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Úvodem
LÉTO JAK MÁ BÝT je název písničky v  podání řecké zpěvačky Froso Tarasidu, kterou nás 

místní rozhlas (ne všude slyšitelný) zval poslední červencový týden na divadelní představení 

a na promítání filmu v pátek 31. července i na sudoval v sobotu 1. srpna. Počasí se v tom-

to případě vydařilo. V souvislosti s tou písničkou mě ale napadlo, jaké že je vlastně to „léto 

jak má být“? Zeptejte se zahrádkáře, kterému všechno schne před očima, protože nezaprší 

a nezaprší. Ale co řekne na déšť rekreant, který jel k rybníku pod stan a celý týden řečeno, 

s klasikem, „chčije a chčije“?

Příroda si s námi zahrává, ale také nám připravuje a vlastně i dopředu avizuje některé udá-

losti. A tak tomu bylo právě na přelomu července a srpna. Nastal tzv. Modrý měsíc, zvláštní 

astronomický úkaz, kterému jsou přisuzovány magické schopnosti. Měsíc má obvykle jeden 

úplněk a po devětadvaceti dnech následuje další. Někdy ale druhý úplněk nastane v tomtéž 

měsíci. Dochází k tomu jednou za tři roky a ta perioda nastala právě v pátek 31. července.

Ale zase. Některá média a  nejrůznější astrologové zdůrazňovali ohromnou magickou sílu 

tohoto jevu. Magický Modrý měsíc měl přinést šance, které se objevují jen jednou za život! 

Pokud prý chcete něco v životě zásadně změnit, může vám pomoci právě Modrý měsíc, ří-

kali jedni, zatímco druzí se tomu smáli. Inu proti gustu žádný dišputát, jak se říká i v Boso-

nohách. De gustibus non disputandum est, jak to překládají latiníci.

Užijme si proto zbytek léta, ať už bude, jaké bude a ať už věříme tomu či onomu.

Nemohu si však v  této souvislosti odpustit ještě jednu latinskou citaci. Fide, sed cui fidas, 

vide. Což doslova přeloženo znamená – důvěřuj, ale dívej se komu.

Tak jak ve filmu Bílá paní překládá kastelán Pupenec v podání Vlastimila Brodského: věř, ale 

komu věříš, měř!

Helena Koudelková
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Bosonožský sudoval se opět vydařil
Již tradičně se odehrával první srpnovou so-
botu – 1. srpna – v  areálu Myslivecké chaty 
v  Bosonohách. Od 14 hodin se mohli regis-
trovat závodníci do několika kategorií: Muži 
– elite, Muži – masters, Ženy, Štafety pivních 
partiček a Rudliáda. Nicméně nejen závodní-
ci, ale i  diváci přicházeli do areálu mnohem 

dříve. Bylo krásné slunečné počasí a více než 
60 závodníků si svou chvilku slávy na kopeč-
ku náležitě užívali, zvláště pak pivní partič-
ky, které musely povinně vypít tuplák piva. 
A  jen pro připomenutí a  pro Ty, kteří neví, 
jak je dlouhá trasa a  jak těžký sud je: zá-
vodníci musí uběhnout 55 metrů do kopce 

XXIII. Bosonožský sudoval Starobrno 2015
VÝSLEDKY

MUŽI – ELITE
1. místo MICHAL ČECH 14,20 s
2. místo TOMÁŠ URBÁNEK 14,75 s
3. místo ROMAN HAVLÍK 14,55 s
4. místo JIŘÍ BĚLOHLÁVEK ml. 16,24 s

MUŽI – MASTERS
1. místo JIŘÍ BĚLOHLÁVEK st. 18,54 s
2. místo ROMAN KONEČNÝ 20,01 s
3. místo IVO HAVLÍK 21,50 s

ŽENY
1. místo GABRIELA HAVLÍKOVÁ 27,38 s
2. místo SANDRA ŠTVRTŇOVÁ 27,40 s
3. místo DENISA ČECHOVÁ 28,41 s

PIVNÍ ŠTAFETY
1. místo MOTOJÁDO 40,45 s
2. místo 3x50 + 1 40,58 s
3. místo BENFIKA 43,46 s

RUDLIÁDA
1. místo MANŽELÉ ČECHOVI 20,51 s
2. místo DVĚ PÉ 21,65 s
3. místo KONEČNÝ – PARFUSOVÁ 23,24 s

Těšíme na Vás na dalším již XXIV. ročníku 
v roce 2016.

Děkujeme všem účastníkům, divákům 
a dobrovolným spolupracovníkům!

2 bosonožský zpravodaj 6/2015



se sudem, který váží 17  kg. Roman a  Ondra 
Havlíkovi v dobrém ránu České televize před-
stavili i techniky: horní resp. ženská a šampi-
ónská . Přestávku před vyhodnocením vý-
sledků zaplnil harmonikář Jiří Hampl s bratry 
Hofingerovými a  tím připomněli atmosféru 
březnového setkání heligonkářů.

Moderování druhé části soutěže se ujal Zde-
něk Junák, známý také jako „četník s kytarou“ 
a svými glosami i on přispěl k pohodové ná-

ladě soutěžících i  návštěvníků. Po drama-

tických soubojích, zejména s  neposedným 
pivním sudem, se soutěž dobrala zdárného 
konce a své si odválel i věčný „Lotrando“ Jiří 

Pecha, který si sice vypomohl holí, ale nako-

nec se mu podařilo protnout cíl se sedmnác-
tikilovým sudem a společně s pivní partičkou 
ze Šelepky vypili tuplák piva.

Rudliáda je již každoročním bonbónkem ce-
lého soutěžního odpoledne a  každý se těší 
na to, jak něžné pohlaví uveze své statné pro-
tějšky na „kolečkách“, naštěstí jen pár metrů, 
zbytek kopce již veze muž ženu.

Po slavnostním vyhlášení vítězů a  předání 
cen si už z  podia vzal slovo Zdeněk Junák 

a tu vtipnou historkou, tu pěknou písničkou 
za doprovodu kytary si nakonec splnil sen 
a  stal se „předskokanem“ pětinásobné sla-

vice Nadi Urbánkové. Ta společně se skupi-

nou Bokomara uzavřela oficiální program 
třiadvacátého ročníku Bosonožského sudo-
valu. A o noční hudební atmosféru se posta-

rala skupina Metamorfóza, tančilo se dlouho 

do noci. Tak zase za rok, co říkáte?

Martin Blahák, Daniela Kalná

Bosonožští oslavenci
Červenec:
Eva Švandová – 80 let

František Vašíček – 72 let

Srpen:
Danuše Hermannová – 68 let

Božena Čoupková – 69 let
Josef Dunovský – 79 let

Všem blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a životní energie.

let
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Grilovačka ve Dvoře
aneb první sousedské společné…
Řeknete si, co je zajímavého na letním gri-
lování ve dvoře, tenhle nápad ale originál-
ní byl. Vystěhovat všechna auta, nanosit sto-
ly, židle, grily, každý donese něco dobrého 
na jídlo a  pití a  věřte, bez žádné další pří-
pravy jen se dopředu domluvil termín a dali 
jsme vědět všem sousedům u  nás Ve Dvo-
ře (ulice Vrchní). 2. 7. 2015 jsme se navečer 
začali scházet uprostřed dvora, někteří ještě 
narychlo dodělávali občerstvení, jiní už po-
malu startovali grily a  stoly se začaly plnit 
dobrotami a  přibývali sousedi i  s  dětmi. To, 
co si všichni pamatujeme, byla krásná přá-
telská atmosféra, která vznikla setkáním lidí 
různých generací, sdílením vzpomínek a pří-
běhů, seznámení těch, kteří se do té doby 
neznali. 

Tak to byl náš začátek prázdnin, třeba jsme 
s touhle akcí začali krásnou tradici. Co je jis-
té, že na konec prázdnin jsme se domluvili, 
že uvaříme kotlíkový guláš.

A  to ráno jsme se zdravili zvednutím ruky 
a úsměvem „ahoj sousede“ 

Dvořané 

Napište nám také, co hezkého se Vám v  Bo-
sonohách podařilo, jaké tradice jste třeba i Vy 
sami zavedli… možná budete inspirovat další.

redakce
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Fotbalový kemp Patrika Holomka
A jak už se stalo v Bosonohách tradicí, poslední týden v srpnu se koná FOTBALOVÝ KEMP. 

Patronem je jako každý rok bosonožský rodák a fotbalista Patrik Holomek. A pokud Vaše děti 
fotbal nehrají, nevadí, v  pátek 28. 8. se od 13.00 hodin uskuteční odpoledne pro všechny 
malé sportovce: Vzhůru za rekordy. Patrik Holomek, Pavel Holomek, Libor Došek nebo Petr 
Švancara Vás celým odpolednem provedou a těm nejlepším předají zasloužené odměny.

Karafiáty z Bosonoh pro Josefa Masopusta
Ve středu 8. července se s naším nejlepším fotbalistou všech dob Josefem Masopustem (ze-
mřel 29. června) rozloučili v Praze na Julisce i ti, které v roce 1978 přivedl jako trenér k  je-
dinému brněnskému mistrovskému titulu. Na fotce zleva jsou bývalí Zbrojováci Josef Hron, 
Jindřich Svoboda, Josef Mazura, Rostislav Václavíček, Karel Jarůšek, Karel Kroupa, Jan Ko-
penec a Vítězslav Kotásek při odjezdu z Žebětínského dvora, kde měli ráno v 7 hodin sraz.

Letos je to od zisku jediného brněnského fotbalového titulu 37 let, a tak měla třicet sedm 
karafiátů i smuteční kytice, kterou jim připravila Mirka Marečková z Bosonoh. A protože by 
kondolenční kytka měla mít sudý počet květů, osmatřicátý karafiát položil u  rakve svému 
trenérovi bosonožský rodák Karel Kroupa.

Bývalí svěřenci Pana trenéra Masopusta vezli do Prahy i smuteční vazbu od primátora měs-
ta Brna, jejíž předání inicioval, stejně jako kytici karafiátů, současný bosonožský kronikář. 
Na základě jeho návrhu, který byl v  roce 2008 podán z  Bosonoh, obdržel Josef Masopust 
u příležitosti třicátého výročí zisku titulu prestižní Cenu města Brna. Je symbolické, že i ces-
ta smutečních květin k poslednímu rozloučení s  legendární sportovní osobností spojenou 
s Brnem začala ve středu 8. července ráno právě v Bosonohách.

Helena Koudelková

Foto Igor Zehl
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Co nového na bosonohé stezce
Zdravím nejen příznivce bosého chození 
a chci se s Vámi podělit o radost, jakou mám, 
když vidím, kolik z Vás začalo chodit bosky 
kdekoliv venku nebo třeba jen opatrně na 
trávě, ale všichni se cítili svobodní a šťastní 
a v kontaktu se zemí.

Na stezce, kterou společnými silami staví-
me, se udělal velký kus práce a klobouk dolů 
před všemi dobrovolníky, kteří se účastní.

K  aktuálnímu stavu: už budeme vysypávat 
kamínky a chystat sloupky na plot.

Kdo se ještě nebyl podívat nebo jste do 
dneška nevěděli, co se staví na ulici Vzhled-
ná vedle dětského hřiště, určitě se tam za-
stavte a  co bude vůbec nejlepší, když nám 
pomůžete. Pro aktuální informace jsme za-
ložili stránku na facebooku Bosonohá stezka 
v  Bosonohách a  jakékoli informace získáte 
také na mém tel.: 604 633 332, bude teď 

potřeba každá ruka. Kdo by se rád přidal, 
napište třeba zprávu a  já Vám dám vědět, 
kdy se co bude dělat. Těším se, že do konce 
prázdnin máme hotovo.

Alena Havlíková
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Z deníku ředitele školy
Vážení a  milí čtenáři Bosonožského zpravo-

daje,

závěr školního roku byl skutečně „nadoraz“. 

Byl vyhlížený především dětmi, ale i  učiteli, 

a  věřím, že i  rodiči. Každý měl své cíle jiné. 

Děti se již těšily na dny volna, kdy se nebu-

dou muset učit, učitelé především na to, že 

si také musejí odpočinout hlavně psychicky, 

a rodiče se těší vždy na to, že nebudou nutit 

děti ráno vstávat a plnit si své domácí povin-

nosti do školy. 

Poslední měsíce školního roku byly totiž pro-

dchnuty pracemi na stavbě pohybových 

prostor, kdy z  klidné bosonožské školy zně-

ly do okolí, ale i  do samotné školy mnohdy 

velmi hlasité stavební zvuky. Ve spoluprá-

ci s  horkým počasím, kterého jsme si uži-

li, to byla problematická kombinace. Věřím, 

že i obyvatelé okolních domů trpí tímto hlu-

kem, ale máme společně naději, že v listopa-

du už bude lépe.

Z červnových akcí bych opět zmínil sběr sta-

rého papíru, který vynesl 1 300 Kč. Děkujeme. 

Díky spolupráci se Střední školou stavebních 

řemesel Brno-Bosonohy se naši žáci podíva-

li do vědeckého centra VIDA! a následně vy-

pracovávali zdařilé projekty z  této návštěvy. 

Účast našich žáků Lukáše Langa a  Ondřeje 

Vejslíka na slavnostním předávání výučních 

listů čalounickým a kominickým učňům uči-

liště jen podtrhuje naši vzájemnou spoluprá-

ci, která bude dále pokračovat.

Ve škole začal pracovat školní psycholog, kte-

rý se zaměřil na práci s žákovskými kolektivy 

od 3. třídy. Od nového školního roku bude 

pracovat již se všemi třídami. Velmi kladně 

hodnotili učitelé i žáci přínos této práce, pro-

tože umožňuje především předcházet pro-

blémům, které by mohly vzniknout, pomáhá 

rozvoji mezilidských vztahů a může řešit i ak-

tuální potřebu jednotlivců. Školní psycholog 

je k dispozici i rodičům žáků k pomoci a první 

intervenci. Jsme rádi, že tuto službu můžeme 

nabízet. Financujeme ji z peněz, které máme 

díky pronájmu telekomunikačního vysílače 

na střeše školy, protože žádné jiné fondy na 

tuto službu nemáme.

Sportovní aktivitou kromě výletů a  cvičení 

venku na hřišti pod myslivnou bylo závěreč-

né kolo florbalové soutěže týmů školy. Vyvr-

cholením celoroční soutěže, předáním me-

dailí a  diplomů jsme letošní ročník uzavřeli. 

Vítězové jsou známi a  fotografie z vyhlášení 

(stejně jako z jiných akcí) jsou na webu ško-

ly. Na webu jsou také všechny důležité infor-

mace týkající se přípravy na nový školní rok, 

termíny přihlášek do školní družiny, ke stra-

vování, či pomůcky pro žáky.

Minulý měsíc jsem psal o zapojení žáků školy 

do výtvarné soutěže „Cesta dvou bratří“. On-

dřej Vejslík byl oceněn v celostátní konkuren-

ci a umístil se na 14. místě. Gratulujeme k pří-

kladné reprezentaci školy.

Zprávu o  činnosti mateřské školy si můžete 

pročíst na jiném místě tohoto zpravodaje. 

Tímto děkuji zástupkyni paní Zdeňce Bendo-

vé a všem zaměstnancům za jejich práci pro 

mateřskou školu. Stejně tak děkuji i zaměst-

nancům školy základní.

Přeji dětem bohatý odpočinek, úžasné tábo-

ry a  pobyty s  jejich blízkými. Přeji učitelům 

mateřské i  základní školy načerpání nových 

sil, nápadů a  inspirací. Přeji rodičům co nej-

hodnější děti a  pohodu při společných do-

volených. A  přeji všem ostatním pěkné léto 

pokud možno bez úrazů.

Stanislav Skřička, ředitel školy
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Zprávičky z naší školičky
Končí další školní rok, a proto chceme čtenáře 
Bosonožského zpravodaje seznámit s činností 
naší mateřské školy.

Jelikož je naše mateřská škola registrována 
v  síti mateřských škol s  ekologickým zaměře-
ním MRKVIČKA, byly také cíle, které si naše ma-
teřská škola stanovila, zaměřeny na poznávání 
a ochranu přírody a vytváření kladného vztahu 
k ní. Tyto cíle byly zpracovány do tematických 
částí, které učitelky naplňovaly prostřednic-
tvím metod v  činnostech s  dětmi. Při poby-
tech venku jsme s  dětmi během celého roku 
pozorovali změny v  přírodě. Pokračovali jsme 
v rozšíření herbáře a sbírky přírodnin. Knihov-
nu jsme obohatili o  encyklopedie a  pohádky 
se zaměřením na přírodu a zvířata. Hodně času 
jsme věnovali i  zvířatům domácím, volně žijí-
cím a exotickým. Navštívili jsme s dětmi domá-
cí farmu a téma jsme v červnu završili výletem 
do brněnské zoologické zahrady.

Pokračujeme v  třídění odpadů, případně vy-
užíváme vhodných a  nezávadných odpado-
vých materiálů při výtvarných a  pracovních 
činnostech a  hrách. Třída Včeliček stále po-
kračuje v projektu paní učitelky Jarošové „Kde 
bydlím“. Děti se tak průběžně seznamují s naší 

městskou částí a s místními zvyky a tradicemi. 

Do dlouhodobého projektu paní učitelky Ja-
rošové „Tajemství starého stromu“ jsme zapoji-
li všechny předškoláky, kteří se zúčastnili v lu-

žáneckém parku velmi zdařilého výukového 

programu „Den stromů“.

Děti ze třídy Motýlků vytvořily pod vedením 

svých učitelek pohádkovou knihu z vlastních 
ilustrací „O  Koblížkovi“, se kterou se zúčastni-
ly celostátní soutěže „Moje Veličenstvo kniha“, 

pořádanou EkoCentrem Brno.

Nadále jsme se snažily zkvalitnit úroveň dět-
ských her, jako nejpřirozenější metody učení 

v  mateřské škole. Učitelky se snažily dětem 
nabízet činnosti obsahově bohaté a  pestré, 
které děti motivovaly a vedly k rozvoji kompe-

tencí ve všech vzdělávacích oblastech. Po celý 
školní rok byly děti vedeny ke společnému vy-
tváření a  dodržování dohodnutých pravidel, 

která slouží ke klidnému společnému soužití 
v jednotlivých třídách.

Stálý důraz klademe na pohybovou aktivitu 
dětí, zvyšování tělesné zdatnosti a  pohybo-
vých schopností. Ke spontánnímu a  přiroze-
nému pohybu a hrám slouží nejen prostorné 
a vybavené třídy MŠ (cvičení s dětmi ve sku-
pinkách na rehabilitačních míčích), ale i  za-
hrada MŠ, která poskytuje možnosti pohybo-
vého a  sportovního vyžití v  každém ročním 
období. K míčovým hrám jsme využívali také 
bosonožské hřiště. V  mateřské škole působí 
dvakrát týdně kvalifikovaná logopedka pod 
záštitou SPC pro vady řeči Veslařská.

Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou, která nám pomáhá pora-
denskou činností při řešení různých problé-
mů a ve spolupráci s ní proběhl v MŠ také již 
tradiční orientační průzkum školní zralosti. 
Na základě tohoto průzkumu jsme se zamě-
řili v  individuální práci s  předškoláky na pro-
blémy, které by mohly být příčinou odkladu 
školní docházky.

Naše mateřská škola nabízí rodičům pro děti 
nadstandardní aktivity, jako je taneční krou-
žek, kroužek keramiky, angličtina, plavání 

(o které v letošním školním roce nebyl zájem 

ze strany rodičů), lyžování s  Lemurem a  dal-
ší kroužky ve spolupráci s  centrem volného 
času Bosa. CVČ Bosa nabízí, mimo jiné, také 

možnost příměstských táborů různého zamě-

ření v době přerušení provozu mateřské školy.

Na zahradě mateřské školy jsme s dětmi pečo-

vali o zeleninovou zahrádku. Denně jsme zde 
pozorovali změny v  přírodě, hmyz a  ptactvo, 
které v zimě krmíme. Pod smrkem máme do-

meček pro broučky, mraveniště a  ježkoviště. 

Všechna tato zvířátka a  hmyz jsme na pod-
zim symbolicky uspali a na jaře opět probudi-
li. Na podzim jsme zařadili již tradiční tematic-

ký blok „Uspávání broučků“, který byl ukončen 

lampiónovým průvodem za velké účastí rodi-
čů s  dětmi. Průvod Bosonohami opět posví-
til broučkům na cestu až do zahrady MŠ. Pod 
velikým smrkem jsme jim společně zazpívali 
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ukolébavky a  symbolickým klíčem jsme uza-
mkli přírodu k zimnímu spánku.

Výhodou je pro naši mateřskou školu úzká 
spolupráce se základní školou. Společně se 
účastníme kulturních a  sportovních akcí, 
např. divadelního představení, tradičního 
„Bosonožského běhu“ u  příležitosti osvobo-
zení Bosonoh, rozsvícení vánočního stromeč-
ku na Bosonožském nám. nebo besídky ke 
Dni matek v  bosonožské Orlovně. Samozřej-
mostí jsou vzájemné pedagogické konzulta-
ce a v ZŠ mají rodiče s předškoláky možnost 
navštěvovat edukativně stimulační skupinky. 
Před zápisem navštívili předškoláci ukázko-
vou hodinu v ZŠ.

V  tomto školním roce jsme také doplnili 
knihovnu, některé chybějící hračky, hry pro 
děti, výtvarný materiál a didaktické pomůcky. 
Během prázdnin proběhne na zahradě rekon-
strukce dopadové plochy pod tělovýchovným 
prvkem se skluzavkou.

Během školního roku proběhlo v  MŠ celkem 
43 akcí: divadelní a  kouzelnická představení 
v mateřské škole, koncerty, návštěvy divadla, 
adventní tvoření, výše zmíněná akce Uspá-
vání broučků s  lampiónovým průvodem, mi-
kulášská besídka s  nadílkou, vánoční den 

s  nadílkou, účast na tradičním „Bosonožském 
běhu“ u  příležitosti výročí osvobození Boso-
noh (ve spolupráci se ZŠ), posezení s  rodiči 
u  příležitosti Dne matek s  tvořivými dílnami 
(malováním dekorativních obrázků), ekopro-
gramy a  výukové programy pro předškoláky, 
oslava Dětského dne s  maškarním karneva-
lem na zahradě MŠ, školní výlet poschoďo-
vým autobusem do Zoo Brno.

Předškoláci se rozloučili s  mateřskou školou 
slavnostním programem. Děti zazpívaly pís-
ničky a  zarecitovaly básničky, které se během 
roku v mateřské škole naučily, předvedly taneč-
ky a ukázku aerobního cvičení. Program pokra-
čoval zahradní slavností s  bohatým pohoště-
ním ze strany šikovných maminek a babiček.

V  mateřské škole bude přerušen provoz od 
13. 7. 2015 do 31. 8. 2015.

Školní rok 2015/2016 začíná 1. 9. 2015.

Provozní doba MŠ: 6.30–16.30 hodin.

Další informace najdete na
www.zsbosonohy.cz/skolka/

Přejeme všem dětem i rodičům hezkou dovo-
lenou a úspěšný další školní rok!

Za mateřskou školu
Zdeňka Bendová
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BOSA pro vás
Prázdniny v  BOSE běží plným proudem. 
V červenci u nás proběhly tři týdny příměst-
ských táborů. Pro děti 6–12 let to byl tá-
bor „Kdo si hraje, nezlobí“, děti ve věku 
3–12 let se zúčastnily táborů „Žabkiáda 
s  angličtinou“ a  „S  angličtinou za spor-
tem“. Všichni si užili spoustu her a  zábavy, 
celodenních výletů, jízdy na koni, nocová-
ní pod širákem, prošli noční stezku odvahy. 
Na dvoře centra je letos nově umístěné vel-
ké celoplastové brouzdaliště, které dodali 
manželé Balajkovi. Velmi děkujeme za tento 
úžasný a dětmi oblíbený dárek . Po doho-
dě se ZŠ Bosonohy měli malí táborníci k dis-
pozici celou školkovou zahradu.

V  srpnu proběhl tábor „Z  pohádky do po-
hádky“. Nyní běží „Žonglérský tábor“ a na 
závěr prázdnin „Taneční příměstský tábor“ 
s prodlouženým pobytem.

V  letních měsících také probíhalo v  centru 
cvičení Bodystyling a Jóga s Bárou.

Letošní prázdniny jsou ve znamení staveb-
ních úprav. Ve školkové zahradě je pod 
klouzačkou nová barevná dopadová plocha, 

ve škole se pilně staví pohybová hala. Ani 
u nás v Bose neleníme. Ve sklepech probíhají 
velké stavební úpravy. Tyto manévry úspěš-
ně zvládáme také díky paní Věrce Němcové, 
která pečlivě dbá na úklid a pohodlí malých 
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Senior klub uprostřed léta aneb naše vlajka v televizi
Ještě na sklonku školního roku jsme se sešli při tradičním červnovém posezení na myslivně 
a uskutečnili jsme také velice pěkný poznávací zájezd do polského Klocka, Králíků a Letohra-

du. Nad městem Králíky jsme navštívili monumentální barokní klášter s kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie. Sice nám trochu sprchlo, ale překrásný výhled do okolí nám déšť nezkazil. 
V Letohradu je pověstné muzeum řemesel, kde jsme si při pohledu na některé dnes již his-

torické předměty zavzpomínali, co jsme ještě v dětství sami používali. Už za velmi pěkného 

počasí jsme uskutečnili vycházku do Líšně a výlet vlakem do Lanžhota nám přinesl i velmi 
pěkné zážitky již při cestě v nové vlakové soupravě.

V polovině prázdnin jsme se aktivně podíleli na přípravě tradičního sudovalu i na premié-
rovém divadelním představení, které se uskutečnilo společně s promítáním filmu Lotrando 
a Zubejda ve sportovním areálu v Hoštické ulici. Sama jsem si zde vyzkoušela roli inspicienta 

a při osobním kontaktu jsem se přesvědčila, že herečky Daniela a Nikola Zbytovské i Barbo-

ra Seidlové, které zde předvedly hru Ježibaby a ženichové, jsou v soukromí velice příjemné 
mladé dámy. Poprvé jsem si také vyzkoušela, jaké to je vystupovat v přímém přenosu České 
televize. Ve středu 29. července se totiž uskutečnily v pořadu Dobré ráno s Českou televizí 

tři vstupy o Bosonohách a o sudovalu. V prvním vystoupil náš hostinský Miloš Dočekal, ve 

druhém ukazovali bratranci Ondra a Roman Havlíkovi moderátorce techniku běhu se sudem 
a ve třetím jsem s vlajkou našeho senior klubu odstartovala jejich vzájemný souboj a stručně 
promluvila o našem zapojení do příprav a realizace sudovalu. Naše bosonožské vystoupení 
je v archivu České televize ke zhlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani.

Letošní sudoval byl velice pěkný, jeden z nejlepších, které jsme absolvovali. Naše sympatie si 
získala Naďa Urbánková a také velice srdečný Zdeněk Junák, který ještě před příjezdem do 

táborníků. Děkujeme všem lektorům a rodi-
čům za trpělivost při ztížených podmínkách. 
Odměnou nám budou nové a zajímavé pro-
story pro další činnost centra.

Nabídka pravidelných aktivit pro nový 
školní rok: 
Pro dospělé: Bodystyling, Jóga s Bárou, Cvi-
čení pro seniory.
Pro malé děti: Tanečně pohybový krou-
žek, děti 1–4 roky. Hopsání se žabkou, děti 
3–6 let.
Pro děti ZŠ: Pohybovky s Evou, Bosa Dance, 
Bojové umění, Malý kuchař.
V  dalším zpravodaji se dočtete více infor-
mací o  nabídkách a  aktivitách vašeho cen-
tra BOSA.

Na závěr malá pozvánka. Až k nám přijdete, 
ochutnejte novou irskou kávu do kelímku od 
Delikomatu. Je výborná!

Za celý tým BOSA přeji krásné léto

Markéta Langerová, správce centra
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Bosonoh moderoval přímý přenos vysílání Českého rozhlasu Brno o sudovalu. V jeho druhé 
části vystoupil živě heligonkář Jiří Hampl se svými žáky bratry Hofingerovými. Všichni tři po 
skončení rozhlasového vysílání také na sudoval přijeli.

Ráda bych ještě připomenula a všechny pozvala na posezení při cimbálu s Broňkou Schoří-
kovou v neděli 6. září od 15 hodin v areálu hřiště v Hoštické (v případě nepříznivého počasí 
v orlovně). V předprodeji jsou již také vstupenky na slavnostní koncert k 20. výročí založení 
našeho klubu. Koncert kapely Mistříňanka se uskuteční v sobotu 17. října v orlovně a vstu-
penky v ceně 150 korun prodávám každou středu od 17 hodin na adrese Ostopovická 5.

Milada Olejníková, předsedkyně Senior klubu Bosonohy

Divadelní představení JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Večer před Bosonožským sudovalem se v areálu fotbalového hřiště sešla trojice báječných 
žen – Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská a Barbora Seidlová – a v dětech vyvolávaly otáz-
ku, zda jsou to herečky nebo opravdové ježibaby. Divadelní představení, které si dalo za cíl 
vyčarovat ženicha, bylo vtipné, veselé a  plné energie a  pohody. Děti a  vlastně nejen děti, 
se do představení zapojily zcela přirozeně a nenásilně. Ježibab se nikterak nebály, to mož-
ná jen někteří tatínci .

Díky Vladimíru Koudelkovi a Miloši Dočekalovi, kteří mají na tomto krásném večeru největší 
podíl, jsme se mohli my dospěláci na chvíli vrátit do dětských let prostoupených pohádko-
vými postavičkami a dobrými konci.

A  jak nakonec to hledání ženicha dopadlo? No úžasně, našli se dva bosonožští ženichové 
s dobrým srdcem – Matěj Skládal a Dominik Komárek. Ale adeptů na ženichy, kteří mají dob-
ré srdce, bylo mnohem více, jen ty ježibaby pouze dvě.
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Po představení jsme si mohli chvíli povídat se starým Lotrandem – Jirkou Pechou a  po 
setmění se na plátně promítala pohádka Lotrando a Zubejda.

Vstupné bylo dobrovolné ve prospěch Nadačního fondu pro opuštěné děti Rozum a cit, je-
hož patronkou je Naďa Konvalinková.

Tak příští rok zase? Jiné představení, možná jiné místo – co takhle areál u Myslivecké chaty? 
Někteří účastníci Bosonožského sudovalu by se mohli jen pár metrů přesunout a rovnou vá-
let . Daniela Kalná

„Knock Knock“ na hřišti pod myslivnou
Hřiště pod myslivnou bylo v tomto roce vy-
užito k  několika kulturním akcím, jako je 
jarní Běh za osvobození Bosonoh, Meziná-
rodní den dětí nebo opékání špekáčků pro 

dobrovolníky akce Ukliďme Bosonohy. Hřiš-
tě navštěvují i občané Bosonoh. Hrají tu fot-
bal, prochází se se psy nebo si na chvíli od-
počinou při projížďce na kole.

V  letním období zde každou středu od 
19 hodin probíhají tréninky skupiny Knock 
Knock, která se zabývá žonglérstvím a  oh-
nivou show. Půvabné a  parádně secvičené 
představení jste už mohli vidět v centru vol-
ného času BOSA i na různých akcích pro děti.

Kdo by si chtěl zkusit žonglování, může se 
do tréninku zapojit po předchozí domluvě 
s  Pavlou Kolmanovou (tel.: 728 399 411, 
 e-mail: knock.knock.zonglovani@gmail.
com) nebo jen vyrazit na podvečerní pro-
cházku a  chvíli postát a  přihlížet umění 
žonglérství a světelné show.

Martin Blahák

Básničky na zadní straně zpravodaje
Nová koncepce Bosonožského zpravodaje 

přinesla kromě jiného také pravidelné uveřej-
ňování původní fotografie a původního bás-
nického textu na zadní straně obálky. Bez za-

jímavosti jistě není, že takový formát přináší 

poprvé v Brně právě náš Bosonožský zpravo-
daj. Obrázek vždy koresponduje s básničkou, 
která s úsměvem a v nadsázce reflektuje aktu-

ální dění v obci, a soudě podle ohlasů se větši-

ně čtenářů líbí. Proto budeme v této koncepci 
pokračovat a vyzýváme vás ke spolupráci! 
Pokud máte „básnické střevo“ a rádi fotíte, po-
šlete nám své výtvory, uveřejníme je (spojit ke 

spolupráci se může „básník“ i „fotograf“.) Po-
kud píšete jen básničky, i o ně máme samo-
zřejmě zájem.  Ať už to budou básničky od 

dětí (k těm určitě děti i něco nakreslí), nebo 
od těch starších. Kritické či úsměvné, vtipné 

nebo smutné, o přírodě, o životě. Témat je ko-

lem nás hodně. Básně můžete zasílat na mail: 
zpravodaj@bosonohy.cz nebo donést na po-
datelnu MČ Brno-Bosonohy nebo hodit do 

schránky MČ naproti pošty. Nezapomeňte 

přidat autora či autory. Ty nejlepší oceníme! 
 Těšíme se! redakce

Miniškolka Lísteček s angličtinou pořádá 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v úterý 25. srpna 2015 od 9 do 12 hod.
Lístek, o.p.s., Kroupova 102a,

tel. 734 727 964" (www.listek-ops.cz)
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Rozlosování fotbalového podzimu
KRAJSKÝ PŘEBOR

 1 sobota  8.  8. 16.30 hod. M. Krumlov–Bosonohy

 2 sobota 15.  8. 10.30 hod. Bosonohy–Sparta Brno

 3 sobota 22.  8. 16.30 hod. Ivančice–Bosonohy

14 středa 26.  8. 17.30 hod. Bosonohy–Rousínov

 4 sobota 29.  8. 10.30 hod. Bosonohy–Mutěnice

 5 neděle  6.  9. 16.30 hod. Bohunice–Bosonohy

 6 sobota 12.  9. 10.30 hod. Bosonohy–Vojkovice

15 středa 16.  9. 16.30 hod. Ráječko–Bosonohy

 7 neděle 20.  9. 16.00 hod. Bystrc–Bosonohy

 8 sobota 26.  9. 10.30 hod. Bosonohy–IE Znojmo

 9 neděle  4. 10. 15.30 hod. Lanžhot–Bosonohy

10 sobota 10. 10. 10.30 hod. Bosonohy–Moravská Slavia

11 neděle 18. 10. 15.00 hod. Bzenec–Bosonohy

12 sobota 24. 10. 10.30 hod. Bosonohy–Novosedly

13 sobota 31. 10. 14.00 hod. Jevišovice–Bosonohy

17 sobota  7. 11. 10.30 hod. Bosonohy–Boskovice

TK Brno-Bosonohy pořádá v pátek 11. 9. a v sobotu 12. 9.2015
(a v případě časové tísně i v neděli 13. 9. 2015)

na tenisových dvorcích v Bosonohách

11. ročník

otevřeného tenisového turnaje neregistrovaných ve čtyřhře

„O pohár starosty ÚMČ“
Přihlášky u ředitele turnaje Pavla Červeného (tel.: 724 771 339, 

e-mail: Pcerveny@seznam.cz)
nejpozději do 3. 9. 2015 – startovné je stanoveno na 200 Kč/hráče

Upozornění: kapacita turnaje je omezena – max. 15 dvojic, proto bude uplatněno pra-

vidlo, že pro přijetí do turnaje bude rozhodující dřívější datum přihlášení!

Tradičně bude součástí programu turnaj žen ve dvouhře – zahájení v 8 hod.
a rovněž večerní posezení pro účastníky turnaje.

Výbor TK zve tímto všechny zájemce z řad hráčů – mužů i žen – a příznivců tenisu.

Hledám ke koupi dům v Bosonohách 
nebo okolí, cena do 6mil. Kč. Děkuji. 

T: 736 123 995

Z důvodu stěhování hledám byt v Boso-
nohách, prosím nabídněte. 

Bez RK. T: 732 434 910
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Letní kvíz
Připravili jsme pro Vás malý letní kvíz, jehož správným vyplněním můžete získat odměnu. 
Přineste nám vyplněný kvíz na podatelnu MČ Brno-Bosonohy, a pokud bude vyplněn správ-
ně, odnesete si rovnou malý dárek. Kvíz je určen pro děti a mládež do 15 let (malé děti sa-
mozřejmě odměníme také, když budou mít šikovné rodiče či prarodiče a pomůžou jim od-
povědi najít případně napsat).

1. Na ulici Skalní směrem k lesu najdete „Významný krajinný prvek POD LESEM“, na tabuli, 
která toto okolí popisuje, pod číslem 7 objevíte jméno našeho významného ptáka. Ještě 
prozradíme, že je žlutý. Jaké je jeho jméno?

2. V roce 1930 byl postaven Jubilejní vodovod. Bylo to v roce, kdy náš první prezident sla-
vil 80. narozeniny. Otázka však nesměřuje na jméno prezidenta, to je T. G. Masaryk, ale 
zní: Která firma práci provedla?

3. Myslivecká chata v Bosonohách – tak toto místo je známo určitě všem. Nejenže se v are-
álu myslivecké chaty konají různé akce jako Pálení čarodějnic, Sudoval apod., ale také 
si zde můžete uspořádat vlastní oslavu nebo se jen projít a odpočinout na lavičce či se 
zchladit vodou ze studánky. A  jak zní otázka? Jaké číslo popisné chata má? Odpověď 
najdete na budově samotné.

4. Křížek na ulici Hoštické. Kdo chodí se psem, běhá, uspává miminko v kočárku nebo se 
jen, třeba romanticky, prochází, narazil na ulici Hoštické – resp. v aleji, která na tuto ulici 
navazuje na křížek. Postavili jej manželé Čoupkovi a otázka zní: Ve kterém roce? Odpo-
věď najdete na křížku samém, jen musíte chvíli hledat.

5. A poslední otázka Vás zavede zase na jiné místo Bosonoh, nicméně také ke křížku. Ten-

tokrát na začátku ulice Křivánky. Tentokrát je znění otázky jednoduché: Opište text, kte-
rý je na křížku napsán.

KVĚTINY U POŠTY
Naše motto: Spokojený zákazník – náš cíl

Nabízíme: ŘEZANÉ KVĚTINY, DOVOZ NA ZAKÁZKU • HRNKOVÉ ROSTLI-
NY • BALKONOVÉ ROSTLINY, LETNIČKY, TRVALKY • OKRASNÉ A OVOCNÉ 
STROMKY, PRODEJ SEMEN • ZEMINA, HNOJIVA, POSTŘIKY • VÝSADBA 

TRUHLÍKŮ, MISEK • DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, SVÍČKY, STUHY • PROUTĚNÉ 

ZBOŽÍ • SEZONNÍ ZBOŽÍ - VELIKONOČNÍ, DUŠIČKOVÉ, VÁNOČNÍ
Prodejní doba: pondělí–pátek 7.30–18.00 hod., sobota 7.00–11.00 hod.

U Pošty 16, 625 00 Brno-Starý Lískovec, tel.: 774 36 46 46, 
 www. kvetinyuposty.cz

e-mail: kvetinyuposty@seznam.cz, facebook: květiny U Pošty
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Víme, co se děje…
24.–28. 8. FOTBALOVÝ KEMP PATRIKA HOLOMKA

V  pořadí již třetí příměstské soustředění fotbalových nadějí. Dvoufázový trénink na hřišti 
i mimo hřiště zakončený v pátek dopoledne fotbalovou abecedou a odpoledne i pro Neú-
častníky kempu soutěže pod názvem VZHŮRU ZA REKORDY.

6. 9. POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU SE BROŇKOU SCHOŘÍKOVOU

V areálu fotbalového hřiště na ulici Hoštické můžete nejen poslouchat, ale také zpívat a tan-
čit. Za nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Bosonožské orlovny.

12. 9. TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY
11. ročník otevřeného tenisového turnaje neregistrovaných ve čtyřhře.

19. 9. BABSKÉ HODY
Ve 14 hodin vychází průvod od Bosonožské orlovny a večerní zábava začíná ve 20 hodin – 
hrají Hornobojani. Srdečně Vás zvou všechny stárky.

Termíny Bosonožského zpravodaje
Bosonožský zpravodaj vychází každý měsíc kromě letních prázdnin – o prázdninách se bu-
deme snažit vydávat letní dvojčíslo, trošku odlehčené. Další termíny, kdy Vám zpravodaj 
přijde do schránek, jsou: 

11.  9. 2015 – uzávěrka příspěvků 28.  8.

 2. 10. 2015 – uzávěrka příspěvků 18.  9.
 6. 11. 2015 – uzávěrka příspěvků 23. 10.
 4. 12. 2015 – uzávěrka příspěvků 20. 11.
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Turnaj v nohejbale (foto Martin Blahák)

Divadelní představení Ježibaby a ženichové (foto Martin Blahák)



K čemu by Vás inspirovala tato fotka? 
Petra Ulrycha lípa inspirovala k napsání 
krásné písničky Lípa, z níž vybíráme: 

Má lípo zelená,
pověz mně, co pro mě znamenáš, 
všechno to, co jsi chtěl,  
když jsi do světa šel,
tvoji první větu
ve vůni mých květů,
první milování,
pýchu, vzestup i pád,
věty, který máš rád,
 to znamená.


