto setkání. A vy, kteří jste již obtěžkáni lety, se posa�-

te do pohodlného křesla a přečtěte si, jak vaše děti, vnoučata a pravnou-

čata pokračují nejen v jarních tradicích, které jste slavili již vy.  

Za redakční radu Petr Juráček

Bosonožský
vydává 

statutární město Brno,

městská část Brno-Bosonohy

Bosonožské nám. 1, 642 00

tel.: +420 547 422 710
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Bosonohy v pohybu aneb jaro je tu
- Mladé hody včera a dnes

- Reportáž

- Rozhovor s hlavním stárkem a stárkou

- Volby do parlamentu 

- Informace z radnice

- Kulturní akce v Bosonohách

- Jarní úklid Bosonoh

- Bosonožský sport

Dočtete se...

Dne 7. května 2006 se v Bosonohách konaly mladé hody.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem stárkám a

stárkům, že se přihlásili k této tradici a přispěli velkou

měrou ke zdaru slavnosti. Také děkuji pořadatelům a

dalším občanům, zejména paní Mirce Medové, paní

Ludmile Koutné, panu Jiřímu Výplachovi a panu

Jindřichu Čoupkovi, za jejich ochotu a pomoc. 

Věřím, že tato tradice i v dalších letech najde svoje

pokračovatele.

Miroslav Sojka, starosta

Poděkování

Druhou květnovou středu, 10. 5., byl v celé republice již podesáté pořádán

květinový den. Jako členka Ligy proti rakovině Praha jsem si dovolila Vás

oslovit v naší obci žlutým kvítkem měsíčka lékařského. Děkuji všem, kdo

přispěli. Ráda bych Vám všem popřála, abyste užili dny plné radosti a štěs-

tí, abyste dovedli radost a štěstí také rozdávat, aby Vaše dny byly naplněny

pocitem užitečnosti a abyste potkávali stejně naladěné lidi, kteří nešetří

úsměvem, laskavostí i ochotou v případě nutnosti pomáhat. Abyste na Vaší

cestě životem nacházeli vždy smysluplné cíle.
Marcela Melounová

zastupitelka městské části Brno-Bosonohy

X. květinový den poprvé v Bosonohách

Bosonožské mladé hody
Tradice těchto hodů sahá daleko do minulosti naší obce. Všichni víme, že

minulý rok byla tato slavnost ochuzena o stárky. Letos byl proto ve zna-

mení očekávání, zda se dokáže navázat přetržená nit. A jak se nám to poda-

řilo? Již v zimních večerech se scházela skupina mladých, aby se připravi-

li na jeden perný májový den. Čím více se tato událost blížila, tím více se

natahovaly jejich zkoušky. 

Přípravy vrcholily i na jiných frontách:

- ÚMČ vyčlenil na hody potřebnou sumu peněz;

- OS Svornost, které se stará o Orlovnu, změnila (i díky příspěvku obce)

vnitřek sálu a prostranství před budovou k lepšímu;

- proběhlo blokové čištění nejen Bosonožského náměstí;

- občané dle vlastního uvážení zkrášlovali své předzahrádky.

Mladí přivítali hody předhodovou zábavou, kterou pořádali stárci v pátek

29. 4. První víkend v květnu probíhal v duchu zábavy a odpočinku. Pro děti

začaly hody již o několik dní dříve – to když přijely kolotoče – „šókle“.   

Dospělí mohli so-

botní podvečer 

a večer (6. 5.) pro-

žít na hřišti uvnitř 

a okolo velkého

fest stanu. Kdo při-

šel, mohl se účast-

nit Mistrovství Bo-

sonoh v pojídání

knedlíků se škvar-

kami a navazující

Oldies párty pod

taktovkou DJ Samce. Občerstvení bylo pěnivé v podobě brněnského piva a

voňavé v podobě grilovaného masa.

pokračování na str. 4

UMČ Brno-Bosonohy

bude 3300..  99..  22000066 pořádat

BBAABBSSKKÉÉ  HHOODDYY
Prosíme ženy, které se chtějí účastnit v kroji,

a� se přihlásí na úřadu nebo u paní Medové, Bosonožské nám. 17.



Výročí osvobození
Letošní ročník této již tradiční akce v naší obci byl částečně jiný než pře-

dešlé, rozšířily se především řady pozvaných. Jestliže jsme dříve zvali

pouze žáky 2.–5. třídy naší ZŠ, tentokrát jsme oslovili rovnou celou obec.

Rozhlas a Bosonožský zpravodaj vyhlašovaly, že jarní úklid s mottem

„Pomozme přírodě v naší obci“ se uskuteční 22. 4. 2006. Bylo nelehké

téměř měsíc dopředu určit termín. Vždy� ještě na konci března jsme místo

sněženek nacházeli led a zbytky sněhu. Naštěstí si příroda pospíšila a v den

D bylo již příjemně teplo a bez sněhu. Několik dní předem jsem nakupoval

špekáčky. Samozřejmě jsem nevěděl, kolik přijde lidí, takže jsem musel

počet odhadnout. Jak to dopadlo? Přestřelil jsem! Bohužel. 

V určený den se v 9 hodin ráno sešly děti nejen z místní ZŠ, ale i bývalí

žáci (25) a 5 dospělých (včetně 2 organizátorů). V Bosonohách žije zhru-

ba 2 500 lidí. (Nemůžu asi nikomu z ostatních občanů vyčítat, že nepřišli.

Jistě měli důležitější věci na práci, než zvelebovat a uklidit naši přírodu

nejen pro sebe, ale i pro druhé.) Nejmladší účastnicí byla Adélka ze škol-

ky a nestarším účastníkem pán důchodového věku. Již tradičně jsme se roz-

dělili do 2 skupin. První skupina s mladšími dětmi prošla spodní část

Bosonožského náměstí, část ulice Pražská, ul. Ostopovická, Konopiska,

Ševčenkova, Troubská až k dálničnímu mostu, Zájezdní, Vzhledná, 

U Smyčky, Přímá a Rebovkou až k myslivně. Druhá skupina  vyčistila vrch-

ní část Bosonožského náměstí, Mlaty, Skalní, část ulice Pražská až k budo-

vě Transgasu, Hoštická, prostor u samoobsluhy na ul. Vzhledná a Práčata.

Po 3 hodinách chození a sbírání toho, co „omylem“ vypadlo lidem z kapes

jsme se všichni sešli u myslivny. Po důkladném umytí rukou jsme si s rado-

stí opekli špekáčky a povykládali si zážitky z cesty. Po načerpání sil si část

šla zahrát míčové hry na nedaleké hřiště a část se pilně chopila čištění malé

studánky pod chatou. Když se chýlil konec našeho setkání, dostal každý

účastník na cestu tatranku. Během odpoledne jsem svážel nasbírané odpad-

ky, kterých bylo letos mnohem méně než v letech minulých. Čím to je?

Určitě snahou obce o čištění ulic, o které se stará zaměstnanec úřadu. Snad

je to i tím, že se více zamýšlíme nad svým chováním a papírky a různé

odpadky neházíme na zem, ale rovnou do koše. A� už za to může cokoli, je

to oproti minulému roku velký pokrok a cesta správným směrem.

Vydržme! Rád bych věřil, že za několik let se tento tradiční jarní úklid

stane příjemnou procházkou po obci, při které budeme zjiš�ovat, že není co

sbírat. Neméně důležité bylo středeční odpoledne 3. 5., kdy jsme se s dětmi

sešli ve školní družině a společné zážitky jsme přenesli na nástěnku, která

je pověšena u vchodu do školy. 

Chtěl bych poděkovat všem dospělým, kteří nám přišli pomoct. Poděkování

si velmi zaslouží paní vychovatelka Alenka Jarošová, která zajistila a řídi-

la akci na úrovni školy. Dále pak děkuji panu Badinovi za propůjčení mys-

livecké chaty a blízkého okolí. Toto vše by se těžko uskutečnilo bez finanč-

ní podpory OÚ v čele s panem starostou Sojkou.

Výsledek letošního sběru považuji za úspěšný. Počet a složení účastníků

mě přesvědčilo, že alespoň někomu není jedno, jak naše okolí vypadá. Budu

se těšit, že se opět za rok setkáme a snad přijdete i Vy.

Za organizátory Petr Juráček

Dne 25. dubna 2006 jsme si připomněli 61. výročí osvobození Bosonoh od

nacistické okupace. Vzpomínkového aktu u pomníku Rudé armády se

zúčastnili starosta Miroslav Sojka, místostarostka Květoslava Kilianová a

žáci naší školy v doprovodu ředitelky Mgr. Jarmily Habrové. Vzpomínku na

vojáky i naše občany, kteří za naši svobodu položili svoje životy, jsme

zakončili položením kytice k pomníku Rudé armády.

Dne 8. května 2006 zástupci ÚMČ, starosta, místostarostka a děti ze

základní školy společně s ředitelkou vzpomenuli 61. výročí ukončení druhé

světové války. Tento den je navždy zapsán do dějin jako Den vítězství.

Zástupci obce položili kytici k pomníku padlých v 1. a 2. světové válce.

Květoslava Kilianová, místostarostka

Svatý Florián – patron obce – SOUTĚŽ
Každý rok se na začátku května pořádají mladé hody. Proč? Patronem naší

obce je svatý Florián, který má svátek 4. 5. Tomuto svatému je zasvěcena i

naše kaple. Myslím si, že nebude na škodu, když si o našem patronovi něco

přečteme:

„Florián přišel na svět v druhé polovině 3. století v Zieselmaueru u Vídně. Byl

pokřtěn a vychován křes�ansky. Po několika letech činnosti důstojníka 

v římském vojsku se stal vedoucím kanceláře císařského místodržitele 

v Římském Lauriaku, což je město v Horním Rakousku. Když vypuklo za

císaře Diokleciána na počátku 4. století kruté pronásledování křes�anů, bylo 

i v Lauriaku zatčeno 40 křes�anů a uvrženo do žaláře. Florián, prakticky křes-

�an, chtěl pomoci neš�astným a plánoval jejich tajné osvobození. Při pokusu

dostat se do žaláře byl však také zatčen a předveden před místodržícího

Akvilina, svého přímého představeného. Když Florián odmítl obětovat bohům

a nebyl ani ochoten odpřísáhnout zapření víry, byl krutě mučen 

a musel podstoupit nejhrůznější muka. Nakonec mu pověsili na krk mlýnský

kámen a svrhli ho do Ennsu. Floriánův patronát proti nebezpečí ohně není pří-

liš starý – až od konce 15. stol. Patronem proti nebezpečí ohně se stal, proto-

že byl usmrcen ve vodě a vodou se hasí oheň. Bývá zobrazován jako římský

voják, často s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům (hrad) vodou.“

RReeddaakkccee  aa  ÚÚMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  vvyyhhllaaššuujjee  ssoouuttěěžž..

VV  jjaakkéémm  mměěssttěě  bbyyll  uuttooppeenn  ssvvaattýý  FFlloorriiáánn??

Vaše odpovědi na soutěžní otázku zasílejte na adresu úřadu, mailovou adre-

su zpravodaje nebo osobně doručte na radnici. Ze správných odpovědí

vylosujeme 3 výherce, kteří získají knihu Bosonohy v událostech času.

Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2005.                             Připravil Petr Juráček

Den matek
V sobotu 13. 5. 2006 se na bosonožské myslivně uskutečnila oslava Dne

matek, kterou pořádalo zastupitelstvo městské části ve spolupráci s Klubem

důchodců. Letošní jubilejní desátý ročník této akce málem zhatila přeháňka,

ale i přes nepřízeň počasí se celé setkání vydařilo.

Kulturní program, jak bývá již zvykem připravily žákyně základní školy pod

vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Černíkové. Děvčata vystoupila s pás-

mem básní a písní a sklidila zaslouženě velký potlesk. 

Pásmo předvedla (na fotografii zleva): Magda Čoupková, Kateřina

Holomková, Hana Černíková, Martina Vavříková, Natálie Hrazdírová,

Vendula Stehlíková, Klára Marečková, Eliška Pařízková. Podrobnější repor-

táž z celé akce vám přineseme v dalším čísle zpravodaje.

Miroslav Čoupek

Jarní úklid Bosonoh
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38. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 4. 2006

39. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 5. 2006

Bosonožská témata

ZZMMČČ  sscchhvváálliilloo::
- podání žádosti o bezúročnou půjčku od statutárního města Brna v kolek-
tivních orgánech města a pověřilo starostu zajištěním potřebných úkonů 
s tím spojených. Tato půjčka bude sloužit k pokrytí části nákladů na vybu-
dování nové školky, které vznikly změnou projektové dokumentace a  plat-
ných norem navrhování školních a předškolních zařízení. Jedná se 
o náhradní řešení, nebo� Rada města Brna neschválila poskytnutí dotace 
z prostředků města Brna;
- v případě nezískání bezúročné půjčky od statutárního města Brna podání
žádosti o půjčku u peněžního ústavu v kolektivních orgánech města Brna;
- nabídnout Atelieru CREO, s. r. o., změnu v návrhu dodatku č. 1 smlouvy
o dílo č. SML 04/2006 ve znění bodu č. III. Cena za dílo v řádku celkem
912 000 Kč bez DPH. Toto navýšení ceny za projektovou dokumentaci sou-
visí se změnou zadávacích podmínek (zastupitelstvo schválilo variantu
školky s kuchyní) a také se zvýšením celkové kapacity školky;
- znění novely vyhlášky č. 14/2005 bez připomínek a nestanovilo místa na
katastru Bosonoh, kde by byla regulována veřejná produkce hudby;
- požadavek prodloužení plánované protihlukové stěny u D1 tak, aby odpo-
vídala směrnicím na novou zátěž. Podle informace místostarostky paní
Kilianové plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR výstavbu protihlukové
stěny mezi km 188, 230 a 189, 330 ve směru od Prahy, tedy v délce 1,1 km.
To je dle názoru zastupitelstva nedostačující a požaduje její prodloužení; 
- návrh směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v mateřské škole;
- záměr prořezu topolů u fotbalového hřiště. Prořez bude financovat
Fotbalový klub SK Bosonohy; více viz samostatný článek a fotografie.

VV  ddaallššíímm  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  pprroojjeeddnnaalloo::
- řešení záručních oprav na bytovém domě Konopiska. Jedná se především
o problémy s tepelnou izolací objektu;
- připravované rekonstrukce dětských hřiš� v Bosonohách, které budou
probíhat postupně dle finančních možností;
- obnovení reklamní plochy u zastávky MHD na ulici Pražská, aby nebylo
ničeno sklo na přístřešku;
- varianty rekonstrukce místního rozhlasu;
- provoz linek MHD během výstavby kanalizace na ulici Pražská;
- přípravu výměnného pobytu v našem italském družebním městě.

Oznámení o místě a konání voleb
Starosta městské části města Brna, Brno-Bosonohy, podle § 15, odst. 1, zák.

č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve
dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná dne 2. 6. 2006
ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. Dne 3. 6. 2006 začíná hlasování v 8.00
hod. a končí ve 14.00 hod.

2. Místo konání voleb

- ve volebním okrsku č. 348 je volební místnost v budově ZŠ Bosonožské

nám. 44 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na těchto uli-

cích: Hoštická, Hrazdírova, Jihlavská, Kolmá, Konopiska, Ostopovická,

Pražská, Sedla, Ševčenkova, Troubská;

- ve volebním okrsku č. 349 je volební místnost v budově ZŠ Bosonožské

nám. 44 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na těchto uli-

cích: Achtelky, Bosonožské nám., Horynova, Chironova, Jámy, Křivánky, 

K Berce, Mlaty, Padělíky, Práčata, Průjezdní, Přímá, Pusty, Rebovka,

Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná, Vrchní, Vzhledná, Za

Vodojemem, Zájezdní, Ztracená;

- voliči, kteří mají trvalý pobyt v rekreačních objektech v MČ Brno-

-Bosonohy.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-

ní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestov-

ním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanove-

nými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hla-

sovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve

volební místnosti.

5. Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém

seznamu je zapsán, může ÚMČ Brno-Bosonohy požádat o vydání volič-

ského průkazu. Žádost se podává bu� osobně (do 31. 5. 2006), nebo píse-

mně s ověřeným podpisem voliče (do 26. 5. 2006). 

6. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat ÚMČ

Brno-Bosonohy, nebo v den hlasování okrskovou volební komisi, aby mohl

hlasovat mimo hlasovací místnost prostřednictvím přenosné volební

schránky.
V Brně dne 10. 5. 2006

Miroslav Sojka
starosta MČ Brno-Bosonohy

Bosonožský zpravodaj, číslo 5/2006 str. 3

Požární řád
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy na svém 30. zasedání dne 

1. 9. 2006 schválilo změnu termínů spalování suchých rostlinných materi-

álů na území Bosonoh takto:

dduubbeenn––řřííjjeenn čtvrtek 9–19 hod.

sobota 9–12 hod.

lliissttooppaadd––bbřřeezzeenn čtvrtek 9–16 hod.

sobota 9–12 hod.

Vyhláška Statutárního města Brna, která řeší požární řády jednotlivých

městských částí, nenabyla dosud platnosti.

Žádáme vás, vážení spoluobčané, abyste i tak respektovali toto usnesení 

a přispěli k tomu, že se pálení a kouř z něho stanou alespoň lépe předvída-

telnými.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Květoslava Kilianová

místostarostka

Toto zasedání zastupitelstva se konalo právě v době uzávěrky tohoto čísla.

Takže jsme vás tímto  na ně nestihli pozvat a zároveň nevíme, jak projed-

návání jednotlivých bodů dopadlo.

O podrobnostech přineseme informace v dalším čísle.

Výtah z programu 39. zasedání ZMČ Brno-Bosonohy

1) Vyhodnocení vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních

poplatcích. 

2) Vyjádření k projektové dokumentaci silnice R43 – změna úrovně napo-

jení.

3) Metodický postup při konání tzv. technopárty.

4) Ulice Pražská – zóna „40“.

Jak je z programu zřejmé, hlavní slovo má opět doprava. V bodě 3) se

zastupitelům předkládá k posouzení řešení napojení R43 a dálnice D1 pod-

jezdem, tzn. že by trasa R43 nevedla na náspu bývalé Hitlerovy dálnice, ale

ve stejné poloze v zářezu pod stávající silnicí II/602. 

Miroslav Čoupek

Publikace Bosonohy v událostech času autora Miroslava Kazdy je v pro-

deji na ÚMČ Brno-Bosonohy. Její cena je 160 Kč. Knihu lze telefonicky

objednat na tel. čísle 547 422 711. Doručena Vám bude bezplatně až domů.

Kniha o historii v prodeji



Bosonožské mladé hody – dokončení
V neděli 7. 5. byl program opravdu nabitý. V 9 hodin začala, díky přízni-
vému počasí, mše svatá v parku pod školou. Již tradičně se jí účastnili nejen
občané z naší farnosti (Bosonohy, Troubsko, Ostopovice, Popůvky), ale i z
jiných koutů naší země. 
Po mši byly spuštěny stroje kolotočů a zábava mohla začít. Již před poled-
nem se skupinka „vyvolených“ (vybrali se sami) shromáždila v Orlovně a
začalo zdlouhavé a náročné oblékání do bosonožského kroje. Schválně –
víte, kolik má dívčí kroj sukní? Ve 14 hodin začal průvod stárků, který se
po množství zastávek protančil až na Bosonožské náměstí, kde v tu dobu

opravdu nebylo k
hnutí. Oči a uši
všech se upřely na
mladé páry a skupi-
nu muzikantů. Ko-
mu bylo dlouhé če-
kání na večerní zá-
bavu nebo neměl na
tanec pomyšlení,
mohl si od 16 hodin

poslechnout živou cimbálovou muziku Zornica, která vyhrávala zdarma
pro všechny zájemce na hřišti. 
Večerní zábava předčila mé očekávání (230 účastníků). Sál byl vyzdoben k
nepoznání – dávám jedničku vynalézavým stárkám a stárkům z pracovních
činností. Hudba – početná skupina Dambořanka – vyhrávala téměř bez
oddechu. Když se
muzikanti nadecho-
vali mezi jednotli-
vými bloky písní,
nastoupili stárci
doprostřed sálu a
spustili písně s tan-
cem bez doprovodu.
Ze zábavy jsem
odcházel kolem
jedné hodiny, ale
byli i takoví, kteří
po odchodu kapely zpívali téměř až do rána. Ještě že v pondělí byl státní
svátek. Překvapením večera byl pro mě bezproblémový a v sále nekuřácký
průběh, což jistě potěšilo plíce množství nekuřáků. Dalším překvapením
byla návštěva celebrity, která se u nás už musí cítit jako doma – byl to
ministr dopravy – Ing. Milan Šimonovský. Dokázal všem a stárkám nejví-
ce, že i ministr je obyčejný člověk, který se dokáže bavit a tančit uprostřed
parketu. 
Na závěr bych rád poděkoval hlavním organizátorům bosonožských mla-
dých hodů. V první řadě jsou to stárky a stárci. O organizační stránku se
postarali již výše zmínění pan Jiří Výplach, Jindřich Čoupek, paní
Drahomíra Medová a Ludmila Koutná. No a kdo to platil? Starosta (vlast-
ně obecní rozpočet). Zvláštní poděkování patří organizátorovi souběžných
akcí na hřišti, které měly doplnit nabídku zábavy, panu Miloslavu
Dočekalovi. Rozhovor s ním uveřejníme v příštím čísle.
A tak mi nezbývá než konstatovat, že se nám podařilo navázat přetrženou
nit. Doufám, že jsme nenavázali nit, ale pevné lano. Držme se ho. 

Petr Juráček

Byl  to (a stále je) jeden z největších svátků v Bosonohách. Hodů se účast-
nili i lidé z okolních obcí a Brna. Navazovaly se tu známosti mezi mladými
lidmi a je pochopitelné, že se mnohé děvče provdalo do blízké obce a jiné
do Bosonoh. Hoši většinou zůstávali věrni rodné vsi.
Hody se nejdříve slavily na den sv. Floriána, a� to byl třeba všední den.
Později se tento svátek z praktických důvodů začal slavit vždy první 
neděli v květnu po sv. Floriánu.

Podívejme se, jak se
slavily hody na konci
19. století. Před
„Mladéma hodama“
musel být každý
dům jako nový. Celá
obec se zkrášlovala.
Stavení se bílila, hos-
podyně pekly koláče
a buchty, muži obsta-

rávali víno, děvčata zametala dvory, kluci okukovali kramáře, stavějící pro-
dejní stánky na náměstí, a „šóglaře“, stavějící kolotoče a jiné atrakce na
ruční pohon.                                                                                            
Vždy v sobotu před nedělní slavností jeli stárci pro vyhlédnutou rovnou
jedli do místního lesa. Poté ji „připravili“, tj. odstranili kůru a upravili
větve. Stárky ji pak ozdobily pentlemi. Její stavění byl téměř rituální obřad.
V noci ji pak stárci hlídali, aby jim ji hoši z okolí nepodřezali. Byla by to
nenapravitelná ostuda.

11..  MMůůžžeettee  ssee  nnáámm  kkrrááttccee  ppřřeeddssttaavviitt??
Jmenuji se Kamila Horáková, bydlím na Bosonožském náměstí a již po
čtvrté se letos účastním bosonožských mladých hodů. 
Jmenuji se Roman Vaverka a bydlím na Vratné ulici a také po čtvrté jsem
letos stárkoval.

22..  KKoolliikk  ppáárrůů  lleettooss  ssttáárrkkoovvaalloo  aa  kkddoo  ttoo  bbyyll??
Na letošní mladé hody se připravovalo 13 párů.
Magda Sochorová a Petr Paračka, Markéta Součková a Martin Blanák,
Monika Čutová  a Jiří ze Soběšic, Kamila Horáková a Roman Vaverka,
Martina Dočekalová a Martin Zelina, Hanča Nečasová a Petr Šrutka, Jitka
Matoušová a Martin Des, Zuzka Matoušová a Libor Poláček, Romana
Konečná a Tomáš Ševčík, Míša Šrutková a Jakub Čupera, i když o hodech
za Jakuba kvůli nemoci zaskakoval Honza, Markéta Piontková a Pepa

Gabriel, Nikola Ciglová a Honza Vávra, Kristýna Piontková a Kuba Kepák. 

33..  CCoo  ttěě  zzaauujjaalloo  nnaa  ssttáárrkkoovváánníí??
Kamila: Už od raného dětství jsem se těšila na hody, až přijedou kolotoče
a na průvod stárků. Obdivovala jsem krásu krojů a tajně záviděla dívkám,
které v něm mohly být. Už v tu dobu jsem věděla, že budu chodit za stár-
ku. Můžu říct, že je to velký zážitek, zvláš� pro mladé slečny. Pamatuji si,
že poprvé jsem se v kroji cítila jako princezna.
Sejde se parta lidiček, které v průběhu roku ani nepotkáte a zábava může
začít. Roman: stárkování pro mě hlavně znamená udržení dlouholeté tradi-
ce, je to ale taky o tom sejít se s lidmi a pobavit se.

44..  JJaakk  pprroobbííhhaallyy  ppřříípprraavvyy  nnaa  lleettooššnníí  ssllaavvnnoosstt??
Kamila: Zkoušky začaly začátkem března, byli jsme odkázáni pouze na sál,
protože počasí nám nedovolilo vyjít ven. Trénovali jsme zpěv i tanec,
některým méně pohybově zdatným to dělalo menší potíže, ale nakonec to
všichni bez větších problémů zvládli. Roman: Bylo o měsíc míň zkoušek,
kvůli tomu byl trošku stres, ale většina stárků se snažila udělat, co mohla,
pro to, aby se hody po té roční pauze opravdu vyvedly. 

55..  ČČíímm  bbyyllyy  lleettooššnníí  hhooddyy  vvýýjjiimmeeččnnéé??
Kamila: Hody jsou vždy plné zážitků a emocí, ale myslím si, že se letos vše
podařilo–svědčí o tom předhodová zábava, která byla podle mého názoru a
ohlasů ostatních jedna z nejlepších. Roman: Vyšlo počasí, mája se nezlo-
mila, myslím si, že se letos opravdu podařilo vše, na co jsme sáhli.

66..  CCoo  ssee  ttii  nnaaooppaakk  nnaa  lleettooššnníícchh  hhooddeecchh  nneellííbbiilloo,,  ccoo  ttěě  zzkkllaammaalloo??
Kamila: Zklamalo mě jednání a nezodpovědnost některých stárků. 
Roman: Podle mě hody letos byly perfektní až na nějaké malé neshody, ale
to k tomu patří.

77..  CCoo  bbyyss  cchhttěěll  vvzzkkáázzaatt  ppřřííppaaddnnýýmm  zzáájjeemmccůůmm  oo  ssttáárrkkoovváánníí??
Kamila: Sejde se skvělá parta, člověk přijde na jiné myšlenky. Zažívá se
spousta zábavy a legrace. Je to bezva zážitek, všem můžu jen doporučit,
aby se zúčastnili. Skvělý pocit, že právě kvůli vám vyjdou do ulic i ti, kteří
celý rok lidově řečeno nevystrčí paty z domu. A hřejivý pocit, že dodržuje-
te dlouholetou tradici. Roman: A� se nebojí přijít a přidat se...

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se účastnili stavění máje, paní Koutné
a Medové za vyžehlení krojů a pomoc při oblékání, panu Výplachovi, sta-
rostovi městské části Brno-Bosonohy a všem stárkům: „Děkujeme, letošní
hody byly opravdu vydařené.“

Za redakční radu vám děkuji, že jste si udělali čas a odpověděli na tyto
otázky. 

Petr Juráček

Mladé hody

Rozhovor s hlavním stárkou a stárkem
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Bosonohy v obležení

Mladí tesaři a pokrývači soutěžili
Ve dnech 25.–29. dubna 2006 se pro veřejnost uskutečnil již 11. stavební
veletrh v Brně. Jednou z mnoha doprovodných akcí byla i dvoudenní mezi-
národní soutěž v odborných vědomostech a dovednostech učňů učebních
oborů tesař a pokrývač, jejichž výuka je pro jihomoravský region zabezpe-
čována v SOU stavebním Brno-Bosonohy. Této soutěže se zúčastnilo 
13 dvoučlenných družstev z ČR i SR a soutěž byla organizována a garan-
tována Cechem KPT ČR a podnikateli ze stavebních oborů, zejména
výrobců střešních krytin, a firmami, jako KM Beta, Höffer, Bramac,
Tondach, železářství O. Barták, Rova–Czech, a. s., aj. 
O tom, že stavebnictví, kam Cech KPT ČR patří, je nejdynamičtějším
odvětvím našeho národního hospodářství, svědčí i nebývalý zájem veřej-
nosti o stavební veletrh a jeho doprovodné akce, mezi které se řadila i mezi-
národní soutěž učebních oborů pokrývač a tesař. Na volném prostranství
před pavilonem H, kde soutěž probíhala, o tom svědčila i řada zvědavých
pohledů i odborných dotazů od návštěvníků veletrhu, kteří se bezprostřed-
ně mohli dívat, jak se odborně střechy pokrývají, jaké nářadí a materiály se
v současnosti v těchto oborech používají.
Závěr celé této velice zdařilé akce se uskutečnil  27. dubna 2006 na SOU
stavebním Brno-Bosonohy. Proběhl formou slavnostního vyhodnocení
obou soutěží, které po stránce materiální, technické a organizační  SOU sta-
vební Brno-Bosonohy zabezpečovalo. Jako nejlepší v oboru pokrývač byli
odbornou hodnotící komisí složenou ze zástupců podnikatelské sféry
vyhodnoceni žáci SOU Brno-Bosonohy; a v oboru tesař se na 1. místě
umístili žáci SOU Jaroměř, žáci SOU Brno-Bosonohy obsadili 2. místo.
Slavnostního vyhlášení vítězů a předání cen se zúčastnili zástupce MŠMT
ČR Mgr. Petr Husník, za Cech KPT ČR Harry Navrkal, zástupci podnika-
telské sféry a pedagogický doprovod soutěžících.
V závěru celou akci kladně zhodnotil ředitel SOU stavebního Brno-
-Bosonohy Ing. Josef Hypr a vyjádřil přesvědčení, že akce podobného
druhu pomohou překonat bariéru nezájmu žáků i rodičů o stavební učební
obory.

PhDr. Rous Zdeněk
zástupce ředitele SOU pro VMV
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Odpoledne posledních dnů měsíce dubna jsem strávil mimo jiné na poli
mezi ulicemi Troubská a Ševčenkova. Překopával jsem zoranou zem. Jsem
rozený občan Bosonoh a pobyt poblíž hlavní tepny ČR – D1 už mám bohu-
žel zažitý. Nijak mě tedy nepřekvapilo, že jsem velmi špatně rozuměl sest-
ře, která se mně snažila něco říct, i když stála jen několik metrů ode mě. Po
chvíli překopávání jsem si narovnal záda a rozhlédl se do krajiny. Nade
mnou prolétl pravidelný spoj Londýn–Brno, motýl usedl na pampelišku a
kousek ode mě se začala „štosovat“ auta na dálnici. Nebylo to nic neobvy-
klého. Zaujal mě nákladní vůz s reklamou na jedno české pivo. Bylo oprav-
du vedro! Když jsem se po delší době kopání opět narovnal, stálo toto auto
téměř na stejném místě. Stačilo se jen lehce rozběhnout a poprosit řidiče o
jedno lahvové. Zní vám to jako pohádka? Mně bohužel ne. Když jsem jel
večer domů a chtěl přejet pro změnu hlavní tepnu Bosonoh, musel jsem

nadrzo, ale opatrně,
vkročit do silnice,
jinak bych tam stál
a stál a auta by jela
a jela. Až později
jsem se dozvěděl,
že tento stav je
zaviněn opravou
dálničního mostu
kdesi v Komárově a

že kolona aut stojí až někam na Kývalku. Tento stav trval 14 dní. Škoda, že
pan ministr dopravy nepřijel na besedu s občany o pár dní později. Asi
jsem naivní, když si myslím, že jsme mohli být alespoň předem informo-
váni, co nás čeká. I když to by nás mohli upozornit 1. 1., že problémy
budou trvat do 31. 12. a dopadlo by to stejně. Ale my víme, že 
v Bosonohách žijí lidé a ne skupina tvorů, kteří si nezaslouží pozornost 
a úctu. Dávejme to najevo těm, kteří můžou tento stav ovlivnit.
A tak nám přeji, a� jako já se těším, že na podzim vykopu na poli pěkné
brambory, tak i my dokážeme všichni držet za jeden provaz a hájit naše
Bosonohy. Petr Juráček

Tzv. pálení čarodějnic se tento rok nejen v bosonožské myslivně neslo v
plačtivém duchu. Byl to jeden z těch víkendů, na který člověk díky počasí
nevzpomíná rád, i když byl prodloužený. Snad i proto, že déš� neustále bub-
noval na střechy, jsem trochu váhal, jestli navštívím oznámenou akci na
myslivně. Zvítězila ve mně zvědavost. Domníval jsem se, že na myslivně
najdu jen několik málo otužilých dobrodruhů, ale mýlil jsem se. Již na
malém hřišti před budovou postával nemalý hlouček u zapálené fatry a
vypadalo to, že je déš� vůbec neruší. Uvnitř myslivny bylo doslova narvá-
no. Velice rychle jsem ze sebe setřepal deš�ové kapky a pochybnosti, začal
fotografovat a nasávat přátelskou atmosféru bavícího se davu lidí. V budo-
vě se točil nejen pěnivý mok a venku bylo připravováno výborné grilované
maso. Ještě te� mi chu�ové buňky připomínají opečenou krkovičku. Jaká by
to byla společnost, kdyby se nemohlo za doprovodu kapely z plných plic
zapět. K tomuto účelu pozvali organizátoři místní kapelu Metamorfóza,
která rozparádila celé obecenstvo chaty – hoši, děkujeme.
A kdo to všechno zpískal? No přece Fotbalový klub SK Bosonohy.
Dokonce jsem zaslechl, že tato akce by měla příští rok opět pokračovat 
a zařadit se mezi tradiční společenské události v obci. Držím vám palce 
a děkuji.
Čarodějnice se nepálily jen na myslivně. Když jsem stísněn pod deštníkem
odcházel domů, u jednoho z domu na Práčatech jsem pozdravil partu
odvážlivců, kteří seděli pod igelitovou střechou u ohně a v klidu si užívali
polomájového večera. Tzv. pálení čarodějnic se jistě konalo na více místech
obce, ale nemohu být všude. Nechcete nám napsat, jak jste vy prožili ten
propršený večer? Petr Juráček

Pálení čarodejnic

V neděli v den hodů bylo v hospodách plno. Pod májí začala odpoledne

hlavní slavnost. Diváků bylo plno. Po předtančení sóla přinesl první stárek

karafu vína a přihlížejícím dával napít. Stárky mezitím připínaly přihlíže-

jícím divákům rozmarýnové větvičky na kabátové klopy. A ostatní stárci?

Nabízeli ze svých karaf víno.

Večer vytvořili stárci v hospodě půlkruh a zpívali. Pak nastal nejslavnost-

nější okamžik celých  hodů – „zavádění“. Dříve tomu nebylo, jak je tomu

dnes. Stárky a stárci stále ještě nebyli „spárováni“. Pokračujme však 

v „zavádění“. Muzikanti zahráli jemný valčík, jenž byl sólem pro stárky.

Následně stárci postupně odváděli své vyvolené stárky do vedlejší míst-

nosti a sedali za velký stůl. Před stolem byl na „štokrdleti“ (židle bez opě-

radla) buben pokrytý hedvábným šátkem a na něm dva velké talíře.

Stárky pak dle zámožnosti rodičů „platily na buben“ (jak kruté). Pak již

dvojice, stárek se stárkou, odcházely na parket. Při výběru stárek to bylo

jistě napínavé. Některá děvčata se urazila, že nebyla „zavedena“ dříve než

její sousedka. A potom, vidí to celá vesnice! Samozřejmě že při tomto napí-

navém obřadu hrálo velkou úlohu i sobectví, pýcha, domýšlivost, bohatství,

ale i chudoba.

Zvyky jsou však zvyky a nezbývá než konstatovat, že tomu tak bylo.

Následné veselí, násobené vínem, vše posléze zastřelo a časem se i hořké

zklamání většinou rozplynulo.

A v pondělí ráno? Žádné vyspávání! Šlo se rovnou na pole, i když hlava

mnohé bolela. Dnes se mnohé v lidových zvycích u nás změnilo. Mladé

hody si však do jisté míry svůj ráz podržely.



Od našich dětí
JJaarroo

Jaro, jaro už je tady,
půjdeme ven do zahrady.
Kytičky už rozkvétají, 
a ptáčci už přilétají.

Jdeme spolu na kvítí,
dům nám celý rozsvítí.
A těch vůní na tisíce,
až nám zčervenaly líce.

Jaro je tu, zpívejme si,
radují se louky, lesy,

Zajíci a veverky,
obdivují sněženky.

A to jaro nejkrásnější,
ze čtyř ročních období se tváří,
jako nový začátek, příslib přilétajících
ptáčátek.

A když se tak na svět dívám,
a jaro si připomínám, 
i za těch nejchladnějších dnů,
cítím vůni jasmínů.

VV  nneedděěllii  44..  ččeerrvvnnaa  oodd  99..3300  hhooddiinn
se v areálu fotbalového oddílu FK SK Bosonohy

bude konat

SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  OODDPPOOLLEEDDNNEE
v rámci Dne dětí.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Budou připraveny nejen hry pro děti.

Bosonožský sport

Pozvánka na sportovní den

Rozlosování utkání FK SK Bosonohy – jaro 2006
AA  mmuužžii
So 3. 6. 16.30 s Tasovicemi
So 10. 6. 16.30 s SC Znojmo B

AA  ddoorroosstt
Ne 4. 6. 14.15 s Žebětínem
So 10. 6. 14.15 s Rájcem-Jestřebí
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Napsala Simona Šeborová, žákyně 5. třídy ZŠ v Bosonohách

MMáájjoovváá

Utichl les
i ptačí chór,
uslyšíš rosu,
jak opouští trávy stvol.

A třešeň – nevěsta
má z kvítků háv,
snoubení se s lunou
dosvědčí světlušek dav.

Slavík tam ve větvích
zhude lásky cit,
samotno-li srdce,

nechce samo být.
Je podvečer, je máj,
milostný a bolný
je široširý kraj.

Noc je tak tajemná, 
plná jemné vůně,
mlžný opar stoupá
z každé lesní tůně.

Než se na obloze potká
s ránem noc, polibkem je zpečetěna 
májové lásky moc.

občan Bosonoh BJ

Květen 2006
Augustin Vařílek Ševčenkova 98 let

Anna Kiliánová Ostopovická 95 let

Ladislav Vaněk Bosonožské nám. 90 let

Růžena Čundová Sedla 80 let

Libuše Terschová Vratná 80 let

Jaroslav Kafoněk Ostopovická 75 let

Verona Sojková Ševčenkova 70 let

BLAHOPŘEJEME !

„František udělal všechno, co mu řekla, a po snídani poslal děti do školy,
žebřiňák s nářadím vytáhl od chalupy k rybníku, vykopal díry a zasadil
topoly“ (citace z písně skupiny Buty). Topoly u fotbalového hřiště na ulici
Hoštická určitě nesázel František Dobrota, ale byli to naši předci ve 30.
letech minulého století. Topol černý (Populus nigra) je velmi houževnatý 
a je vysazen nejen kolem různých hřiš�, ale i běžně v ulicích měst. S vyš-
ším věkem přibývají lidem vrásky a stromům jiné neduhy – např. neúměr-
ná výška, prosychající větve, které padají na hřiště a mobiliář. Na zasedání
zastupitelstva ÚMČ Brno-Bosonohy konaném dne 26. 6. 2003 byl schvá-
len zdravotní prořez stromů. Již tehdy se nabízely 3 varianty – vykácení,
zkrácení na polovinu a zdravotní prořez. Tyto práce specializované firmy
stály nemalé peníze. Zdravotní prořez byl vybrán pro nejmenší a nejšetr-
nější zásah do porostu a měl zamezit případné nehodě při pádu větve nejen
v době konání zápasů. Bohužel se však ukázalo, že tento zásah nestačí.
Na zasedání zastupitelstva 27. 4. 2006 Fotbalový klub SK Bosonohy před-
ložil novou žádost o prořez topolů. Vedení klubu navrhlo (po konzultaci 
s firmou) zkrácení stromů a ořez větví na vlastní náklady. Podotýkám, že
stromy rostou na pozemku obce. Po zvážení nebezpečí, které by hrozilo při
nečinnosti, zastupitelstvo rozhodlo o prořezu topolů.
Možná se to některým z vás nelíbí, ale já vás ujiš�uji, takováto opatření jsou
běžná – např. ořez topolů na ulici Zemědělská v Brně. A navíc, jak jsem již
podotkl, topol je strom houževnatý a za několik málo let budou nynější
„pahýly“ vypadat opět jako zdatné stromy.

Za zastupitele a Komisi životního prostředí
Petr Juráček

Vítáme nového občánka

Dne 29. 4. 2006 proběhlo na našem ÚMČ slavnostní vítání těchto

nově narozených dětí. Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme

hodně štěstí, zdraví a lásky. Karel Staněk

Vojtěch Tretter

Ondřej Vejslík

Jan Barák

Seznam míst zpětného odběru elektrozařízení

V těchto střediscích je možno odevzdat vysloužilé domácí elektros-

potřebiče

BOHUNICE – ul. Ukrajinská

• Út–Pá 9:30–12:30, 13:00–18:00, So 8:30–12:30; 13:00–17:00

• provozovatel Ecotechniek CZ, s.r.o.

• tel.: 547 217 066

KOHOUTOVICE – ul. Žebětínská

• Po 13:00–17:00, Út–Pá 9:00–17:00, So 8:00–12:00

• provozovatel statutární město Brno

• tel.: 604 379 021

KOHOUTOVICE – ul. J. Fajmonové

• Po–Ne 8:00–12:00

• provozovatel Ecotechniek CZ, s.r.o.

• tel.: 544 234 897

Jubilanti

Topoly u fotbalového hřiš ě



Ceník v bosonožském zpravodaji
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Redakční rada na svém jednání dne 12. 5. 2006 schválila s účinností

od 1. 6. 2006 nový ceník inzerce v Bosonožském zpravodaji.

Komerční inzeráty:

1/1 strany, rozměr 16 x 20 cm 4 000 Kč

1/2 strany, rozměr 16 x 10 cm 2 000 Kč

1/4 strany, rozměr 7 x 10 cm 1 000 Kč 

1/8 strany, rozměr 7 x  5 cm 500  Kč

Sleva 30 % za opakovanou inzerci v následujícím čísle při dodržení 

formátu. Sleva 20 % pro inzerenty se sídlem v Bosonohách.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %.

Nekomerční inzeráty:

Uveřejňovány bezplatně. Redakční rada si vyhrazuje právo výběru 

a úpravy této inzerce pro potřeby tisku jednotlivých čísel.

Mistrovství města Brna v Pétanque
V neděli 18. června 2006 se v areálu TJ Start Brno-Lesná koná od
10.00 hodin Mistrovství města Brna v pétanque.
Tuto akci pod záštitou primátora města Brna pana Richarda
Svobody a Krajské asociace pétanque klubů Jihomoravského kraje
připravili příznivci a hráči pétanque ve spolupráci s Alliance
Française Brno.

Pod hlavičkou jednotlivých městských částí budou soutěžit repre-
zentační týmy ve čtyřech kategoriích – muži, ženy, junioři a pracov-
níci (příp. zastupitelé) radnic. Nejlepší městská část si vybojuje
kromě mistrovského poháru právo vyzvat v příštím ročníku ostatní
městské části k odvetě.
Mimosoutěžní součástí bude i doprovodný turnaj V.I.P. celebrit
(pokud nenastoupí za „své“ reprezentační týmy).
Pétanque patří do rodiny her s koulemi. Neodmyslitelně patří ke
koloritu měst a městeček především jihu Francie. Organizátoři se
snaží tuto „pohodovou“ atmosféru středomoří přenést i k nám.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi, např. Centrum volného času
Lužánky, nadace Archa Chantal, Miss České republiky aj., jsou při-
pravovány i jiné, nesoutěžní doprovodné akce. K dispozici bude
nedaleké lanové centrum, k pohodě bude hrát Jazzarchiv.

A pokud vám zbude čas, můžete podpořit svoji radnici. V současné
době nahlásily účast celkem dvacet čtyři městské části z dvaceti
devíti brněnských radnic, reprezentaci vysílá i statutární město 
a letošní vyzyvatel – Alliance Française Brno.
Jestli se můžete zúčastnit i soutěžní části? Jistěže ano. Právo účas-
ti v reprezentačním týmu radnice má každý, kdo bude radnicí nomi-
nován. Výjimku tvoří registrovaní hráči pétanque. Aby ostatním
„nekazili“ hru, je jejich účast na MiMB vyloučena.

Miroslav Čoupek

Inzerce

BANKOVNÍ PŮJČKY
do 75 000 Kč.

Splátky od 702 Kč/měsíc

i pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku!!!

tel.: 737 301 970

DRAK – dětské tábory pro děti 7–18 let
pestrý program * Vysočina (1. 7.–2. 9.)
Minitábory pro rodiče s dětmi do 10 let – Jeseníky

tel.: 541 634 309; www.drak.cz

2 druhy denního menu,
domácí kuchyně, příjemné prostředí,
poháry... Možnost pořádání rodinných

oslav a jiných akcí.

OTEVŘENO:
Po–Čt 11.00–22.00 hod.
Pá 11.00–23.00 hod.
So 12.00–23.00 hod.
Ne 12.00–22.00 hod.

Troubská 2

Program ZOO červen 2006
1. 6. 2006 – DDEENN  DDĚĚTTÍÍ,,  OOTTVVÍÍRRÁÁNNÍÍ  DDĚĚTTSSKKÉÉ  ZZOOOO
9.00–14.00 hod.
Soutěže pro děti na několika stanovištích v areálu zoo. Na pódiu 
U Velblouda vystoupí folkový zpěvák Jaroslav Samson Lenk – autor písni-
ček k večerníčkovým seriálům (Mé�ové, Vydrísek, Bažantí kluci…) 
a Divadelní studio Lídy Trnkové.
Během dopoledne bude areál slavnostně otevřen primátorem města Brna
PhDr. Richardem Svobodou.
V době od 9.00 do 14.00 hod. mají kolektivy z MŠ a ZŠ vstup zdarma.

2. 6. 2006 – NNOOCC  SSNNŮŮ
19.00–22.00 hod.
Noc splněných přání pro pozvané postižené a chronicky nemocné děti. 
O možnosti případné účasti se informujte na telefonním čísle 546 432 328,
546 432 360, 546 432 361.

3. 6. 2006 – AAFFRRIICCKKÝÝ  DDEENN  VV  ZZOOOO  BBRRNNOO
Kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky a rodiče. Vystoupení
skupiny TUBABU, ukázka břišních tanců, pro děti soutěž v malování afric-
kých zvířátek. Vítězové převezmou cenu od afrických studentů.

4. 6. 2006 – ZZAA  PPOOHHÁÁDDKKOOUU  DDOO  ZZOOOO
Kulturní program pro děti na pódiu U Velblouda.

17. 6. 2006 – CCOO  MMEEDDVVĚĚDDII  NNEEVVĚĚDDÍÍ
10.00–17.00 hod.
Den plný hrátek a soutěží v zoo Brno.
Pořadatelé: Zoo Brno, Dobrovolnické centrum Motýlek, o. s., Nadační fond
dětské onkologie Krtek, Debra ČR, Sdružení na pomoc popáleným dětem.

18. 6. 2006 – DDIIVVOOKKÝÝ  ZZÁÁPPAADD  VV  ZZOOOO
11.00–17.00 hod.
Kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky a rodiče, připravený ve
spolupráci s westernovým městečkem Wild West Boskovice.

Aktuální info na www.zoobrno.cz, odkaz „Co se
děje v zoo“.

Ing. Jiřina Kubínová
útvar pro styk s veřejností, tel. 546 432 361
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