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Vážení spoluobčané, přátelé a sousedé,
rád bych se v  dnešním úvodníku zaměřil na kulturní dění v  naší městské 
části. Pandemie nám bohužel nedovolila pořádat na jaře tradiční Mladé 
hody.

Mladí stárci nezaháleli a poctivě nacvičovali. Při uvolňování protipandemic-
kých opatření navrhli konání krojovaných slavností. Přípravu a  organizaci 
akce si vzali za vlastní a pustili se do práce. 

Akce se konala poslední víkend v červnu, v pátek bylo večerní posezení na 
hřišti a v sobotu byl připraven program v areále učiliště. Byl jsem přítomen 
oba dny a jak jsem sám viděl, akce se povedla. Stárci vše připravili, posta-
rali se o  program, vystoupili s  moravskou a  československou besedou za 
podpory přítomných krojovaných i  nekrojovaných stárků z  okolních obcí 
Popůvky, Brno-Bohunice a Brno-Černovice. Snažili se o to, aby se bavila ne-
jedna generace obyvatel Bosonoh. Zpočátku jim nebylo od mnohých důvě-
řováno. Sami se nakonec mohli přesvědčit, že se mladí stárci úkolu zhostili 
na výbornou a doufám, že s nadšením budou pokračovat s organizací kul-
turních akcí i v dalších letech.

Chtěl bych jim touto cestou velmi poděkovat, protože díky nim máme vý-
hled do dalších let, že u nás folklórní tradice jen tak snadno nevymizí.

Váš Miroslav Sojka, starosta
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Předání pomyslné štafety ve spolupráci s naší 
partnerskou obcí Abbadia Lariana
Milí Bosonožáci,
rád bych Vás informoval o tom, že po vzájemné domluvě jsem se 
ujal vedení organizace s naší spřátelenou obcí v Itálii – Abbadia 
Lariana. Tímto bych chtěl oficiálně velmi poděkovat paní Martě 
Ceklové, která se o veškerou komunikaci a organizaci společných 
setkání starala více jak 20 let!! Patří jí obrovské díky.
Pro mě to je velký závazek a budu se snažit o minimálně stejnou 
úroveň spolupráce.
Mým cílem bude Vás více infomovat o tom, co se připravuje, jak 
se žije třeba jinde než u nás a jak bychom si vzájemně mohli být 
prospěšní. Určitě bych rád zapojil naše děti ze školy a školky, pří-
padně uspořádal „mezinárodní“ fotbalové utkání.
Možností je více a já budu velmi rád za jakékoliv Vaše nápady či připomínky.
Tímto bych tedy využil možnost a požádal všechny, kdo by se chtěli aktivně zapojit do příprav 
a organizace, ať mě kontaktují.
Přeji nám všem krásné a poklidně prožité prázdniny! Martin Černý, zastupitel MČ Bosonohy

Informace o stavu kanalizace
Všichni, co chtějí, již můžou vidět výsledky postupu stavebních prací na kanalizaci. V některých 
ulicích se začíná rýsovat konec stavby. Část ulice Hoštické ke konečné autobusu má povrh ho-
tový a  autobusová linka je od 1. 7. vrácena do původní trasy. Před dokončením je také ulice 
Ostopovická a Ševčenkova. Na těchto ulicích neměl být povrch komunikací vybudován v rámci 
kanalizace. Povedlo se mi vyjednat s firmou Brněnské komunikace upravit vozovky nezahrnuté 
do plánu kanalizace včetně kontejnerového stání na ulici Ševčenkova. Oprava zmíněných ko-
munikací bude dle vyjádření firmy dokončena do poloviny července.
Na závěr Vás opětovně žádám o shovívavost, co se týká výstavby kanalizace. Vím, že je to dlou-
hotrvající obtěžující stav, ale na konci nás čekají nové ulice. Miroslav Sojka

Vážení občané,
jistě se téměř ke každému z vás dostala informace o ničivém tornádu, které ve čtvrtek 24. 6. 2021 
ve večerních hodinách zastihlo několik Jihomoravských obcí. Proto jsem se rozhodl a v pondělí 
28. 6. 2021 jsem oslovil člena krizového štábu obce Mikulčice 
s dotazem, jak by mohla Městská část Brno-Bosonohy pomoci 
zasažené obci přírodní katastrofou. Bylo mi sděleno, že mate-
riální pomoci jako jsou hygienické potřeby či potraviny mají 
dost, ale v  místě je nedostatek náhradních zdrojů elektrické 
energie. Zajistil jsem tedy nákup dvou elektrocentrál v  hod-
notě cca 40 000 Kč a poté jsem opět kontaktoval člena krizo-
vého štábu a v úterý večer byly obě elektrocentrály předány.
Městská část bude ohledně pomoci zasaženým obcím mít 
mimořádné zasedání zastupitelstva, kde se bude rozhodo-
vat o výši finanční podpory a schválená částka bude poskyt-
nuta na transparentní účet přímo některé z postižených obcí.

Miroslav Sojka, starosta MČ Brno-Bosonohy
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Alkoholismus v rodině
Alkohol je v naší společnosti nejen tolerovaný, 
ale v mnohých rodinách je také neodmyslitel-
ně spjat s různými významnými životními udá-
lostmi. Pije se na zdraví při narození miminka 
nebo oslavách narozenin, sklenkou sektu vítá-
me nový rok, pije se na vítězství oblíbeného 
týmu (i na případnou prohru). Lidé často zapo-
mínají na nebezpečí alkoholu. Kdy je pití ještě 
normální a kdy už překračuje hranici? A jaké to 
je žít s alkoholikem?

Alkoholismus: Kdy už je opravdu zle?
Závislost na alkoholu vzniká postupně. V  po-
čáteční fázi přináší alkohol dotyčnému poci-
ty radosti až euforie, postupně se zvyšuje jeho 
tolerance (tzn. musí vypít více, aby pociťoval 
účinky). Mezi základní znaky alkoholismu patří: 
craving (silné nutkání a chuť pít alkohol), ztrá-
ta kontroly nad pitím (když už začne pít, má 
problém přestat, nedokáže si alkohol odepřít), 
zvýšená tolerance k  alkoholu (musí vypít 
více, aby pocítil účinek), odvykací stav (nemá-
-li po ruce alkohol, začnou se projevovat ne-
příjemné tělesné pocity), alkohol je centrem 
života (dotyčný postupně zanedbává další ak-
tivity a povinnosti) a pokračuje v pití i přes to, 
že to má zjevně negativní důsledky.

Život s alkoholikem
Život se závislostí je náročný nejen pro dotyčné-
ho, ale často především pro jeho nejbližší oko-
lí. Alkoholismus v rodině je skrytým tajemstvím 
mnoha domácností. Život s alkoholikem je jako 
jízda na horské dráze. Partneři k  alkoholikovi 
chovají často smíšené pocity. Ve chvílích stříz-
livosti ho milují, pak ale znovu přijde na scénu 
alkohol a milovaný člověk se mění před očima. 
Často se bohužel objevuje také agresivní chová-
ní, a  tak v  rodině také může panovat neustálý 
strach a stres. Je to neustálý kolotoč, ve kterém 
se střídá naděje, že se problém nějak zvlád-
ne překonat, alkoholikovy sliby, že tentokrát už 
opravdu s pitím přestane a následné zklamání. 

Proč to alkoholik nezvládne sám?
Závislost na alkoholu je nemoc, patří tedy do 
rukou odborníků: psychologů, psychiatrů, adik-
tologů… Závislý si svůj problém většinou neu-
vědomuje a nemá pocit, že by měl něco řešit. 
A  ti, kteří si problému přeci jen vědomi jsou, 

s pitím přestat nedokáží, ačkoli by třeba i chtě-
li. V  případě závislosti na alkoholu není na co 
čekat, čím dříve se závislému dostane odborné 
pomoci, tím lépe.
Kde hledat pomoc? 
Co můžete udělat sami? Všímejte si varovných 
signálů tak, aby se vám závislost podařilo od-
halit co nejdříve. Nastavte doma jasné hrani-
ce a pravidla a buďte pevní a důslední v  jejich 
dodržování. Směřujte závislého k  léčbě. Aby 
byla léčba úspěšná, je potřeba, aby byl závis-
lý k  léčbě sám odhodlaný a  motivovaný. Léč-
ba závislostí je během na dlouhou trať, buďte 
také připraveni na to, že může dojít k relapsům 
a recidivám. Alkoholik se před alkoholem v naší 
společnosti v podstatě nemá kam schovat, po-
moci mu můžete alespoň tak, že před ním ani 
vy alkohol pít nebudete. V  žádném případě 
abstinujícího neponoukejte k tomu, aby se zku-
sil napít, že se přece nic nestane. Pravděpodob-
ně stane. V neposlední řadě nezapomínejte ani 
na sebe, jak už jsem psali výše, život po boku 
závislého je náročný také pro jeho okolí – je-li to 
potřeba, vyhledejte odbornou pomoc také vy.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Inzerce:

Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ 
a NOTEBOOKŮ.

Tel.: 608 880 107

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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MOJE BEZPEČNÁ ADRESA 
SOUTĚŽ PRO VÁS 

Zapojte se do soutěže o praktické dárky a odpovězte na soutěžní otázku.  
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 5: 
Průtokové plynové ohřívače vody (karmy) nám v našich domácnostech mohou život 
zpříjemnit, ale mohou nás také o život připravit. 
Víte, jak včas odhalit nebezpečí otravy, které nám hrozí a jak mu předejít? 
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: 
Při výběru skleněné výplně přihlížíme i k prioritám zabezpečení proti:  
Poranění - snížené nebo žádné riziko zranění při rozbití skla. 
Vloupání - odolnost proti rozbití a následného vytvoření otvoru ve skle (požadují 
pojišťovny). 
Vandalizmu - odolnost proti poškození i rozbití a následnému vytvoření otvoru ve skle. 
Propadnutí - zábradelní funkce, kde hrozí riziko pádu do volného prostoru. 
Třídy bezpečnosti skla vyjadřují odolnost proti prohození předmětem a násilnému vniknutí. 
Pro rodinné domy a byty, se doporučují třídy bezpečnosti P1A až P4A. 
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: bezpecnaadresa@mpb.cz. 

Evropský den proti vloupání 2021
Po více jak roce se všichni pomalu začínáme vracet do „normálního“ života. S postupným roz-
volňováním, kdy s radostí začínáme opět navštěvovat kulturní zařízení, společenské a sportovní 
akce, cestujeme a méně se zdržujeme doma, získávají zloději větší příležitost nezvaně navští-
vit naše obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si v Evropském dni proti 
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vloupání do obydlí, který letos připadl na středu 16. června, připomenout základní pravidla 
zabezpečení objektů.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překo-
náním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnos-
ti často nezabezpečená. K  nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené 
okenní ventilace či mikroventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikroventilaci 
může pachateli trvat kolem jedné minuty. „Základem efektivního zabezpečení obydlí je pro-
to zamykání a  zavírání oken. A  to i  ve chvílích, kdy si člověk odejde z  domova jen na moment 
pro něco do obchodu nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a zauto-
matizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpeč-
nostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund,“ apeluje na důležitost zá-
kladního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence 
Policejního prezidia ČR.

Přestože v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 evidujeme nižší počet případů vloupání do bytů 
(r. 2021 – 466 případů, stejné období r. 2020 – 687 případů) či rodinných domů (r. 2021 – 667 
případů, stejné období r. 2020 – 763 případů) než za stejné období v roce předchozím, dopo-
ručujeme obezřetnost a  důkladnou přípravu na zabezpečení obydlí zejména před odjezdem 
na letní dovolené. 

Evropský den proti vloupání letos doprovází v členských státech Evropské sítě prevence krimi-
nality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překva-
pí.“ Nadále se bude zmiňovaný den prezentovat také sloganem z předchozích kampaní: „Ať se 
z vysněné dovolené nestane noční můra.“ „Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posled-
ních letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. 
Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, proto-
že pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba 
jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména 
o našem běžném chování a zvycích,“ říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence krimi-
nality Ministerstva vnitra.

Rady a doporučení
Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet 
ideálně již při jeho výstavbě. Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat 
vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům. Kombinovat lze mechanické zabez-
pečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpe-
čení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.). Pokud zvažujete ná-
kup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky. 

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel: 

1. Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí 
odjezdem z domova. 

2. Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy…) a pocit osobního bezpečí. Nenechte si 
vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí. 

3. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidel-
ně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

4. Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí 
- nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně do-
stupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí 
napomáhá.
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Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. 
Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto 
volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní apli-
kaci „Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách http://www.stopvlou-
pani.cz.

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence 
oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně 
odebírají staré pneumatiky zdarma 
Od začátku června mohou Brňané celkem ve dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdá-
vat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a  týká se jak pneumatik s  diskem, 
tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze ve čtrnácti stře-
discích a služba byla zpoplatněna částkou 55 Kč za pneumatiku s diskem a 30 Kč za pne-
umatiku bez disku. 

„Již nyní registrujeme zvýšený zájem veřejnosti, což nás těší. Doufám, že o  to méně vysloužilých 
pneumatik budeme nacházet při úklidu nelegálních skládek,“ podotýká Filip Leder, předseda 
představenstva SAKO Brno, která má na starosti provoz sběrných středisek odpadu na úze-
mí města.

Sběrných středisek odpadu, která odebírají nepotřebné pneumatiky zdarma, je prozatím dva-
cet šest. Město při jejich výběru zohledňovalo dostatečnou kapacitu středisek, které umožní 
najednou skladovat až 50 kusů pneumatik. „Od července se k  nim přidá i  právě dokončované 
sběrné středisko odpadu v Židenicích na Lazaretní ulici, které uvedené kritérium splňuje také,“ do-
plňuje Filip Leder.

Seznam sběrných středisek odpadu, kde lze odevzdat staré pneumatiky s diskem a bez disku:

– Bohunice: Ukrajinská,
– Brno-jih: Košuličova,
– Brno-sever: Bieblova,
– Brno-sever: Dusíkova,
– Brno-sever: Jana Svobody,
– Brno-sever: Okružní,
– Brno-střed: Plynárenská,
– Brno-střed: Veveří,
– Brno-střed: Vídeňská,
– Bystrc: Páteřní,
– Bystrc: U Zoo,
– Černovice: Mírová,
– Chrlice: Zámecká,
– Jehnice: Plástky,

– Líšeň: Josefy Faimonové,
– Medlánky: Rysova,
– Nový Lískovec: Oblá,
– Ořešín: Drozdí,
– Slatina: Mikulčická,
– Starý Lískovec: Vltavská,
– Tuřany: Malínská,
– Tuřany: Sladovnická,
– Útěchov: Adamovská,
– Žabovřesky: Korejská,
– Žabovřesky: Sochorova,
– Žebětín: Pod Kopcem,
– Židenice: Lazaretní (od 07/2021)
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Brno nezdražuje poplatek za komunální odpad. 
Ani v roce 2021, ani v roce 2022.
Legislativní změny zdražily ukládání odpadu na skládky. Z  500 Kč na 850 Kč. A  to jen pro 
letošek. Během následujících devíti let se částka zvedne až na hodnotu 1 850 korun za tunu 
odpadu uloženého na skládku. To samozřejmě bude mít vliv na skladbu místního poplat-
ku za komunální odpad, neboť obcím, které svůj svezený odpad dávají na skládky, citelně 
vzrostou náklady.

Město Brno je naštěstí tohoto tlaku ušetřeno. Letos patřilo k  těm obcím republiky, které ne-
chávají místní poplatek za komunální odpad na stejné výši a stejnou částku bude město pro-
sazovat také pro příští rok. Roční sazba pro Brno místního poplatku za komunální odpad by 
tak měla zůstat na hodnotě 670 Kč. Držet poplatek na stejné úrovni je možné i díky činnosti 
zařízení na energetické využívání odpadu, které se nachází v areálu městské firmy SAKO Brno. 
Odpad z  brněnských domácností není díky jeho činnosti bezúčelně vyvážen na skládky, nýbrž 
se mění na teplo a elektrickou energii pro obyvatele města. Možná si to neuvědomujeme, ale 
zhruba každý třetí joule tepla v systému centrálního zásobování pochází z odpadu.

V Brně se můžeme chlubit zejména uceleným a soběstačným systémem odpadového hospo-
dářství. „Na území města máme téměř všechna koncová a klíčová zařízení na zpracování odpadu. 
Díky husté síti sběrných středisek, díky provozu vlastní dotřiďovací linky a díky činnosti svého zaří-
zení na energetické využívání odpadu prakticky neskládkujeme. Zatímco ve zbytku republiky končí 
na skládce polovina komunálního odpadu, Brno ho umí zpracovat z více jak 97 %,“ zdůraznil Petr 
Hladík, první náměstek primátorky.

Rozhodnutí nenavýšit poplatek za odpad pozitivně ovlivnil také tradičně odpovědný přístup 
Brňanů k  třídění odpadu. „I  přes nepříznivou situaci zapříčiněnou restriktivními opatřeními, kdy 
zejména uzavření obchodů a služeb s sebou přineslo vyšší tlak na odkládání obalových materiálů, 
narostl svoz směsného komunálního odpadu jen o necelá 2 %, zatímco ve stejném období jsme ze 
stanovišť tříděného odpadu odvezli o 16 % plastu více a papíru v meziročním srovnání dokonce na-
víc o 28 %,“ podotkl Filip Leder, předseda představenstva městské společnosti SAKO Brno a při-
pomněl, že společnosti či obce v České republice, nemající dostupné zařízení na energetické 
využívání odpadu, skládkují až 60 % komunálních odpadů, oproti tomu Brno jen necelá 3 %.

Brněnské zařízení na energetické využívání odpadu v areálu SAKO Brno je jedním ze čtyř po-
dobných zařízení v republice. Pokrývá jednu třetinu spotřeby tepelné energie a teplé vody měs-
ta Brna. V roce 2020 vyrobilo z 241 tisíc tun odpadu 2,5 milionu gigajoulů tepla a 65 tisíc me-
gawatthodin elektrické energie. Dotřiďovací linkou prošlo 6 400 tun papíru a 4 100 tun plastu. 
Tato technologie dokázala také separovat téměř 4 100 tun železa a 511 tun neželezných kovů.

Zprávičky z naší školičky
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
leť, Beruško, poznat svět…

Červen patřil hlavně rozloučení s  předškoláky ve třídě Berušek – letos netradičně ve dvou 
dnech. Jedno dopoledne patřilo hrám, soutěžím a „aktovkové promenádě“. Další den odpole-
dne pokračovalo rozloučení zdařilým programem, který s dětmi připravily jejich paní učitelky. 
Rodiče se letos rozloučili společným poděkováním mateřské škole nejen krásnými slovy oce-
nění, ale také památečními předměty pro všechny zaměstnance. Největší odměnou však byla 
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lípa s pamětní cedulkou, kterou si předškoláci zasadili na zahradě mateřské školy. Možná, že si 
jednou pod touto lípou budou hrát jejich děti…

Dárek na rozloučenou od rodičů předškoláků dostaly také všechny děti mateřské školy – jedno 
dopoledne dovádění na skákacím hradu na zahradě školky.

Předškolákům i  jejich rodičům přejeme tímto dobrý školní start a  mnoho úspěchů nejen ve 
škole, ale i v celém životě.

Den dětí jsme letos také oslavili karnevalem. Na zahradě školky tančili víly, čarodějnice a čaro-
dějové, rytíři, princezny a různá zvířátka. Děti si svůj svátek užily formou her a dostaly také od-
měnu. Do konce školního roku přijely za dětmi dva divadelní spolky s pohádkami.

Stále s dětmi trávíme nejvíce času na zahradě mateřské školy, kde zaléváme ovocné stromky 
a květinovou zahrádku, pozorujeme počasí, změny v přírodě, hmyz a květiny. Děti mají dosta-
tek sportovního a  pohybového vyžití. Zahradní altánek využíváme ke kreslení, tvoření z  pří-
rodnin apod. 
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Teď nás čeká už jen prázdninový provoz mateřské školy od 1. 7. do 14. 7. 2021. Je určen pouze 
pro předem přihlášené děti. 

V  době od 15. 7. do 31. 8. 2021 bude provoz MŠ přerušen. Nový školní rok začíná ve středu
1. 9. 2021, provozní doba MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin.

Na závěr, u příležitosti mého odchodu do důchodu, bych se chtěla touto cestou rozloučit se vše-
mi i s mým celoživotním „posláním“ učitelky mateřské školy, kterou jsem celý svůj život dělala 
s láskou a nikdy jsem této volby povolání nelitovala. Bylo mi velkou ctí pracovat s tak úžasným 
a profesně kvalitním kolektivem bosonožské mateřské školy a také jim za léta společné a kvalit-
ní práce děkuji. Jsem také poctěna, že jsem měla možnost pracovat pod vedením pana ředitele 
Mgr. Stanislava Skřičky. Patří mu díky nejen za jeho lidský přístup, ale hlavně za profesionali-
tu, podporu a pracovní nasazení. Děkuji také dalším kolegům ze základní školy za spolupráci. 

Za mateřskou školu přeji všem krásné léto a hodně zdraví,
Zdeňka Bendová

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
červnové aktivity školy se nesly ve znamení 
větší volnosti v  tom, co jsme mohli ve škole 
dělat. Mohli jsme se setkat s rodiči našich stá-
vajících žáků a probrat s nimi radosti a strasti 
se vzděláváním jejich dětí. Setkali jsme se také 
s rodiči budoucích prvňáčků, které paní učitel-
ka provedla celou školou. Na děti se už nyní 
těšíme. Se čtvrťáky a  páťáky pracoval školní 
psycholog, všechny třídy podnikaly výlety do 
okolí blízkého i vzdáleného. Páťáci si užili ško-
lu v přírodě v úplném závěru měsíce června.

Pravidelným odběratelům facebookového 
profilu školy neunikly akce mateřské školy – 
Den dětí a  karneval, skákací hrad a  loučení 
s předškoláky, stejně jako sázení pamětní lípy, 
kterou dostaly paní učitelky od jejich rodičů.

První oddělení školní družiny předved-
lo své pohádkové knížky, které za školní rok 

vytvořilo. Celá školní družina soutěžila ve stol-
ním hokeji a poznala své vítěze. Jaké to bylo 
překvapení, když první místo vyhrála Pavlína 
Mikšová, druhý pak byl Dominik Zdražil a tře-
tí Daniel Čoupek. Vítězná Pája pak za odměnu 
hrála zápas s panem učitelem třídním.

Paní učitelka Zuzana Del Favero, která dlouho-
době připravuje děti v hudebně dramatických 
dovednostech a i v době omezení se s dětmi 
na dálku setkávala, zorganizovala večerní hu-
dební matiné na střeše tělocvičny školy. Mu-
zikantům se dále podařilo vytvořit skvělou 
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videonahrávku muzikálu Mamma Mia, kterou 
nacvičovali i  přes zavření distančně a  kterou 
pak v  několika málo soustředění dovedli do 
úspěšného konce.

Již dříve jsem psal o  ocenění Učitel roku za 
dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost, 
které bylo konečně předáno paní učitelce Evě 
Klailové. Paní učitelka byla oceněna jak prvním 
náměstkem primátorky Petrem Hladíkem, tak 
také panem starostou Miroslavem Sojkou.

Předposlední školní den jsme zpříjemnili dru-
háčkům s  naším obětavým pomocníkem, 
včelmistrem a  přítelem Oldřichem Veverkou. 
Využívaje jeho znalostí z  celoživotního vče-
laření měli žáci teoretické povídání ve třídě, 
dále pak přešli na střechu tělocvičny k praktic-
ké ukázce na školní včelnici. Děti viděly včelí 
královnu, chytaly trubce, kontrolovaly zásoby 
medu a pylu, plod i matečníky. Odměnou jim 
byla ochutnávka letošního medu a  praktická 
zkušenost, jak se u včel chovat.

A na závěr poděkování paní vedoucí vychova-
telce Miladě Dittrichové, která se rozhodla po 
45 letech ukončit svou pedagogickou karié-
ru. Děkuji ji za veškerou práci, kterou odvedla 
pro dobro bosonožských dětí a přeji ji hodně 
sil a zdraví do všeho, co má ještě před sebou.

Všem vám přeji klidné léto a budu se těšit na 
setkávání v novém školním roce.

Stanislav Skřička, ředitel školy
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Dopis na rozloučenou od dětí 5. třídy s třídní 
učitelkou Zuzanou Del Favero
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KULTURNÍ OKÉNKO
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v tomto článku zpravodaje informoval o kulturních 
akcích pořádaných nebo podporovaných naší městskou částí Bosonohy. 

V půlce prázdnin se můžeme těšit na již tradiční 29. ročník SUDOVALU 

(30. 7. - 31. 7 .2021). 

Koncem prázdnin ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (28. 8. 2021) pestré odpoledne pro děti a ro-
diče u končené LETNÍ NOCÍ a živou kapelou.

Déle Vás chci pozvat na BOSONOŽSKÉ HODY (11. 9 .2021). Tentokrát opět trochu jinak, a  to 
proto, že se do slavnostního průvodu zapojí i krojované páry.

V  programu na letošní rok nesmí chybět ADVENTNÍ SETKÁNÍ (27. 11. 2021). O  týden později 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (4. 12. 2021).

Akce proběhnou samozřejmě pokud to dovolí aktuální epidemické nařízení.

Pokud by někdo měl zájem podpořit Bosonožské hody svou účastí v kroji, tak schůzky probí-
hají každý čtvrtek v 19:30 hod. v tělocvičně základní školy.

Příměstské kempy FC Zbrojovka Brno & 
Coerver® Coaching
Letní příměstské fotbalové kempy „PLAY LIKE THE STARS" jsou vhodné pro chlapce a dívky ve 
věku 6–12 let. Tréninkový program je inspirovaný individuálními dovednostmi hvězd světové-
ho fotbalu současnosti. Základním kamenem výuky je představení a osvojování individuálních 
fotbalových dovedností a získávání pozitivních zkušeností ve hře.

V Bosonohách se uskuteční ve dnech 19.–23. července 2021.
Harmonogram kempu:
08:00 - 08:30 Sraz hráčů
09:00 - 10:30 Trénink (90 min)
10:30 - 10:45 Přestávka, svačina
10:45 - 11:45 Soutěže/turnaje (60 min)
12:00 - 13:00 Oběd, přestávka, odpočinek
13:15 - 14:15 Trénink (60 min)
14:15 - 14:45 Přestávka, svačina
14:45 - 16:15 Turnaje/soutěže (90 min)
16:30 - 17:00 Odjezd domů

Více informací naleznete na stránkách: www.coerver.cz.

Navíc letos poprvé na Moravě bude v termínu 2.–6. srpna 2021 ve Vaší městské části  JUVENTUS 
ACADEMY TRAINING CAMP.

Unikátní fotbalový zážitek. Všechny aktivity na Juventus tréninkovém kempu jsou koordinova-
né týmem nejméně tří trenérů pocházejících z  Juventusu, kteří jsou zárukou správné imple-
mentace tréninkových metod Juventusu během kempu. Program kempu je vždy založen na 
znalostech a zkušenostech trenérů Juventusu a je přizpůsoben místnímu prostředí. Harmono-
gram je obdobný jako u kempů Coerver/Zbrojovka.
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Bosonohá stezka v Bosonohách v novém kabátě
Díky společné aktivitě se nám podařilo dokončit významnou úpravu naší bosonohé stezky nad 
fotbalovým hřištěm. Vyměnili jsme kompletní rámy a nahradili nové z akátové kulatiny.

Poděkování patří zastupitelům MČ Bosonohy, kteří schválili finanční příspěvek na materiál, dále 
firmám Acer Woodway, Teak Brno a všem ostatním, kteří přispěli jak finančně, tak především 
realizací.

Myslím, že výsledek stojí za to a rozhodně i návštěva na místě!

Martin Černý, zastupitel MČ Bosonohy
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Hoštická 48, 642 00 Brno
info@studio-labella.cz
www.studio-labella.cz

Po - Pá: 800 - 2000

So - Ne: dle domluvy
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Luštění pro menší děti

Namaluj, na co se těšíš o prázdninách

Milé děti,
pokud nám vyluštěné tajenky nebo 
vymalovaný obrázek pošlete do 15. 8., 
zařadíme Vás do losování o ceny, které 
proběhne 28. srpna na akci:
"Ukončení prázdnin".
Posílat můžete naskenované (ofocené) na 
e-mail: zpravodaj@bosonohy.cz nebo 
hoďte do schránky podatelny na úřadě 
městské části.
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Najdi aspoň 6 rozdílů

Jméno:              Příjmení:        Věk:

bosonožský zpravodaj 6/2021 19



Luštění pro větší děti

přejeme vám spoustu krásných
* * * * * * *

(Doplň tajenku v ulitě)
1 - 6 budova s vystavenými exponáty
7 - 9 Bílý brodivý pták
10 - 13 Největší orgán lidského těla
14 - 17 opadává ze stromů
18 – 21 Dopravní stavba převádějící přes vodní tok
22 – 26 Nástroj určený ke psaní
27 - 31 Mládě kozy

označ kus větve, 
kterou okousal

bobr na obrázku?

Zdroj : internet, mkvdf.cz, h lavní i lustrace: Ajeejee // Lucie Škodová

Vylušti NÁZVY ČESKÝCH MĚST

OVNÍK =__________

__________= PODĚ

LITO  L=_________TO 

JI             = _________

3NEC =_________

A) B) C) D)

Láska hory přenáší

Lež má krátké nohy

Přiřaď přísloví k obrázku

1)

2)

3)    

4)

Jméno: Příjmení: Věk:

Láska prochází žaludkem

Neštěstí ve hře, štěstí v lásce

)
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