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Vážení a milí spoluobčané,
zdravím Vás na počátku období, které máme asi všichni nejraději. Těšíme se nedo-
čkavě na první paprsky jarního slunce a dlouhé dny, které nás naplní novou energií. 

Mám to stejně a  nedočkavě očekávám slunce, teplo a  zelenou neporušenou pří-
rodu. O  to víc mi bere energii, když v  jarních měsících vidím v  obci škody, které 
nám nezpůsobila zima, ale bezohlední lidé, kteří nerespektují snahu druhých a mají 
obecně lhostejný přístup k veřejným prostranstvím a místům, která „nejsou na je-
jich dvorku“, a tudíž je nezajímají.

V konkrétním případě zmíním dětské hřiště na ulici Vzhledná, kde mnozí návštěv-
níci nerespektují provozní řád a  ničí vybudované zařízení. V  dnešní problémové 
době, kdy je to jedno z  mála míst pro strávení volného času našich nejmenších, 
jde o bezohlednost hraničící s vandalstvím.

Toto období pro mnohé z nás znamená velký úklid jak doma, tak i na zahradách. 
Znovu a znovu mě překvapuje a nechápu, co vše jsou lidé schopni při úklidu vlast-
ního domu, bytu či zahrady odložit na nesprávné místo. Pro příklad uvedu starý 
nábytek, vybavení koupelen, koberec, dokonce i  staré pneumatiky u  kontejnerů 
na separovaný odpad, posečená tráva podél koryta potoka apod. Všichni by měli 
vědět, kam s odpadem. I v naší městské části je sběrné středisko, kde můžeme od-
pad odložit. Apeluji na disciplinovanost nás všech, stačí málo na to, abychom měli 
naše okolí pěkné.

Jaro nám přináší krásné počasí, ale za současné situace nemáme možnost se po-
tkat na našich obecních kulturních akcích, které bychom organizovali. Je mi to 
líto a doufám, že se nám náš kulturní, přátelský, sousedský život v obci brzy vrátí.

Váš starosta Miroslav Sojka
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Dostavba kanalizace v Brně II, sekce 1, Bosonohy
Problematika s napojením okapů a svody dešťové vody (nejen) na Bosonožském náměstí.

Mnozí z Vás si jistě všimli, a  logicky také poukazují na to, že se vyústění okapů budov nově 

nenapojují na dešťové svody novými přípojkami do kanalizační stoky, ale i přes rozsáhlou sta-

vební činnost, dál zůstávají v původním stavu a dešťová voda je odváděna dále povrchově.

Dle vyjádření Ing. H. Janouška, zástupce investora akce a provozovatele BVK, tam kde je dle je-

jich norem stará dešťová stoka již dříve vybudovaná, je dle jejich monitoringu v pořádku a ne-

vyžaduje tak v současné době rekonstrukci, nebuduje se nová a ponechává se současný stav. 

Kolem toho se vše točí. Na Bosonožském náměstí tak budou v rámci budování povrchů nové 

komunikace přidány pouze nové uliční vpusti a ty staré vyměněny za nové. Ostatní dešťové na-

pojení či vyústění zůstává. Tedy mnohde s vyústěním do předzahrádek, potažmo na chodníky 

a komunikace. Zde nyní bohužel dochází ke kolizím se současným stavem vyústění dešťových 

svodů majitelů domů a konstrukcí a niveletou nově budovaných chodníků v majetku města.

Dne 28. 3. 2021 jsem na tento problém přímo na místě, a  následně také písemně upozornil 

stavební dozor Ing. Pikulu se žádostí o nápravu. Pro informaci přikládám dopis, který jsem mu 

odeslal a kde je situace popsaná takto: 

„Vážený pane inženýre,

na základu podnětu místních občanů a na základu mé páteční schůzky s nimi, a hlavně na základu 

naší dnešní schůzky přímo na místě samém, Vám zasílám podnět k řešení pravděpodobných nedo-

statků v řešení odvodnění spodní části Bosonožského náměstí atd.

Jedná se tedy o odvod dešťové vody z části plochy náměstí, komunikací a chodníků, orientačně od 

č.p. 13 po čp.25/27

Jedná se zejména o to, že je plocha komunikace a chodníků, výměry, dle mého více než 400 m2 (ko-

munikace+chodníky), odvodněna přirozeným sklonem i novým vyspádováním do jediné, standard-

ní uliční vpusti v zálivu komunikace před domem čp. 17. Zde se, dle dlouholeté zkušenosti místních 

občanů, kterou mohu potvrdit, vždy při dešti vytváří mohutný proud protékající dešťové vody. Nyní 

je zde další plynulý odtok z této oblasti nově znemožněn obrubníky. Vzhledem k velkému množství 

mohutným stromům lipové aleje zde vzniká velice odůvodněná obava, že bude během deště do-

cházet k zanešení této jediné vpusti a jejímu „přelití“ přes chodník a park.

Investor, dle mého názoru chybně, neřešil v projektu odvod dešťové vody z okapů střech přilehlých 

domů nově napojením do dešťové stoky, ale dle vyjádření „ponechal současný stav“ a to i přes to, 

že jsme na tuto situaci v rámci TD upozorňovali. Tento akceptovaný současný stav, tedy přináší do 

situace další problém. K ploše odvodňovaného území komunikace a chodníků, přičtěte tedy i plochu 

odvodněných střech. Tato plocha může být dle mého skromného odhadu, taktéž cca 300–400 m2, 

které by měla pojmout pouze tatáž, jediná uliční vpusť! Toto zde projektant evidentně neřešil či ne-

zohlednil. A připočtěme k tomu zmíněné nečistoty. Dále zde bude nutně docházet k zatékání dešťo-

vé vody z hlavní komunikace. Tato komunikace bude mít střechovitý příčný sklon. Zde je tedy nutné, 

pokud se s tím nepočítá, v oblouku sjezdu taktéž osadit uliční vpusť. Zde všude je nezbytné změnit 

projekt a situaci napravit. Dále tedy, pokud investor argumentuje tím, že v rámci odvodu dešťových 

vod ponechává současný stav, nechť prosím projektant vyřeší napojení současných dešťových svo-

dů na chodník, tak aby voda nezůstávala pod jeho úrovní, nezůstávala v utopených předzahrád-

kách a nepodmáčela domy a sklepy. Předcházejme možným škodám, které budou vznikat následně 

ve spojitosti se špatně řešeným odvodněním.

Dále bych chtěl požádat o  možnou změnu v  uložení obrubníků, nebo o  úplné vypuštění jakého-

si, s  prominutím „ocásku“ chodníku, který nikam nevede. Jedná se o  část chodníku před domy 

čp. 13/15, respektive u sochy sv. Jana Nepomuckého. Majitelů domů znesnadňuje příjezd k domu. 
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Vážení občané Bosonoh,
chci Vás oslovit jménem našeho spolku, který je už dlouhá léta aktivní v boji za kvalitu bydle-
ní v Bosonohách. Dosáhli jsme již hodně změn k lepšímu. Bojujeme na více frontách – někde 

sami, někde s podporou městských částí, okolních obcí a spolků. Tímto Vás chceme informovat 
a požádat o příspěvek nebo i spolupráci, jestli má někdo z Vás chuť a sílu.

Naše bojové linie: 

1. ulice Pražská
2. dálnice D1
3. chystaná R43

Ulice Pražská 
Na ulici Pražská je dlouhodobě překračován limit hluku. Víme, že Krajská hygienická stanice 
(KHS) by měla zakročit, ale bohužel tento stav pouze toleruje a  je nečinná. Tvrdí, že zde platí 

tzv. stará hluková zátěž (SHZ), podotýkám už od roku 2001! Náš názor je, že je to nezákonné, 

staví nás to do pozice druhořadých občanů. Pochopili jsme, že nemá smysl se dovolávat svých 
práv přes úřady a začali jsme konat. Zažádali jsme o vyloučení kamionové dopravy z Bosonoh, 
což se po dvou letech zrealizovalo. Napadl jsem jednání KHS potažmo státu u soudu, a tím jsem 

spustil další akci – pokládku tichého asfaltu. I nadále řeším soudní cestou jako soukromá osoba 

nezákonnou SHZ, chci docílit jejího zrušení.

Dálnice D1 
Po instalaci nového asfaltu a protihlukových stěn hluk od roku 2019 nepřekračuje zákonné li-

mity hlučnosti. Zde se ale i nadále zaměřujeme na kvalitu ovzduší. Máme strategicky umístěné 
stanice na měření emisí. Z dat, které získáváme, můžeme vidět, že emise překračují povolené 

U  vjezdu domu čp. 13, je prosím třeba výškově srovnat a  pohlídat niveletu chodníku tak, aby ne-
mohlo při dešti a  popsané situaci dojít k  přetékání vody z  chodníku a  komunikace na jeho poze-
mek a do sklepu domu.
Žádám Vás tedy tímto o sjednání možné nápravy. Prosím, informujte mě, jakým směrem se situace 
vyvíjí a jak a s kým se bude řešit."

Děkuji.

Dočekal Miloslav, místostarosta v Brně-Bosonohách, dne 28. 3. 2021“

Jaký je tedy nyní, na tomto základu, dohodnutý následující postup.
S každým majitelem domu, kde došlo či dojde k této situaci, stavba neprodleně projedná mož-
nost a  způsob technického řešení nápravy a  také ji na náklady investora či dodavatele stav-
by provede. Vše je dál o  jejich domluvě a souhlasu majitele. Jde o zjevnou vadu a  investor si 
s projektantem musí vyřešit, kdo ponese tyto náklady. To je jejich věc. Nás zajímá, aby bylo vše 
vyřešeno ke spokojenosti občana, který tuto situaci nezpůsobil. Tolik zatím z našeho jednání 
přímo na místě, jehož se účastnili mimo vedení MČ, všichni zástupci odpovědných organizací, 
projektantů a dodavatelů. Mimochodem, na to, že se v mnoha případech neřeší nové napojení 
okapů a jejich svodů na dešťovou kanalizaci jsme samozřejmě mnohokrát investora upozorňo-
vali. Odpovězeno nám bylo, tak jak jsem již uvedl. Toto je nyní bohužel současný stav. K všeo-
becné spokojenosti má ještě daleko.

Děkuji za Vaši trpělivost!
Dočekal Miloslav, místostarosta
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hodnoty. Bosonohy jsou tak z hlediska kvality ovzduší na úrovni průmyslově znečištěného Os-

travska. Dle výsledků byl loňský rok nejhorší ze všech, i když intenzita dopravy klesla.

R43

Nemusíte bydlet přímo v blízkosti dálnice nebo Pražské ulice, Vaše zdraví je stejně poško-

zováno vlivy z  těchto zdrojů dopravy. Průměrně nám všem toto prostředí zkracuje život 

o 2–3 roky. Rozhodnutím o umístění R43 právě do této oblasti se doprava zde zdvojnásobí. 

Tuto komunikaci můžeme nazývat rychlostní silnicí, silnicí první třídy, dálnicí, avšak nic ne-

zakryje fakt, že to má být tranzitní komunikace, která by neměla vést skrze obydlené měst-

ské části a obce. 

Z globálního hlediska má tato dálnice evropský význam, R43 bude součástí Baltsko-jadranské-

ho koridoru, tedy spojnice jihu Evropy se severem. Nepůjde o to, že stávající doprava do Brna 

se rozloží do více silnic, bohužel ne. R43 zde bude sloužit průjezdu tranzitu a pro Brno bude 

mít minimální přínos. Bosonohy tím ohraničí z další strany, a tak se stanou evropsky důležitým 

silničním uzlem. Ptám se, počítá tady někdo s  tím, že se tady bydlí? A  víte, že tímto krokem 

bude nenávratně poškozena rekreační oblast Brna – přehrada?

Slibují nám obchvat, který ale už slibují 20 let, nyní ho podmiňují stavbou R43. Možná nám 

obchvat uleví od dopravy na ulici Pražské, ale problém se přesune na druhou stranu k dálnici. 

Není kam přivést další tisíce aut. A jak už ze zkušenosti víme, jakmile se něco schválí, postaví, 

pak už si stát najde cestu, jak to zlegalizovat a  držet v  chodu desítky let bez povinnosti stav 

zlepšit. To, že nám R43 vlastně uleví od dopravy je jenom jedna z  dalších lží, kterými politici 

prosazují pouze svoje soukromé zájmy. Nejsme proti výstavbě R43, požadujeme pouze, aby 

celkový hluk nepřekračoval hygienický limit po celé trase nové silnice. 

Minulý rok byla i přes protesty schválena aktualizace zásad územního rozvoje pro Jihomorav-

ský kraj se zakreslenou R43 přesně tam, kde už byla jednou zakreslena tzv. Hitlerovou stopou 

(v Bosonohách s mimoúrovňovou křižovatkou s D1, dále Hitlerovou dálnicí do Bystrce v blíz-

kosti Brněnské přehrady viz obrázek). V roce 2012 se podařilo tento územní plán zrušit právě 

z důvodu nadlimitní zátěže způsobené nově plánovanou R43. Náš spolek byl přímo žalobcem 

v tomto soudním sporu. Soud dal za pravdu argumentům, že není možné přidávat další zátěž 

tam, kde už nyní jsou limity překračovány. Kupodivu nový územní plán obsahuje stejný zá-

měr s umístěním R43 jako v minulosti pouze s tím rozdílem, že v problematických místech je 

přiložena poznámka: „zajistit nadstandardní opatření“. A to i přes rozhodnutí soudu a přesto, 

že z aktivity spolků vznikla tzv. optimalizovaná varianta, která vytváří R43 jako plnohodnotný 

obchvat Brna i  okolních obcí a  vytváří dostatečný koridor s  odstupem od veškeré zástavby 

s minimálními dopady na život lidí a bez nutnosti stavby drahých tubusů a tunelů. Kraj, stát 

proplánoval už stovky milionů korun, my nabízíme zdarma variantu, kterou však nikdo dosud 

ani neposuzoval.

Musíme proto přistoupit k další žalobě a na tu se zorganizovala veřejná sbírka. Každá koruna 

se počítá, a proto Vás žádáme – podpořte nás a další spolky v této aktivitě. 

Podpořit náš společný cíl je možné i nadále ve sbírce zaštítěné nadací VIA na  www. darujme. cz/

projekt/1204096 nebo převodem na transparentní účet u Raiffeisenbank 2998270002/5500. 

Velké díky patří Vám všem, kdo jste již finančním darem přispěli!

Připomínky, návrhy či dotazy prosím posílejte na naši e-mailovou adresu:  spolekzokbbb@ gmail. com.

Spolek za ochranu kvality bydlení v Brně Bosonohách

Ing. Libor Dolák
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Dostavba kanalizace v Brně II, sekce 1, Bosonohy
Postup výstavby komunikaci v  návaznosti na poslední jednání v  rámci TD bych vás chtěl ve 
stručnosti informovat o plánovaném postupu výstavby komunikací do 1. 7. 2021.

Bosonožské náměstí: 
– část okolo školy vlevo a  část ve spodní části (od sochy sv. Jana Nepomuckého po č.p. 27) 
bude dokončena do 30. 4.,
– horní část náměstí od ul. Vrchní po křižovatku Přímá / Rušná bude uzavřena pro výstavbu 
nové komunikace od 6. 4. do 30. 6. 

Průjezdní: 
– komunikace zde bude dokončena nejpozději do 30. 4. 

Mlaty: 
– komunikace zde bude dokončena nejpozději do 31. 5. 

Ševčenkova, Kolmá: 
– komunikace zde bude zahájena od 12. 4. a dokončena bude nejpozději do 30. 6. 

Hoštická: 
– 14. 4. bude prováděn asfaltový povrch v úseku od hřiště po ul. Pražská, od 16. 4. bude tento 
úsek možné pojíždět, 
– od 16. 4. do 30. 6. bude dokončena část po točnu MHD a  úsek do 1. poloviny horní ulice 
Hoštická (č.p. 10 až č.p. 38) 

Práčata:
– část od točny MHD po ul. Rebovka bude dokončena do 30. 6. 

Od 1. 7. 2021 bude autobus MHD převeden z Bosonožského náměstí zpět na Hoštickou. 

Miloslav Dočekal, místostarosta

Knihy Miroslava Kazdy z historie Bosonoh 

v prodeji na bosonožské radnici!
„BOSONOHY v historické fotografii – spolky, lidé, události a proměny obce“ 1. a poslední 
vydání knihy pana Miroslava Kazdy vyšlo koncem roku 2020. Krásná, vázaná kniha má 95 stran 
a najdete v ní téměř 180 autorských i archivních fotografií a pohlednic s tématikou a stručný-

mi popisky ze života v Bosonohách. 

Cena: 385,– vč DPH

„BOSONOHY v událostech času“ Nový a po-

slední dotisk knihy stejného autora, 2. dopl-
něné vydání knihy z roku 2014. Kniha formá-
tu A5 obsahuje 163 stran dobových fotografií 

a  psaného textu zachycující život a  historii 

Bosonoh, od prvních doložených písemných 
zmínek, až po dobu nedávnou.
Cena: 300,– vč. DPH

Obě knihy můžete zakoupit v  úřední dny, 
nebo po domluvě na ÚMČ Brno-Bosonohy! 

Neváhejte! Omezený počet výtisků!
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Víme všechno o zábavní pyrotechnice?
Nejen koncem roku, ale vlastně po celý rok a v Brně po dobu akce Ignis Brunensis, je neustá-

le někde slyšet hluk ohňostrojů či jednotlivě odpálených petard. Teď v době koronavirových 

omezení sice o  hodně méně, ale zastupitelství města Brna se již chystá na Ignis Brunensis 

2021. Úklid po ohňostrojích u  Brněnské přehrady bude podle dokumentu Příkazní smlouva 

ze dne 16. 2. 2021 hrazen z veřejných financí statutárního města Brna ve výši cca 98 000 Kč. 

Opravdu to chceme?

Když už nemyslíme na přírodu a zvířata, zkusme se zamyslet nad tím, co odpálená pyrotechni-

ka může způsobit nám, našim dětem. 

Snad budete mít trpělivost přečíst si souhrn nebezpečných látek, které potom dýcháme, do-

stanou se do půdy, vody. Ty prvky se po explozi zkrátka jen tak neztratí. 

Stručný přehled problematiky 

1. Ročně se v ČR dostane do životního prostředí díky ohňostrojům asi 12,5 t hořčíku, 10,5 t ba-

ria, 1 t stroncia, 0,8 t titanu, 0,5 t mědi, 1,2 t rubidia atd. 

2. Množství uvolněného Zn, K a Na je tak obrovské, že jej lze postihnout problematicky i  jen 

bilančně. V  pyrotechnických produktech jsou jejich sloučeniny obsaženy v  mnohagramo-

vých množstvích. 

3. Dalšími prvky, které se v tzv. zábavní pyrotechnice běžně vyskytují, jsou Li, Bi, Cr, Ni, Al, Fe, 

Be, Sb, Cd, Mn, V. 

4. Množství Ba se oproti běžnému „pozadí“ v ovzduší během 45minutového ohňostroje zvy-

šuje za nepříznivých povětrnostních podmínek až 580x. U Cu bývají tyto hodnoty poněkud 

nižší, zvýšení bývá 70 až 90násobné. Podobné je to u Sr a Rb. 

Koniklece na Kamenném vrchu
Vážení občané, letos, jako každý rok na jaře, 
opět začínají kvést koniklece na Kamenném 
vrchu v  Brně. Jedná se světový unikát, který 
přitahuje každý rok tisíce návštěvníků a  láká 
k procházkám. Tentokrát je situace o to složi-
tější, když o ohledem na pandemická opatření 
nemůžeme navštěvovat jiné přírodní lokality 
mimo město, a Kamenný vrch společně s no-
vou rozhlednou na Holedné se tak stává jed-
nou z  nejatraktivnějších a  nejnavštěvovaněj-
ších lokalit Brna. To s  sebou, bohužel, přináší 
i zvýšené ohrožení konikleců. Pohyb v přírod-
ní rezervaci je v době kvetení umožněn pou-
ze po úzkých pěšinách, které ale nestačí ob-
rovskému náporu návštěvníků. Dochází proto 
k  plošnému sešlapávání porostu až na holou 
zem, a  to už koniklece, kterým během roku 
občasné pošlapání tolik neublíží, může zcela 
zničit. Prosíme vás tedy o maximální ohledu-
plnost, dbejte pokynů dobrovolných strážců 
a  nevoďte do rezervace psy, je to zakázá-
no vyhláškou. Velmi bychom si přáli, abyste 

z návštěvy rezervace měli pěkný zážitek, pro-
to, prosím, pravidla dodržujte nejen kvůli 
sobě, ale i  kvůli budoucnosti krásného celo-
světově unikátního území, které v Brně máme. 
V  okolí rezervace je navíc spousta míst pro 
procházky, lesopark nad Raisovou ulicí, Ko-
houtovické lesy, okolí Myslivny. 

Děkujeme za pochopení.

Jana Drápalová, starostka Nového Lískovce 
a Rezekvítek
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 5. Hodnoty pro aerosolové částice PM10 a PM2,5 jsou typicky 50x až 90x zvýšené v průbě-
hu a  po ukončení ohňostroje, přičemž transportují prvky, které běžně nejsou na těchto 
částicích přítomny, například stroncium nebo rubidium. V  průběhu festivalu ohňostrojů 
v Montrealu byla v roce 2008 pro PM2,5 zaznamenána hodnota 10 000 μg m-3 (45 minut 
trvající ohňostroj umístěný v  rozptylově nevhodné lokalitě a  probíhající za nepříznivých 
klimatických podmínek). V průběhu asijských ohňostrojů (především Indie a Čína) jsou běž-
ně dosahovány hodnoty až 50 000 μg m-3 pro PM2,5 po hodinovém ohňostroji. 

 6. Zvýšené hodnoty přetrvávají podle klimatických podmínek i řadu následujících dnů. Není 
výjimkou, že zvýšené pozadí v zimních měsících přetrvává i dva a více týdnů. Ovšem i po 
vymizení z  ovzduší, sloučeniny uvolněné při explozi rakety postupují dále do životního 
prostředí, dostávají se do vody a půdy a mohou vstupovat do potravních řetězců. Nutno 
zdůraznit, že bez ohňostrojů by se řada zmíněných prvků v měřitelném množství v život-
ním prostředí vůbec nevyskytovala. 

 7. Jako „tracer“ pro PM2,5 se často používají právě Ba, Sr nebo Rb ionty. Ideálním „tracerem“ 
pro nelegální pyrotechniku je antimon. 

 8. V ČR je odhadováno, že například novoročního ohňostroje se aktivně účastní každý desátý 
spoluobčan. Počet odpálených raket je jen těžko odhadnutelný, předpokládá se v průměru 
asi pět odpálených raket na jednoho „střelce“. To znamená neuvěřitelných 5 milionů raket jen 
během silvestrovské noci. Česká obchodní inspekce uvádí přibližné množství legálně proda-
ných pyrotechnických produktů, ovšem i střízlivé odhady uvádějí, že možná až polovina této 
novoroční pyrotechniky pochází z nelegálního trhu a je prodávána podloudně na různých trži-
štích a v asijských obchodech. V těchto produktech se pak vyskytují i prvky, které se v produk-
tech nabízených v běžné obchodní síti nemohou (nesmějí) vyskytovat. Expozice obyvatelstva 
například karcinogennímu antimonu může být tedy velmi vysoká. Pro zajímavost je možné 
zmínit, že v Indii zábavní pyrotechniku použije alespoň jednou ročně až 80 % obyvatelstva. 

 9. Ideálním „tracerem“ pro nelegální pyrotechniku je právě antimon nebo thallium. 
10. Odpovídající monitoring v ČR i v EU zcela chybí. Tato problematika je podceňována i glo-

bálně. Navíc běžný spoluobčan vzhledem k naprosté absenci osvětové činnosti ani netu-
ší, jak rizikovou činnost provozuje, případně jak nebezpečným směsím sloučenin jsou on 
a jeho blízcí, často malé děti, exponovány. Při zběžném průzkumu populace bylo zjištěno, 
že se řada spoluobčanů navíc domnívá, že „to prostě shoří“ a riziko není větší, než když se 
například opékají buřty u táboráku. Toto prosím není bohužel nadsázka! Negativně je vní-
mán především hluk a pak strach domácích zvířat. Dosti absurdní. 

11. Dvojmocné ionty Ba jsou užívány pro dosažení zelené barvy, dvojmocné ionty Sr pro bar-
vu červenou, jednomocná Cu pro modrou barvu, případně dvojmocná Cu v přítomnosti 
Cl rovněž pro modrou, sodné ionty pro žlutou atd. Hořčík, zinek, draslík atd. jsou součástí 
přítomných silných oxidačních činidel. Mezi ně patří chloristany a chlorečnany a některé 
peroxidické sloučeniny atd. V  raketách je přítomen dále červený fosfor, síra, aktivní uhlí 
s vysokým povrchem, práškový zinek a hořčík atd. 

12. Prvky se ve spalinách mohou vyskytovat v nulamocném stavu, častěji jsou však přítomny 
ve formě různých peroxidů a nestechiometrických sloučenin, které se vyznačují vysokou 
reaktivitou. Jejich rychlé působení na organismus je umocněno často vysokou rozpustností 
produktů exploze ve vodě. 

13. Přestože je použití mnoha dalších prvků v zábavní pyrotechnice v zemích EU zakázáno, běžně 
se objevuje velké množství produktů s obsahem Pb, Th, As a Sb. Zvláště olovo, thallium a ar-
sen jsou v ohňostrojovém smogu detekovány téměř vždy, zvýšení u Pb bývá až 60násobné 
oproti běžnému stavu. Tato skutečnost ukazuje na velký podíl nelegální pyrotechniky na ev-
ropském ohňostrojovém trhu. Sloučeniny antimonu jsou téměř všechny považovány za u lidí 
prokázané karcinogeny. Sloučeniny olova a thallia patří mezi komplexní jedy. Vysoká toxicita 
sloučenin arsenu je všeobecně známa. Expozice je téměř vždy inhalační, a tudíž velmi účinná. 
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MOJE BEZPEČNÁ ADRESA 
SOUTĚŽ PRO VÁS 

Zapojte se do soutěže o praktické dárky a odpovězte na soutěžní otázku.  
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 2: 

U oken přízemních bytů a domů mohou pachatelé využít otevřené ventilace. 
Víte, jak můžete zabezpečit pootevřená okna svých bytů? 

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení Městské policie Brno na 
adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou slosovány a výherci informováni 
o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku 
příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro 
bezpečné bydlení.  
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravodaje, nebo na webových 
stránkách Městské policie Brno: https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/.  
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA: 

RC třída vyjadřuje, odolnost produktu vůči pokusům o jeho násilné překonání.  
Je definována číslem RC 1 - RC 6. Pro byty a domy se doporučuje minimálně RC třída 3 a 4. 
Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU? 
Ve spolupráci s odborníky, jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné 
bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní doporučení realizovat, je možné od 
brněnské městské policie získat certifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro 
splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími 
systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly 
základním doporučením.  
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových stránkách Městské 
policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji můžete získat v sídle Preventivně 
informačního oddělení Městské policie Brno na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra - vedle 
koupaliště).  
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu: 
str. Luboslav Fiala 
Tel: 548 210 035 
e-mailu: luboslav.fiala@mpb.cz. 

14. Kromě prvků a iontů prvků (kovů a metaloidů) se do prostředí dostává velké množství to-
xických plynných produktů (oxidy síry, fosforu, dusíku a  dále organické sloučeniny, jako 
jsou formaldehyd, acetaldehyd, butylacetát, rozličné organické hydroperoxidy, mohou 
vznikat chlorované uhlovodíky, a dokonce polyaromatické uhlovodíky). 

15. Zdravotní rizika uvedených emisí jsou enormní. Ohňostrojový smog představuje velmi po-
divnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, směs, která se jinak nemůže vyskyto-
vat. Bohužel jsou však rizika zcela, nebo téměř zcela ignorována, nebo při nejmenším velmi 
podceňována. Pokud by se podobné produkce polutantů dopouštěl jakýkoliv průmyslový 
závod apod., jistě by čelil soudnímu stíhání a rychlému uzavření. Reakce obyvatelstva by 
jistě byla panická a velmi prudká. 

Prosím, zamyslete se každý sám, zda to stojí za chvilku zábavy.

Děkuji doc. Dr. Ing. Petru Klusoňovi, DrSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR za odborné pod-
klady. MUDr. Iva Tomášková, Ph.D., FSpS MU Brno, katedra podpory zdraví
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JAK DĚTEM ŘÍCT O ROZVODU?
Rozvod rodičů je pro děti náročný, jak moc je 
ale poznamená, záleží také na tom, jak k tomu 
rodiče přistoupí. Důležité je mít na paměti, že 

situace okolo rozvodu je náročná i pro rodiče 

samotné. Ve hře je spousta emocí a často i ne-
dořešených otázek. Rodiče se proto někdy vy-
hýbají tomu, aby si s dětmi na toto téma pro-

mluvili, bojí se, jak budou reagovat a zda jim to 

neublíží. Nutno dodat, že děti jsou velmi vní-
mavé a  existuje poměrně velká šance, že už 
delší dobu pozorují, že se doma mezi mamin-

kou a tatínkem něco děje, něco není v pořád-

ku. Protože žádné bližší informace nemají, do-
stává se ke slovu jejich fantazie – přemýšlí, co 
se to vlastně děje a jestli za to třeba nemohou 

ony. V případě, že jste se s partnerem na rozvo-

du dohodli, nemá cenu rozhovor s dětmi od-
kládat. Jednak proto, že mohou být současnou 
situací velmi zmatené, ale také proto, že od-
kládáním se zvyšuje riziko, že o  rozvodu poví 

dítěti někdo jiný. Ať už cíleně, nebo náhodou.

Jak takový rozhovor načasovat? Rozhod-

ně se nedoporučuje na dítě všechno vychr-
lit v  návalu prvotních emocí. Nejprve si roz-
vod zpracujte vy sami. Je možné, že jste kvůli 

tomu smutní nebo naštvaní a  že chcete tyto 

emoce s někým sdílet. To je v pořádku. Obrať-
te se na přátele nebo příbuzné. Nikoli na dítě. 
Stejně tak není vhodné stavět dítě do situa-

ce, kdy by mělo rozhodovat za vás. „Co myslíš, 

měli bychom to s tatínkem ukončit?“ Opět – své 
pochybnosti a nejistoty v tomto případě pro-
berte spíše s dobrým kamarádem, příbuzným 

nebo psychologem, nikoli s  dítětem. Nedo-

poručuje se rozhovor o rozvodu začínat před 
spaním nebo těsně před odchodem do školy.
Ve dvou, nebo každý zvlášť? Toť otázka. Po-
kud to jde, zkuste být u  rozhovoru oba. Do-

mluvte se, co a jak dítěti chcete říct. Není po-
třeba zacházet úplně do všech detailů, ale 
doporučujeme říct dítěti pravdu. Dejte mu čas, 
aby všechno vstřebalo a  určitě se připravte 

WORKSHOP 2021
„ Policistou na zkoušku“

23. 4., 25. 6., 10. 9.,
15. 10. 2021

od 09:00 hod.
areál SKP Kometa, Bauerova 5, Brno

REGISTRACE
NÁBOROVÉ CENTRUM
KRAJSKÉ 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

+420 725 687 622
+420 724 187 391
naborbrno@pcr.cz

VYZKOUŠEJ, ZDA 
PRO DO SLUŽEBNÍHO 

23 4

10 bosonožský zpravodaj 3/2021



Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
co už dalšího psát o zavřené škole a školce, kdy 
veškeré vzdělávání je možné poskytovat pou-
ze na dálku? Snad jen to, že je to pro všechny 

zúčastněné obtížné. Pro děti – jak udržet po-

zornost, zachovat režim, plnit si úkoly. Pro ro-
diče – jak skloubit starost o děti s prací a tře-
ba i s obavou o zdraví ostatních blízkých. Pro 

učitele – jak motivovat děti k učení, co nového 

a neobvyklého připravit a co se vlastně bude 
dít, až budeme mít to štěstí a  děti do školy 
a školky přijdou. V době psaní tohoto článku 

vypisuji také ministerské tabulky o tom, kolik 

dětí po otevření přijde a kolik zaměstnanců se 
o ně bude starat tak, aby nám stát dodal testy 
na pravidelné testování, o kterém ani nevíme, 

jak bude vypadat. Plno neznámých, nejistých 

a nepředvídatelných věcí.

Co pozitivního psát z toho, co se událo?

Vy, kteří sledujete naše zprávy na Facebooku, 
už víte. Paní učitelka Eva Klailová byla vybrána 
a bude oceněna titulem „Učitelka roku 2021“ 
v kategorii nazvané Ocenění za dlouhodobou 

tvůrčí pedagogickou činnost. Máme všichni 
radost a  čekáme, až situace dovolí skutečné 
ocenění předat.

Páťáci lovili jarní květiny, stavěli pyramidy 

z  posledního sněhu a  tvořili město budouc-
nosti. Nebylo to jen hraní, ale hlavně učení 
propojené s životem a zábavou.

Paní učitelky v mateřské škole upravovaly za-
hradu, vytvářely výzdobu před školkou a před-
školákům připravovaly vzdělávací materiály.

na případné otázky. Je možné, že jich bude 
spousta. Neslibujte nesplnitelné jen proto, 
abyste dítě uchlácholili, protože dítě si tyto 
sliby bude pamatovat. V případě, že si neumí-
te představit, že by společný rozhovor probě-
hl bez hádek, měl by s dítětem promluvit ten, 
který je schopen celou situaci vysvětlit v klidu. 
Vyhněte se jakékoli citové manipulaci s  dítě-
tem nebo ponižování a  očerňování druhého 
partnera, který u rozhovoru není přítomen.

Reakce dětí bývají různé a liší se v závislos-
ti na věku. Menší děti si rozvod často vyčí-
tají a  obviňují samy sebe. Je velmi důležité, 
abyste jim zdůraznili, že nic z toho není jejich 
vina a  že jej oba máte stále rádi. Na tom, že 
jste jeho rodiči, se nic nemění. Starší děti pak 
mají tendenci hledat viníka v  jednom z  rodi-
čů. Některé děti budou plakat, jiné se budou 
vztekat. Možná vás váš potomek překvapí po-
zitivní reakcí a  odpovědí, že to bude lepší, 
protože slyší, že se pořád hádáte. Může se ale 

také stát, že si dítě po rozhovoru odejde pro-
stě hrát, jako by se nic nestalo. Nebojte se ho 
zeptat, zda pochopilo, co to všechno vlastně 
znamená nebo o čem teď přemýšlí.

Na závěr si pojďme shrnout to nejdůležitěj-
ší. Jak dítěti rozvod oznámíte, bude mít vliv 
na to, jak moc ho celá situace poznamená. 
Zlatým pravidlem je, abyste se snažili být bě-
hem rozhovoru klidní a vyhnuli se křiku a hád-
kám. Ty jsou bohužel v tomto napjatém obdo-
bí časté. Rozvod je samozřejmě náročný i pro 
vás a máte-li být před dítětem v klidu, je po-
třeba, abyste mysleli i  na sebe. Nebuďte na 
to sami – proberte situaci s přáteli, promluvte 
třeba s těmi, kteří si už podobnou situací pro-
šli. Využít můžete i  speciální rodičovské linky 
nebo se poradit s psychologem.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

bosonožský zpravodaj 3/2021 11



Zprávy z centra volného času BOSA
Od 13. 12. 2020 je na ulici Ostopovická hoto-
vá kanalizace a  nová vozovka. Paráda! Ještě 
nás v tomto roce čeká přeložení elektrického 
vedení do země. 
V  centru jsou pozastaveny prakticky veškeré 
aktivity. Tím spadla návštěvnost téměř na nulu. 
Protože v celém domě zůstává třeba jen jeden 
člověk, rozhodli jsme z bezpečnostních důvo-
dů nainstalovat k venkovnímu vchodu zvonek 
– momentálně slouží ke vstupu do knihovny. 
Z  důvodu vládního nařízení je také provoz 
v  Mikrojeslích Jednorožci od 1. 3. 2021 do 
odvolání uzavřený. Neleníme však a  pro děti 

připravujeme novou trampolínu, také velkou 

herní sestavu pro tři houpačky a domeček.

V  pobočce KJM Bosonohy je otevřené vý-

dejní okénko, a  to v  provozní době: pondělí 

13-18 hod. a čtvrtek 10-12 hod. a 13-18 hod. 
Knihy si můžete objednat buď přes online ka-
talog (viz hlavní stránka KJM na internetu), 

telefonicky na tel.: 778 468 220, nebo  emailem: 
bosonohy@kjm.cz.
Ve vstupní hale proběhnou velké akce. Čeká 
nás přesazení vzrostlé palmy do nového 210 l 
velkého květníku. Také zelený vodopád z po-
tosu je nutné po sedmi letech zcela obnovit. 
V  pohybovém sále je nově nainstalovaná velká 
televize a herní konzole Kinect Xbox 360. Nyní ji 
mohou využít pouze členové jedné domácnosti.

Zahrada v Bose
Vloni na podzim jsem se účastnila přednáš-

ky zahradního architekta Ferdinanda Lefflera, 
jehož hostem byla architektka Jana Pyšková. 
Setkání se konalo v Otevřené zahradě na ulici 

Údolní v Brně. Sešlo se kolem šedesáti účastní-

ků. Přijeli odborníci, architekti, návrháři, maji-
telé vilek a domů z celé republiky. Každý přihlá-
šený měl možnost zaslat otázky, které budou 

na konci kurzu zodpovězeny. Za Bosonohy 

jsme odeslali spoustu fotek s  požadavky na 

Zapojila se i školní družina a připravila dětem 
nejen odpolední vysílání, ale také tvoření ka-
mínkových broučků a velikonočních dekorací.

Stejně jako v minulém čísle připomínám důleži-
té termíny, jimiž jsou zápisy do ZŠ a MŠ. Upou-
távku na zápis do školy máte na jiném místě to-
hoto zpravodaje. Zápis do školky – elektronicky 
v dubnu na www.zapisdoms.brno.cz, poté při-
jdete osobně v květnu. Všechny informace jsou 
na webu školy. Pokud potřebujete pomoci, ne-
váhejte školu nebo školku kontaktovat.

Přeji všem krásné jaro, radost z  toho dobré-
ho okolo nás a snad se brzy uvidíme naživo. 

Stanislav Skřička, ředitel školy

12 bosonožský zpravodaj 3/2021



zahradní úpravy v okolí volnočasového centra 
BOSA. Během přestávek jsem si při povídání 
s ostatními uvědomila, že nemáme šanci. Jaké 
však bylo překvapení, když se v  diskusním 
bloku na velkém plátně objevila Bosa! Řešení 
a odpovědi měli přednášející připravené. Dům 
je krásná vilka, je nutné respektovat styl stav-
by. Před domem by se vyjímala magnólie, la-
dila by s  bíločerveným domem. Ovšem žád-
né lavice z  klád a  desek, palety s  květinami 
ani kovový zahradní nábytek. Také jalovec ani 
jablůňka tam nemá co dělat. Prostor od ulice 
by měl ladit s domem. Dvůr může sloužit vol-
nočasovému zaměření centra. 
Mimo jiné také architekt Ferdinand Leffler vy-
tkl trampolínu a  jako u  všech projektů před-
pokládal, že je dočasná. „Není dočasná!“ Zněla 
má odpověď a sálem zazněl smích. Jsme cen-

trum volného času. Možná právě proto jsme 

se dostali mezi šest vyvolených, kterým se do-
stalo konzultace. Bosa rozhodně stojí za to být 
krásná a praktická. 

Ještě na podzim jsme koupili devět kusů hor-
tenzie latnaté „Vanille Fraise“, bude vysázená 
podél chodníku od branky k  domu. Čtrnáct 
kusů tavolníku nízkého „Darts Red“, který bude 
kopírovat obvod čelní strany domu. Jasmín vo-
ňavý svým habitem skryje únikové schodiště. 
Magnólie bohužel nebude. Strana od západu je 
silně návětrná a magnólie by to neustála. Padla 
tedy volba na starou odrůdu mišpule. Mišpule 
německá je strom menšího vzrůstu 4-5 m s ma-
lebně pokroucenými větvemi. Je tedy vhodná 
do malých zahrad. Dekorativní plody na stromě 
většinou vydrží velmi dlouho do zimy. Je to pra-
vokořenná sazenice, tedy semenáček. Mišpule 
byla už za Karla IV. zmiňována jako běžně pěs-
tované ovoce, nyní je však vzácností. 

Rostliny v  ceně 2 493 Kč byly pořízené z  fi-

nančního daru. 

K  zahradním úpravám dojde během jarních 

měsíců.

Markéta Langerová, správce centra Bosa

ČISTÍME KOBERCE
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

a

(sedačky, křesla, židle, taburety, ... i matrace)

Objednávky a více informací na:

Nebo nám napište na: info@azhospodyne.cz

www.azhospodyne.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

792 466 199

Inzerce:

Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ 

a NOTEBOOKŮ.

Tel.: 608 880 107

Opravím počítač / seřídím.

P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
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Zprávy od Človíčků z lockdownu
Človíčci na distančním vzdělávání
Uzavření školek se dotklo i  Človíčků. My však zůstáváme spolu a  s  přírodou propojeni a  pro 
Človíčky zapsané k docházce do PDK Človíček ve školním roce 2020/21 chystáme každý týden 
jarní balíčky plné zábavných aktivit pro tvoření a hry doma, ale zejména v přírodě. Pokud 
byste od nás také uvítali tyto balíčky vhodné pro předškolní děti, můžete se zdarma přihlásit 
k jejich odběru na pdk@clovicekbrno.cz. 

Pro veřejnost jsme uspořádali v prostorách lesního hřiště prožitkovou Dračí stezku, doufáme, 
že jste si ji užili. Další vycházková trasa s námětem velikonočních svátků se již chystá. Mů-
žete si ji projít v průběhu 29. 3.–11. 4. Příjemnou zábavu!

Ve vzdělávání nezapomínáme ani na dospěláky. V jarních měsících pořádáme převážně 
on-line cyklus přednášek na podporu komunikace s  dětmi. Načerpejte dobré tipy a  zkuše-
nosti našich lektorů v  rámci praktických seminářů a  workshopů. Využijte možnosti zeptat se 
nejen jich, ale celé zúčastněné komunity, protože jak známo „víc hlav víc ví“. Takže kalendáře 
do ruky a přihlašování zdar! 

• Online přednáška: Vývoj řeči u dětí (nejen) předškolního věku
 Pondělí 22. 3. 2021, 16–18 hodin, přednášející: Mgr. Kateřina Šírová, klinická logopedka a lek-

torka, částka k úhradě: 300 Kč
• Online přednáška: Děti a emoce
 Středa 24. 3. 2021, 9–12 hodin, přednášející: Mgr. Soňa Procházková, psychoterapeutka, část-

ka k úhradě: 500 Kč
• Workshop: Výtvarné náměty pro každého
 Čtvrtek 22. 4. 2021, 9–12 hodin a 15–18 hodin, přednášející: Bc. Alena Navrátilová, výtvarni-

ce a lektorka, částka k úhradě: 900 Kč (včetně výtvarného materiálu)
• Přednáška: Sexualita u dětí a dospívajících s PAS
 Úterý 18. 5. 2021, 9–12 hodin, přednášející: Mgr. Adriana Rieglová, částka k úhradě: 600 Kč

Více informací a přihlašování na www.clovicekbrno.cz.

Omezení práv dětí formou zákazu účastnit se vzdělávání bez podložených analýz a  dat 

a vedle fungujících květinářství považujeme za obrovský přešlap vlády a stojíme u zrodu 
rodičovské platformy, která chce apelovat na vládu, aby se tak přestalo dít a svá rozhodnutí 
o vydávaných zásadních opatřeních, které se týkají základních lidských práv, podkládala jednou 

provždy srovnávacími daty. Pokud se též chcete proti postupům vlády vyhradit a chcete se 

s naší výzvou seznámit, sledujte www.clovicekbrno.cz.
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Příměstské tábory LÉTO 2021
Za podpory ÚMČ Brno-Bosonohy Človíčci plánují další báječné léto v  zázemí PDK Človíček 
na louce vedle lesního hřiště. I  letos jsme pro vás přichystali pět turnusů oblíbených letních 
aktivit. Kapacita je omezena, proto neváhejte s  přihlašováním. Více informací a  přihlášky na 
 www. clovicekbrno.cz.

Komunitní projekt Zelené oázy 2021
Máme velikou radost z podpory našeho projektu „Človíčkova komunitní zahrada“. Tento projekt 
vzniká díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství 
a společnost MOL Česká republika. Cílem předkládaného projektu je vybudování přírodní ko-
munitní zahrady na pronajatém pozemku v k.ú. Brno-Bosonohy – zelené oázy, která po-
skytne prostor pro komunitní setkávání, relaxaci, hru, vzdělávání, inspiraci i domov pro drobný 
hmyz. V rámci projektu bude odpracováno až 150 dobrovolnických hodin. Jednotlivé aktivity 
v rámci projektu odstartují právě teď, na jaře.

První aktivita, na kterou bychom vás rádi pozvali je SOUSEDSKÁ BURZA SEMÍNEK. V průbě-
hu 29. 3.–11. 4. můžete nosit do sebeobslužné krabičky umístěné u zázemí PDK Človíček 
 Brno-Bosonohy (vedle lesního hřiště) přebytky semínek, nejlépe z plodin, které jste v minu-
lém roce sami sklidili a dařilo se vám s jejich pěstováním. Můžete však nosit i semínka zakoupe-
ná, kterých máte nadbytek a nevyužijete je. Semínka můžete odsypat do předem připravených 
papírových sáčků a popsat, nebo je již doma „nabalíčkujte“. Nezapomeňte uvést název plodi-
ny, datum a způsob výsevu. Za přinesená semínka si můžete odnést zase jiná a těšit se, jak 
se jim u vás bude dařit. 🙂 Zapište svůj příspěvek do burzy do přiloženého archu, děkujeme.

Zůstávejte v této divné době pozitivní a radujte se z maličkostí.

Za Človíčky Ivona Špačková
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ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), z. s.
Doba je taková, jaká je, ale my se spolu s vámi nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit zajímavé 
lektory, aby vás v komunikaci s vašimi dětmi podpořili, inspirovali a motivovali formou praktických
workshopů. Poslechněte si dobré tipy a zkušenosti našich lektorů. Využijte možnosti zeptat se nejen 
jich, ale celé zúčastněné komunity, protože jak známo "víc hlav víc ví". Takže kalendáře do ruky 
a přihlašování zdar!

22. 3. 2021, 16 – 18 hodin, online přednáška
Mgr. Kateřina Šírová, klinická logopedka

Vývoj řeči u dětí (nejen) předškolního věku

24. 3. 2021, 9 – 12 hodin, online přednáška
Mgr. Soňa Procházková, psychoterapeutka

Děti a emoce

22. 4. 2021, 9 – 12 hodin nebo 15 – 18 hodin, praktický workshop
Bc. Alena Navrátilová, výtvarnice a pedagog dětí s autismem

Výtvarné náměty pro každého

18. 5. 2021, 9 – 12 hodin, přednáška
Mgr. Adriana Rieglová, klinická psycholožka

Sexualita u dětí a dospívajících s autismem

Akce jsou určeny pro rodiče, odborníky a širokou veřejnost.
Přihlašování probíhá prostřednictvím online formuláře na www.clovicekbrno.cz
Více informací 724 063 116 / 721 488 072

NABÍDKA ODBORNÝCH 
PŘEDNÁŠEK A WORKSHOPŮ

ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), z. s.

SHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPŮŮDNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠEEEK A WOÁ
LIITTT

PŘŘEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁNÁ
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Pták roku 2021: KÁNĚ LESNÍ
Vítají nás první jarní dny, celá příroda se probou-
zí a myslivci Vás zvou k jarním procházkám, kdy 
nad hlavami můžete pozorovat KÁNĚ LESNÍ. 

Káně je naším nejhojněji se vyskytujícím drav-
cem. Snad i kvůli tomu je veřejností přehlížená. 

Přitom jde o dokonale přizpůsobivý druh, kte-
rý vyvinul skvělé strategie, jak přežívat a pro-
sperovat v krajině pozměněné člověkem.

Titul „pták roku“ uděluje Česká společnost or-
nitologická (ČSO) obvykle druhům, které ve-
řejnost zná ze svého okolí. „V  případě káně 
lesní tohle platí dvojnásob. Jde o našeho nej-
početnějšího dravce a každý, kdo alespoň ob-
čas vyjde do přírody, má možnost se s kání po-
tkat, jak sedí na vyvýšených místech u silnice 
nebo loví na poli hraboše,“ říká k udělení titulu 
káni Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

Díky hojnosti a  rozšířenosti káně může ve-
řejnost snadno pozorovat, jak se dravci cho-
vají a  jak žijí. Například úžasné svatební lety 
kání, při kterých vykrouží vysoko do vzduchu 

Poděkovaní městské části a sponzorům za 
podporu fotbalu pro rok 2021
Dobrý den, vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych touto cestou jménem všech hráčů, funk-
cionářů i fanoušků bosonožské kopané podě-
koval za finanční podporu, která byla našemu 
fotbalovému klubu FK SK Bosonohy poskyt-
nuta z veřejného rozpočtu naší městské části. 
Velký dík patří samozřejmě také soukromým 
sponzorům, díky jejichž podpoře může fotbal 
v Bosonohách fungovat na kvalitní úrovni.

Jsme si vědomi toho, že jsme jako klub v naší 
obci největším příjemcem dotací a cítíme zod-
povědnost s ohledem na nakládání se zdroji, 
které nám byly poskytnuty. Bohužel bez této 
podpory by fotbal v Bosonohách nemohl fun-
govat, jelikož máme jako klub pouze mini-
mum příjmů, na které se můžeme spolehnout. 
Patří mezi ně pronájem restaurace, vstupné na 
fotbalové utkání, členské příspěvky hráčů, zisk 
z pořádání plesu, nájemné za parkoviště okolo 
samoobsluhy. Covid-19 nás o  většinu těchto 
příjmů připravil, jsme tedy velice vděčni za to, 
že nám městská část schválila žádost o navý-
šení poskytnuté dotace na 250 000 Kč.

Nepřímou podporou ze strany městské části je 
nájemné pozemků, na kterých leží fotbalové 
hřiště a přilehlé prostory, za symbolickou cenu 
100 Kč/rok. Veškerá údržba nejen travnaté plo-
chy, ale i přilehlých prostor je však již v režii fot-
balového klubu. Částka, kterou fotbalový klub 
získává za pronájem pozemků okolo samo-
obsluhy, zdaleka nestačí na úhradu celoroční 
péče o hřiště, rozdíl je pak hrazen z dotací.

Veškeré peníze, které klub získává z  dotací 
či od soukromých sponzorů, jsou nenároko-
vé. Může tedy nastat situace, kdy po změně 
politických poměrů či zrušení dotačních pro-
gramů nedostane fotbalový klub prostředky 
nutné k  jeho fungování, což by mohlo být li-
kvidační. S ohledem na zajištění budoucnosti 
klubu zastáváme názor, že způsob financová-
ní formou pronájmu pozemku okolo samoob-
sluhy je správný, i když s námi část zastupitel-
stva obce nesouhlasí.

Závěrem bych rád všem spoluobčanům po-
přál krásné jaro a snad brzké shledání na hřišti.

Za výkonný výbor FK, Roman Havlík ml.
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a  hned se zase za hlasitého volání prudce 
spouštějí dolů.

Káně lesní je v Česku i v Evropě nejrozšířeněj-
ším a nejpočetnějším dravcem. 

Tělo káně je dokonale přizpůsobené k plach-
tění. Široká a  prstovitě roztřepená křídla drží 
v letu mírně zvednutá, a dokonale tak využívá 
stoupavé vzdušné proudy – náraz silnějšího 
proudění do jedné strany křídel je snadno vy-
rovnán snížením na druhé straně, a  káně tak 
dlouho dokáže plachtit i v proměnlivém prou-
dění bez vynaložení další energie. Kroužení 
vysoko nad krajinou, doprovázené mňouka-
vým hlasovým projevem, využívá káně k  vy-
značování hranic teritoria.

Káni potkáváme úplně tmavou, úplně světlou, 
nebo nejčastěji „něco mezi“. 

Nejčastější kořistí káně jsou drobní živočicho-
vé – hlodavci velikosti hraboše přes mláďata 
ptáků až po větší brouky či žížaly. Ze silných 
hraboších roků dokáže káně významně těžit. 
Naopak v letech, kdy je hrabošů méně, snášejí 
káně menší snůšky a  mají vyšší hnízdní ztrá-
ty. Káně sice dokáže nedostatek hlodavců na-
hradit například lovem ptáčat a  také hmyzu, 
plazů a obojživelníků, ale jejich tělesná stavba 
je především uzpůsobena pro lov malých po-
zemních obratlovců v otevřené krajině. Proto 
je, nejenom pro káni, škoda, že vysoké počet-
ní stavy hrabošů z  posledních dvou let byly 
řešeny i  jejich trávením. Právě snaha člověka 
zasahovat do přirozeného koloběhu života 
hrabošů jedem je jedním z nebezpečí, kterým 
musí káně čelit. Káně polyká hraboše vcelku 
a  je-li malý živočich otrávený, proniká jed 
i do jejího těla. Pokud víme, že dospělá káně 
musí denně sežrat asi pět hrabošů a že rodi-
če musí malým káním na hnízdě přinést do 
doby, než vylétnou, asi 14 kg kořisti, což je asi 

700 hrabošů, bohužel tu existuje nebezpečí, 
že některý z ulovených hrabošů bude otráve-
ný. Další smrtelně nebezpečnou hrozbou jsou 
pro káni dráty a sloupy elektrického vedení.

Káně si staví vlastní hnízdo obvykle na stro-
mech, v některých oblastech je známo i hníz-
dění na skalách a občas i na zemi. Jakmile je 
hnízdo připraveno, samice začíná snášet dvě 
až tři vejce. Začátek snůšky spadá na začátek 
dubna. Samice začíná zahřívat už první sne-
sené vejce, a  jelikož intervaly mezi snesením 
vajec mohou být jeden až tři dny, líhnou se 
mláďata s  několikadenním odstupem. Doba 
zahřívání vajec je něco přes měsíc a po větši-
nu té doby zahřívá vejce samice. 

S mláďaty od jejich vylíhnutí zůstává na hníz-
dě samice, na samci leží tíha zásobování celé 
rodiny až do věku tří týdnů od vylíhnutí, kdy 
se do lovu zapojuje i samice. Bylo zjištěno, že 
některá mláďata začínají potravu samostatně 
trhat již ve věku 12 dnů, což je, ve srovnání 
např. s jestřábem, velmi brzy. 

Lze ale říct, že kolem poloviny srpna se vy-
vedená mláďata již vydávají na pohnízdní 
potulky. 

I v těchto dnech lze káně sledovat v okolí Bo-
sonoh na polích, jak loví hraboše. Pro veřej-
nost je to skvělá příležitost, jak se zapojit do 
sledování tohoto zajímavého druhu. Všímej-
te si kání! Nejenom vzácné a ohrožené druhy 
stojí za naši pozornost. Naopak! Běžné druhy 
mají zásadní význam pro fungování ekosysté-
mů, a právě díky nim dostáváme včasné signá-
ly o tom, co záhy ohrozí i druhy méně běžné.

Čerpáno z ČSO.

Pěkné zážitky v přírodě Vám přejí myslivci MS 
Hájek Bosonohy
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Pomůžeš včelce projít bludiště?

Zdroj: internet, hlavní ilustrace: Ajeejee // Lucie Škodová
Určitě nezapomeňte poslat výsledky vašeho luštění, nebo nějaký pěkný obrázek na: 

zpravodaj@bosonohy.cz

Obrázek domaluj a vybarvi

slovanské pojmenování pro jaro …
řešení najdeš v tajence

Luštění pro děti

Jaká slova jsou skrytá v rébusech?

Nakresli domeček jedním tahem

Náš první jarní den je první den podzimu na 

jižní polokouli.

Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se 

květinami směje.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam 
budem, až přijde máj, vyjdeme v háj.

o ů š č c oj u š ?

Jarní bingo
Zkus najít na procházce vše, co vidíš na obrázku. Své 

objevy si poznač.

Žížaly mu nevěří, 
venku chodí bos, pěkný 

hlásek, černé peří, 
oranžový nos.

Sedí panna ve 
světnici, vlasy má až 

na ulici.

Znám já chalupníka, co 
chalupu nikdy 

neprodá.

Trojdílná sukýnka 
bílá a malinká, nosí ji 

panenka, má jméno…

Červené šatičky s 
malými puntíčky

Na zvonku rosa, létá 
si bosa.

hádanky

os. (kos)

. (mrkev)

y

(šnek)

jméno… (sněženka)

,
. (beruška)
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