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Vážení spoluobčané, přátelé a sousedé,
znovu se nám přiblížil čas prázdnin a dovolených. V mnohých rodinách se již plánuje, balí, 
někde i nakládá do aut, a pak se radostně vyrazí na zasloužený odpočinek. 

Každý z nás si jej bude užívat dle svých představ. Někdo u moře, druhý na poznávacím pobytu 
v zahraničí, jiný v českých a moravských kotlinách, například na výletech na kole, ale i na dlou-
hých vycházkách v lesích, kde je ještě čeká benefit v podobě nasbíraných hub a lesních plodů.

Ale i ti, kteří zůstanou doma v Bosonohách se nemusí bát, i na ně myslíme, a to našimi tradič-
ními letními akcemi, jako je Sudoval, tradiční turnaj trojic v nohejbale, pokud situace dovolí 
oblíbený letní fotbalový kemp, rozloučení s prázdninami s programem pro děti jako náhrada 
za dětský den a přesunuté Milčovo kolečko na úplný závěr letního období.

Všem vám přeji šťastnou cestu a dostatečný odpočinek v letních měsících.
Váš starosta Miroslav Sojka

Informace pro občany:
Od 1. 7. 2021 nás čeká změna v dopravě, a  to návrat trasy autobusu do původní podoby, 
tzn. Pražská, Hoštická a konečná U Smyčky. Na Bosonožském náměstí postoupí výstavba ka-
nalizace v  létě do fáze pokládky asfaltového povrchu včetně dokončení chodníků. Ostatní 
práce pokračují dle harmonogramu.

Žádáme občany, aby do hnědých popelnic neodkládali to, co do nich nepatří (např. poseče-
nou trávu, plasty, papír, textil apod.). Každá popelnice je opatřena výčtem komodit k ukládání.

Dále si dovolujeme upozornit majitele zahrad, aby byli ohleduplní ke svým sousedům 
a v těchto deštivých a vlhkých dnech upustili od spalování rostlinného materiálu ze zahrad, 
který opravdu není dostatečně suchý a vhodný ke spalování.

Prosíme občany, kteří si podali na ÚMČ Brno-Bosonohy na stavební úřad kompletní 
žádost o  splaškovou a  dešťovou kanalizaci (Oznámení záměru) a  nezaplatili správní 
poplatek 500 Kč, aby tento poplatek uhradili v úředních hodinách na pokladně úřadu. 
Úhradu je možné provést platební kartou.

MČ Brno-Bosonohy
Miroslav Sojka, starosta
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Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
tel.č.: 547 422 711 | e-mail: podatelna@bosonohy.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. 24 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 20. 5. 2021 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál usnesení je k nahlédnutí na úřadu městské části.

1/24 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu zastupitele Martina
Rozmarina, a Martina Černého.

2/24 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program zasedání beze změn.

3/24 Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy bere na vědomí požadavek tří  občanů  na projednání
navržených dopravních změn dopravního řešení jižní strany Bosonožského náměstí.
Dále ZMČ Brno-Bosonohy konstatuje, že požadované změny budou brány v úvahu při dalším jednání
týkajícím se dopravní obslužnosti Bosonožského náměstí jako celku.

4/24 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí žádost občanů na úpravu dopravního
řešení v prostoru kolem ZŠ na Bosonožském náměstí, která je přílohou bodu tohoto jednání.
Dále ZMČ Brno-Bosonohy konstatuje, že požadované změny budou brány v úvahu při dalším jednání
týkajícím se dopravní obslužnosti Bosonožského náměstí jako celku.

5/24 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje uzavření darovací smlouvy s nadačním fondem
VÍLY PRO DĚTI na částku 5 000,- Kč, s účinností po provedeném příslušném rozpočtovém opatření.

6/24 Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  8/2021  v  rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2021 v objemu + 5 000 Kč na straně výdajů v § 3900-ostatní
činnosti související se službami pro obyvatelstvo a  zvýšení financování v objemu 5 000 Kč v položce
8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Ukládá ÚR1  zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2021
a zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

7/24 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek  a souhlasí se směnou části pozemku
p.č.2624, který je ve vlastnictví statutárního města Brna o výměře cca 190 m2 za stejně velkou část
pozemku p.č.2621, který je ve vlastnictví žadatele o směnu, tedy pana B. M. dle situačního zákresu,
který je přílohou tohoto usnesení.
Směna pozemků umožní realizaci investiční akce městské části, tj. „Obnovu vodní nádrže U Panenky
Marie“ v plném rozsahu.
Ukládá  tajemníkovi úřadu neprodleně  zaslat toto stanovisko majetkovému odboru MMB (vyznačit
do formuláře „dispozice s majetkem“.

8/24 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy svěřuje starostovi městské části v souladu s „Pravidly a
postupy při zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu městské části Brno-Bosonohy“ čl.
III  písmeno  c)  svou  působnost  jako  zadavatele  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  projektovou
dokumentaci pro umístění a realizaci stavby „Obnova vodní nádrže“.
Z důvodu vhodnosti  a účelnosti  dále ZMČ  Brno-Bosonohy schvaluje  jako dodavatele plnění této
veřejné zakázky společnost VZD INVEST, s.r.o. IČ: 269 548 34; Kpt. Nálepky 2332, Pardubice PSČ
530 02, a to v rozsahu cenové nabídky, tj. 203 280,- Kč a za podmínek smlouvy o dílo, která je přílohou
tohoto bodu jednání.

9/24 Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  potvrzuje  že  městská  část  Brno-Bosonohy  bude
zřizovatelem a provozovatelem jednotřídní mateřské školy pro 20 dětí vyčleněné v jednom z bytových
domů stavby “Obytná zóna Slunečná“
a pověřuje  starostu  MČ  informovat  o  tomto  závazku  žadatele,  tj.  MMB Odbor  investiční,  a  to
neprodleně.
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Milé ženy a dívky a letos i pánové,
tímto Vás chci pozvat na první informativní schůzku ohledně „babských hodů“, které pořádáme 
pod záštitou ÚMČ Brno-Bosonohy v sobotu 11. 9. 2021. Schůzka bude v pondělí 14. 6. 2021 
v 19.30 hodin v místnosti staré pošty na ÚMČ.

Budu ráda, když se zúčastníte celého programu hodů, ale můžete se zúčastnit pouze průvodu 
v krojích – tentokrát i v párech.

Jestli víte o nějaké ženě nebo slečně, která by chtěla jít také s námi, tak ji vezměte s sebou na 
schůzku.

Ohledně dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu: Čiefová Lenka, tel.: 723 577 809, 
e-mail: ciefolen@seznam.cz.

Nové bezplatné neinvazivní testování v Brně
Nové odběrové centrum vzniklo v brněnském Technologickém 
parku u IBM v areálu FEKT VUT s možností parkování přímo na 
místě. Zdravotní sestry a  medici zde testují neinvazivním od-
běrem z  kraje nosu. Testování je zcela bezplatné a  je hraze-
no ze zdravotního pojištění. Výsledky jsou do 30 minut od tes-
tování formou SMS a  emailu. Na vyžádání vystavují i  lékařské 
potvrzení o  výsledku testu. Centrum má otevřeno každý den
Po–Pá: 7–19, So–Ne: 9–15. V případě zájmu vyjíždí i mobilní od-
běrový tým.

Odkaz na rezervaci termínu: www.covidspot.cz.

Festival architektury 2021 tentokrát na Riviéře!
Druhý ročník Festivalu architektury tentokrát na téma „Když 

stavby spolupracují s  přírodou“ bude zahájen 23. 6. 2021 na 
Riviéře v  areálu dopravního hřiště. Festival se bude konat za 
finanční a  organizační podpory (pod záštitou) statutárního 

města Brna. V  průběhu dne bude probíhat řada odborných 

přednášek a  den vyvrcholí galavečerem při příležitosti slav-
nostních podpisů Memoranda o snižování emisí CO2 s novými 
partnery, kteří se k tomuto závazku města rozhodli připojit. Za statutární město Brno memo-

randum podepíše paní primátorka Markéta Vaňková. Se svým vystoupením se připojí i  první 

náměstek primátorky pan Petr Hladík, aby uvedl, jak si Brno stojí v  naplňování ambiciózních 
cílů v oblasti snižování emisí a přípravy města na změnu klimatu.

Součástí Festivalu architektury bude také naučná stezka architekturou města. Děti a jejich ro-
diče mohou tuto akci navštívit v prostorách dopravního hřiště až do září. Najdou zde několik 

stanovišť, které jim pomohou pochopit, jaký zásadní vliv mají stavby na své okolí. Jejich zpra-
cování přímo dopadá na životní komfort obyvatel. Například přehříváním, záplavami, prašností, 
koncentrovanými emisemi a nedostačujícími zásobami dešťové vody. Dále viz Prezentace FA.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna dodá na stezku i  jeden svůj exponát, který 
bude na dopravním hřišti umístěn trvale i po ukončení Festivalu architektury. Půjde o domek 
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se zelenou střechou, kdy jedna část střechy bude osazena fotovoltaickými panely. Vzdělávací 
tabule pak dětem osvětlí proměnu přírodních sil na elektrickou energii a  proč je lepší získat 
energii ze slunce než z konvenčních uhelných elektráren.

Na náměstí Svobody v blízkosti brněnského orloje bude v období od 28. 6. do 7. 7. umístěna 
výstava ve formě panelů informující o probíhající akci na Riviéře a současně chceme obyvatele 
seznámit s  probíhajícím projektem #PřipravBrno, který vznikl právě za účelem informovat co 
nejvíce lidí o tom, jak se lépe připravit na měnící se klima. Na výstavě také chceme prezentovat 
příklady dobré praxe partnerů Memoranda o snižování emisí, kteří se svými opatřeními podíle-
jí na snižování emisí v Brně. Zajímavostí pak bude, že po dobu 17 dnů, tedy po dobu výstavy, 
budou padat z brněnského orloje kuličky z edice #PřipravBrno.

Proměny firemních benefitů: Firmy myslí na 

duševní zdraví svých zaměstnanců
V posledním roce se toho změnilo opravdu hodně. Domác-
nosti jsou neustále plné – děti se učí z  pokojíčků, rodiče 
hledají pracovní místo v obýváku, ložnici i kuchyni. Mnohé 
rodinné a partnerské vztahy dostávají v souvislosti s neu-
stálou přítomností všech členů rodiny pořádně zabrat. 

Naše poradna se psychologickému poradenství věnuje už 
od roku 2015 a nemohli jsme si nevšimnout, že se potřeby 
a  starosti lidí právě během posledního roku docela pro-

měňují. Stále se objevuje mnoho partnerských krizí a problémů, především co se komunikace 
týče, mnohem víc se však také setkáváme s výchovnými problémy, tématem závislostí, samoty, 
pracovního vyhoření, stresu a stereotypu.

Nové starosti, nové potřeby a hodnoty

To, co před rokem lidé vnímali jako příjemnou změnu a možnost odpočinku, nyní vnímají jako 

nutné zlo. Jeden příklad za všechny – firemní benefit ve formě home office. Kdysi velmi oblí-
bený, dnes mnohými spíše trpěný. Pracovní život se s  tím osobním prolíná víc než kdy jindy, 
a je proto jasné, že prolínat se budou také osobní a profesní problémy. To samozřejmě platilo 

už dříve, určitě si sami vybavíte den, kdy vás v práci všechno štvalo, nic se nedařilo a po pří-

chodu domů ono naštvání a podrážděnost pokračovaly. A funguje to samozřejmě i obráceně 
– pokud vás dlouhodobě něco tíží v osobním životě, chtě nechtě vám tímto směrem ubíhají 
myšlenky také v práci. V současné situaci je však tohle všechno tak nějak silnější a viditelnější…

Proměny firemních benefitů
Zaměstnavatelé si toho naštěstí také všimli a postupně na to reagují. Duševní pohoda, zdravý 
životní styl a pohyb. Tři oblasti, které nabývají na důležitosti. Firmy proto v poslední době smě-

řují nabídku firemních benefitů právě tímto směrem. Benefity většina společností neruší, ale 

upravuje jejich profil. Mnoho starých benefitů je v současné době vzhledem k restrikcím zcela 
nevyužitelných, o některé zase momentálně nikdo moc nestojí (například právě o již zmíněný 
home office). Větší důraz je kladen na duševní pohodu, a  tak do nabídky firemních benefitů 

přibyla psychologická péče.

Firemní psycholog 
Psycholog přes firmu? To jde? Ano, ale mnoho lidí o této možnosti vůbec netuší. Pokud v po-

slední době cítíte, že je toho na vás příliš, zkuste zjistit, zda váš zaměstnavatel v nějaké formě 
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psychologickou péči zprostředkovává. Možností je hned několik: ve vaší společnosti může být 
přímo zaměstnán firemní psycholog nebo zaměstnavatel navázal dohodu s psychologem ex-
terně (v  praxi to pak vypadá tak, že psycholog na vaše pracoviště může dojíždět nebo bude 
mít pro zaměstnance dané firmy vyhrazen čas ve své ordinaci, případně se s ním můžete spojit 
online). Častější je však zprostředkování psychologické péče ve formě firemního benefitu, který 
pak čerpáte podobně, jak jste byli zvyklí i u jiných benefitů. Pokud váš zaměstnavatel žádnou 
z těchto možností nenabízí, máme pro vás ještě jeden tip: v některých psychologických porad-
nách můžete uplatnit také benefitní body mnohých benefitních programů.

Nezapomeňte na sebe myslet i vy sami
Nový trend ve firemních benefitech přišel v pravou chvíli, je příjemné vidět, že zaměstnavate-
lům není psychická pohoda zaměstnanců lhostejná. Otázkou zůstává, jak a jestli této možnosti 
zaměstnanci využijí. Mnozí o ní nevědí, jiní stále váhají. Psychologická péče je v České republi-
ce bohužel stále určité tabu a lidé mají pocit, že si se všemi starostmi musejí poradit sami. Kdo 
ví, možná právě tohle bude impulsem pro změnu. 

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Studie ELSPAC slaví 30 let. Přidejte se!
Přesně před 30 lety vstoupili do studie ELSPAC, která byla zaměřena na zdraví mladých 
Brňanů a Znojemanů, první účastníci. Do studie se postupně zapojily tisíce rodin. Dnes 
je vědci zvou v navazující studii CELSPAC YA na další vyšetření.

Studie CELSPAC: Young Adults probíhá v  laboratořích Fakulty sportovních studií Masarykovy 
univerzity a zabere zájemcům pouze jedno dopoledne. Při vyšetření bude účastníkům zdarma 
změřeno složení těla, kapacita plic, hustota kostí, vyhodnotí se klenba nohy nebo paměť a sou-
středěnost. Pokud jste narozeni v letech 1991 nebo 1992 ve Znojmě, přihlaste se na info@cel-
spac.cz nebo přes webové stránky www.celspac.cz třeba už dnes.

Poděkování přáním a oslavou
„Chci poděkovat svědomitým a obětavým rodičům a dětem, kteří po dvě desítky let zazname-
návali svůj život do dotazníků a chodili na plánovaná vyšetření. Jako malé poděkování všem po-

stupně posíláme narozeninové přá-

ní s pozvánkou do navazující studie 
Young Adults,” říká koordinátorka 
studie Lenka Andrýsková, V průbě-

hu letošního a  příštího roku spus-
tí organizátoři na svých webových 
stránkách www.celspac.cz/30-let 

také kontaktní seriál s  vědci, kteří 

zpracovávají získaná data. Účastní-
ci se mohou těšit i na knihu popisu-
jící třicetiletou historii celé studie. 
„Doufáme, že na konci léta 2022 

budeme moci vše společně osla-
vit,” dodává Jana Klánová, ředitelka 
Centra RECETOX. (maj)
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SENIORSKÁ OBÁLKA
Od začátku měsíce června bude na ÚMČ Brno-Bosonohy v kanceláři referátu sociální péče mož-
né vyzvednout seniorskou obálku.

Jde o  tiskopis, do kterého se vyplní důležité zdravotní údaje pro potřeby Integrovaného zá-
chranného systému (IZS) – zdravotníků, hasičů a policie. Pomáhá v situacích, kdy se člověk do-
stane do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Především je určená seniorům, ale pomoci může 
každému bez ohledu na věk.

Dostupné jsou dva formáty – do domácnosti a MINI verze – oba budou k dispozici na ÚMČ. Se-
niorskou obálku lze také zdarma stáhnout na internetových stránkách Senioři v krajích v sek-
ci Soubory ke stažení, kde jsou i pokyny pro její vyplnění. O pomoc s vyplněním lze požádat 
osobu blízkou, lékaře nebo také pracovníka referátu sociální péče.

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS., referát sociální péče

MOJE BEZPEČNÁ ADRESA 
SOUTĚŽ PRO VÁS 

Zapojte se do soutěže o praktické dárky a odpovězte na soutěžní otázku.  
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 4: 
Skleněné výplně oken a dveří se řadí do tzv. tříd odolnosti P1 – P8.  
Víte, co vyjadřují,  a které z nich jsou doporučené pro zabezpečení bytů a domů? 
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: 
Fólie nelze testovat samostatně, zkoušky se proto provádí po nalepení fólie na nejčastější 
typ skla v oknech budov (float 3 mm). Okenní fólie se vyrábí pouze v kategoriích P1A a P2A.  
Vyšší třídy lze dosáhnout kombinací několika vrstev skla a fólií o celkové tloušťce až 5 cm. 
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. 
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Zprávičky z naší školičky
Květy květen sype z výšky
na podběl a pampelišky.
Ze snů budí sedmikrásky,
dětem hladí něžně vlásky...

Školka se v květnu opět probudila. Děti se ko-
nečně dočkaly také mladších kamarádů.

Menší děti se hned a bez problémů adaptova-
ly, jako by jen dál pokračovaly v rozehraných 
hrách a tvoření.

Bohužel jsme byli nuceni ukončit kroužky, kul-
turní akce a  výukové programy, stejně jako 
tradiční tvořivou dílnu u  příležitosti Dne ma-
tek. Děti však pro maminky k svátku vyráběly 
dárečky, květiny z různých materiálů, obrázky 
a učily se básničky.

Na zahradě společně s dětmi stále pozorujeme 
jarní přírodu, probouzející se hmyzí domeček 

a  rozkvetlé ovocné stromky, které jsme kon-
cem dubna s předškoláky zasadili. Kolem vyso-
kého smrku už pozorujeme novou veverčí ro-
dinku. Na pískovišti vznikají důmyslné stavby 
a po vydlážděných cestách se prohánějí jezdci 
na „odrážedlech“ a koloběžkách. 

Chlapci se zájmem pozorují šikovné řemesl-
níky při výměně podhledů okolo celé školky.

Předškoláci si užili návštěvu ve škole. Vyzkou-
šeli si příchod do školy od šatny a pokračovali 
prohlídkou celé školy pod vedením jejich bu-
doucí paní učitelky. Poutavá ukázka pana ře-
ditele o chovu včel podpořila zvídavost a kre-
ativitu dětí.

Za mateřskou školu přeji všem krásné dny,

Zdeňka Bendová
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
v minulém čísle jsem psal o tom, že paní učitelka Alena Jarošová sdílela to dobré, co se poda-
řilo udělat v mateřské škole při polytechnickém tvoření. Navázali jsme na tuto aktivitu i ve ško-
le základní a vysílali další dva webináře pro učitele brněnských základních škol. Nejprve paní 
učitelka Anna Nádvorníková popisovala radosti a strasti s papírovými draky a modely letadel, 
se kterými jsme chtěli na podzim uskutečnit letecký den. Ten bohužel z důvodů epidemických 
neproběhl, ale schováváme si jej do roku následujícího. V  dalším webináři prezentovala paní 
učitelka Markéta Smejkalová práci své třídy a dále první třídy s paní učitelkou Evou Klailovou. 
Tyto třídy po celý rok pracovaly s balsou a tvořily zajímavé objekty – ježky, sovy, dopravní znač-
ky, autíčka, tabulky násobků, andělíčky, závěsy z rybiček a kytičky v dřeváku. Fotky z činností 
jste mohli vidět v průběhu roku buď na Facebooku, nebo vám je děti donesly ze školy domů. 
Navazujeme tak na aktivity, které děti zkoušejí již v mateřské škole a postupně svoje dovednosti 
vylepšují. Moc děkuji paním učitelkám, které se do práce a prezentace zapojily.

Paní zástupkyně pro MŠ Zdeňka Bendová píše v  jiném příspěvku o  návštěvě předškoláků ve 
škole a povídání o včelách. Náš školní včelařský kroužek obnovil činnost (zpočátku pouze po 
třídách, později již společně), aby se připravil na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2021. Sou-
těžili jsme poprvé v naší krátké včelařské historii a netušili jsme, co nás čeká. Našimi nejlepšími 
malými včelaři se stali Stella Sladká, Richard Topinka a Jiří Veverka.

Zdeňka Bendová, dlouholetá vedoucí a  zástupkyně ředitele pro mateřskou školu, se rozhod-
la, že ukončí svoje aktivní působení v  této funkci s  koncem školního roku a  dosažením věku 
pro odchod do důchodu. Moc jí i prostřednictvím tohoto zpravodaje děkuji za veškerou práci, 
kterou pro mateřskou školu v  Bosonohách kdy vykonala. Přeji jí hodně zdraví do dalších let, 
energii pro své blízké a koníčky a věřím, že se ještě dlouho budeme setkávat s větší či menší 
výpomocí v mateřské škole.

Stanislav Skřička, ředitel školy

Oslava dne dětí – kvíz a stezka přírodou
1. června slaví děti svůj svátek – Den dětí. Každý rok se v  této době na lesním hřišti pod 
mysliveckou chatou konal den plný zábavy. Doba ještě není velkému setkávání lidí nakloněna, 

a tak bosonožské spolky pro děti připravily na víkend 29.–30. 5. kvízovou a zážitkovou trasu. 

Děkujeme všem, kteří se pustili do luštění kvízu na lesním hřišti. Dle odevzdaných záznamových 
tabulek a  odebraných odměn si kvíz užilo 82 dětí. Zde jsou jména nejlepších luštitelů, kteří 
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Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ 
a NOTEBOOKŮ.

Tel.: 608 880 107

odevzdali kvíz zcela bez chyby: Opálková K., Dostálová B., Opálka O., Dobšíková H., Pazourková 
K., Jedlička J., Jedličková T., Štěpánek V., Štěpán J., Vostrejž J., Špaček J., Frišaufová A., Štěpánová 
E., Sýkora J., Zemanová N., Černý M., Zabloudilová A., Černá T., Pelouškovi, Kuchtíček R., Gach T.

Pro tyto děti bude připravena ještě další drobná odměna, kterou si mohou vyzvednout při 
oslavách na konci prázdnin (28. 8.), kdy plánuje MČ Brno-Bosonohy velkou prázdninovou 
oslavu.🙂

Pro vás, kteří jste nenašli své jméno, máme vysvětlení nejčastějších chybiček v kvízu: BOSA 
se nachází na ulici Ostopovická, při fotbale hraje za jeden tým 11 hráčů (10 v poli a 1 brankář), 

starší děti chybovaly v ročníku založení Junáku (r. 1911), tel. č. pro volání hasičů je 150, Človí-

ček provozuje v MČ Brno-Bosonohy lesní školku pro děti. 

Ale nezoufejte, zasoutěžit si o ceny budete moci i vy na avizované prázdninové akci.

Kvíz pro vás připravili hasiči, fotbalisti, myslivci, Človíčci, skauti a  BOSA. S  organizací pomohl 
Martin Rozmarin. 

Zveme vás dále na prožitkovou Živlovou stezku, která začíná u topolů na konci lesního hřiště. 

Je pěknou procházkou kolem poldru a lesem za poldrem, zavede vás ke studánce i k čapímu 
hnízdu.🙂 Stezka bude v provozu do konce měsíce června.

Srdečně zvou Človíčci 

Opravím počítač / seřídím.

P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Inzerce:
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Univerzita třetího věku MU neztrácí dech
Je tomu již více než rok, co přednáškové sály Masarykovy univerzity zavřely své brány a celý svět 
zahalily roušky a respirátory. Vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku MU však volně dýchá 
dál. Jen probíhá na místě, jenž je pro nás i pro naše účastníky velikou výzvou – v online prostoru. 

U3V MU se však této výzvy chopila se ctí a posluchači aktuálně sledují zpoza obrazovek svých po-
čítačů přednášky dlouhodobých, krátkodobých tematických i  jazykových kurzů. Výuka probíhá 
na uživatelsky velmi jednoduché platformě YouTube, nebo v aplikaci Microsoft Teams, jež nabízí 
i možnost interakce a vstupu do diskuze s vyučujícími. Snažíme se, aby byla výuka po technické 
stránce co nejjednodušší, poskytujeme proto posluchačům po celou dobu trvání kurzů podrob-
né návody i telefonickou podporu. Přestože bychom návrat k prezenčnímu režimu velice uvítali, 
s online výukou máme již bohaté zkušenosti, jež chceme i nadále rozvíjet a postarat se, aby byli 
naši posluchači maximálně spokojeni. 

I pro akademický rok 2021/2022, který zahájíme v říjnu, jsme připravili několik dlouhodobých kurzů. 
Bude možné přihlásit se například do tříletého cyklu Všeobecně zaměřeného kurzu, který je při-
pravován ve spolupráci se všemi fakultami MU a skvěle se hodí pro zájemce o všeobecný přehled. 
Kurz je zakončen slavnostní promocí, během níž posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Tříletý je také zbrusu nový cyklus přednášek s názvem Umělecká díla a podoby jejich umělec-
kohistorického vysvětlení, jehož tématem budou umělecká díla od raného novověku po součas-
nost. Kurz navazuje na úspěšné cykly ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU a je taktéž 
zakončen slavnostní promocí. Nabízíme ale také jednoleté kurzy, mezi které patří Kulturní dědic-
tví a památkové péče na Moravě, jejž pořádáme ve spolupráci s Národním památkovým ústa-
vem, a také kurz Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum.

Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní v období od října do května. Pro posluchače přihlášené 
do dlouhodobých kurzů čeká během akademického roku i široký výběr kurzů krátkodobých s nej-
různější tematikou, například astronomii, genealogii, kybernetickou bezpečnost nebo kurz o Jižní 
Americe a mnoho dalších. Nudit se u nás tedy rozhodně nebudete!

Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, uhradit je nutné pouze jednorázové zápisné, které pro celý aka-
demický rok činí 800 Kč. Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 1. 9. 2021. Bližší informace o přihla-
šování naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz, kde v brzké době upřesníme, zda bude 
přihlašování, a i samotná výuka, probíhat prezenční, či elektronickou formou. Kolektiv U3V
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Letní kino Nová Zbrojovka 
Co neodmyslitelně patří k létu a tomu v Brně především? Letní kina! Stávající nabídku letos 
rozšíří nový „letňák” Kina Art v zajímavých prostorách Nové Zbrojovky. Neobvyklé a neo-
koukané prostředí podtrhne emoce aktuálních filmových hitů i stálic stříbrného plátna.

Letní večery budou patřit premiérám pod širým nebem
Letní kino Nová Zbrojovka přinese do Brna unikátní možnost zažít filmové premiéry pod širým 
nebem. A  to díky technologii DCP umožňující nasadit i  očekávané letní hity, které jsou jinak 
k vidění jen v kamenných kinech. Na Nové Zbrojovce tak diváky potěší nejen oblíbené artové 
filmy jako Chlast či Šarlatán, ale také novinky Black Widow, Rychle a zběsile 9 nebo Sebevra-
žedný oddíl. Nabídku doplní samozřejmě i filmové klasiky, ať už Top Gun či Kid Charlieho Cha-
plina. Chybět nebudou ani projekce za účasti hostů. „Nová Zbrojovka je přesně to letní kino, kte-
ré v Brně už léta chybí, a jsem rád, že jsme se konečně dočkali. Od roku 2014 si totiž neměli diváci 
kde venku v Brně vychutnat premiérový blockbuster, s pivem a letní pohodou,” komentuje vedoucí 
Kina Art Milan Šimánek.

„Jsme nadšení, že divácký zážitek umocní právě náš areál Nové Zbrojovky, který prochází rozsáhlou 
proměnou a do kterého vracíme postupně život. Návštěvníci zde mohou před projekcí strávit sluneč-
né odpoledne a využít některá ze sportovišť či dětské hřiště. V areálu se nachází také kavárna a kre-
ativní hub Industra a restaurace re.SET, které mohou zájemci navštívit a osvěžit se před začátkem 
i během projekce,“ říká Miroslav Pekník, ředitel brněnského developmentu v CPI Property Group. 

Letní hity z centra na dosah ruky
Letní kino Nová Zbrojovka bude o prázdninách promítat každý den a první promítání se plánu-
je na 10. července 2021. Právě v červenci budou začátky projekcí ve 21.30, v srpnu se posunou 
na 21.00. Kromě unikátní industriální atmosféry přináší Nová Zbrojovka i  velkorysé prostory, 
kapacita letního kina tak bude 300–500 lidí. Areál je navíc velmi dobře dostupný, pro obyvate-
le Židenic, Husovic nebo Maloměřic dokonce pěšky. Deset minut to pak trvá ze zastávek tram-
vají a  trolejbusů Kuldova či Vojenská nemocnice (čísla 2 a 3) a Náměstí Republiky (čísla 4, 25 
a 26). Tyto zastávky jsou také obsluhovány nočními autobusy pro odjezd po projekcích. Díky 

blízkým cyklostezkám se do něj dá pohodlně dojet i na kole nebo koloběžkách. „Na otevření 

se velmi těšíme, nezapomínáme ale ani na naše další aktivity. Již tradičně budeme promítat kaž-
dý pátek pod širým nebem v zahradě vily Löw-Beer a celé léto bude v provozu i kamenné Kino Art 
v Cihlářské ulici,” uzavírá Šimánek. www.kinoart.cz

Inzerce:

Hledáme pole/zahradu 
k dlouhodobému pronájmu.

Cca 5 000 m2 - k ekologickému 
pěstování květin. 

Možnost elektřiny, vody, oplocení. 

Děkujeme za nabídky. 

Melicharová: tel. 721667470

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
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Odpočiňte si v přírodních zahradách Lipky
Nebuďte zavření doma, pojďte radši do zahrad! Odpočiňte si od práce i starostí a načer-
pejte energii z bující zeleně v přírodních zahradách Lipky – v okolí lesů i uprostřed rozpá-
leného města. Během oslavy Víkendu otevřených zahrad 12.–13. června čeká návštěvní-
ky spousta komentovaných prohlídek, hmyzí stezky pro děti a koberce květin, ale užijete 
si třeba i táborák. Celé léto se můžete těšit na další semináře a akce pod širým nebem.

Brány zahrad na Lipové, Jezírku a Rozmarýnku 
se otevřou v  sobotu 12. června od 10 hodin. 
V přírodní oáze v centru Brna na Lipové jsme 
připravili inspirační čtenářský koutek a aktivi-
ty pro děti. Na osvěžení si společně vyrobíme 
bylinkový nápoj. „Přijďte po dlouhé zimě zre-
laxovat nebo se dozvědět něco nového o prv-
cích a principech přírodních zahrad. Vezměte 
s sebou i malé děti. Ty si mohou užít samoob-
služnou stezku s  hmyzím tématem,“ zve ve-
doucí Lipové Alena Uhříčková. 

Ukázková zahrada Rozmarýnku v  Jundrově 
seznámí zájemce s  principy permakulturního 
zahradničení. Pro nejmenší bude připravená 
hravá zahradní stezka s  úkoly a  pozdravit se 
budete moct se všemi zvířecími kamarády, 
které chováme. To zahrada Jezírka u Soběšic 
má nejblíže k lesnímu biotopu, ale návštěvníci 
tu naleznou i záhony trvalek a letniček a děti 
se vyřádí na novém hřišti Veverčí stezka. Seni-
ory čeká na Jezírku 14. června speciální akce 
Léto v zahradě, kde nebude chybět ani tvoření 
z přírodních materiálů.

V  neděli 13. června vás rádi přivítáme v  za-
hradě U  Řeky kousek od Kamenné. „Kromě 
komentovaných prohlídek si můžete poslech-
nout expertku na přírodní zahrady Hanu Pi-
večkovou a  zapojit se do komunitního vy-
mýšlení dalších prvků rodící se klimatické 
zahrady v  prostoru okolo přístupové lávky,“ 
láká zahradnice Dana Křivánková. Zvídaví 

návštěvníci můžou prozkoumat hmyzí hotel, 
vyzkoušet terapeutické prvky nebo jen tak 
odpočívat v zeleni. Velkou premiéru čeká slá-
mové bludiště pro dobrodruhy všeho věku. 
Pokud si přinesete dobroty k  opékání, oheň 
a náčiní budou k dispozici!

Během léta a podzimu ve specializovaných se-
minářích poradíme, jak na řez ovocných stro-
mů, mikroaranžmá nebo vyvýšené záhony, 
zájemcům ukážeme, jak přilákat do zahrady 
ptáky a umožnit jim bezpečné hnízdění, a na-
konec zahradu společně zazimujeme. Pokud 
vše půjde dobře, budeme se moct venku po-
tkat bez omezení, ale raději sledujte aktuální 
situaci na webu www.lipka.cz/kalendar-akci.

Zuzana Slámová, Lipka
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Luštění pro děti

Zdroj : internet, kapesnicek.cz, h lavní i lustrace: Ajeejee //  Lucie Škodová
Výsledky  luštění  i  veselé  obrázky  můžeš zaslat  na :  zpravodaj@bosonohy.cz

Dokážeš všechny najít a spočítat?

Najdeš alespoň 8 rozdílů?

Vylušti křížovku

Pomůžeš pavoučkovi
dodělat pavučinu?
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