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Termín uzávěrky příštího zpravodaje: 15. 11. 2021.
e-mail: zpravodaj@bosonohy.cz
www.bosonohy.cz
Inzerci vyřizuje: Jarmila Dočekalová, tel.: 547 422 701, jarmila.docekalova@bosonohy.cz
Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel.

Vážení spoluobčané, přátelé,
rád bych i zde poděkoval paní Zdence Bendové, která se rozloučila 
se svou dlouholetou prací v naší školce. Věnovala se několika gene-
racím našich nejmenších dětí, vždy s láskou a péčí, a nyní odchází do 
zaslouženého důchodu. Jsem moc rád, že ti trošinku starší, prvňáčci 
mohli nastoupit do školy a že jsem je mohl přivítat. 

Patří zde také poděkování všem organizátorům a účastníkům Boso-
nožských krojovaných hodů, které proběhly 11. září. Doufám, že i Vás 
potěšilo, že se konat mohly, v dnešní náročné době jsou pro nás tyto 
běžné samozřejmosti velkou radostí. 

Děkuji Vám všem, milí Bosonožáci, že trpělivě snášíte naše „staveniš-
tě“, postupně se blížíme k dokončení celé této gigantické akce, ještě, 
prosím, vydržte. 

Miloslav Sojka, Váš starosta
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Dostavba kanalizace v Brně II, sekce Bosonohy
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám aktuální informace k výstavbě a plánu dokončování jednotlivých ulic.

Dále připomínáme, že k  vydání Územního souhlasu pro povolení Vašich přípojek je třeba na 
pokladně ÚMČ Brno-Bosonohy bez odkladu uhradit správní poplatek 500,- Kč.

Pokud máte řádně projednáno stavební povolení a splněny veškeré podmínky, tak po dohodě 
se stavbou se lze za jejich souhlasu již nyní v určitých částech připojovat. Prosím, konkrétní in-
formace zjistíte pouze u příslušného stavbyvedoucího. Seznam dle ulic na www.bosonohy.cz.

Dokončené komunikace k dnešnímu dni: Mlaty, Průjezdní, Kolmá, Ševčenkova, Ostopovická.

Rozestavěné komunikace v tomto roce:
BN, bude dokončeno do 30. 11. 2021 
Přímá (část Vratná – Ztracená ), bude dokončena do 31. 12. 2021 
Vratná, bude dokončena do 31. 12. 2021 
Padělíky, budou dokončeny nejpozději do 30. 11. 2021 
Práčata, celá ulice bude dokončena do 31. 12. 2021 
Hoštická, bude dokončena do 30. 11. 2021 
U Smyčky, bude dokončena do 30. 11. 2021 
K Berce, bude dokončena do 30. 10. 2021 
Skalní (část od stavebního bazaru po Křivánky), bude dokončena do 31. 12. 2021 
Troubská, bude dokončena do 30. 10. 2021 

Rozestavěné kanalizace:
Jámy, bude dokončeno do 31. 12. 2021 
Pusty, bude dokončeno do 31. 12. 2021 
Za Vodojemem, bude dokončeno do 31. 12. 2021 
Pražská za mostem, bude dokončeno do 31. 12. 2021 
Vzhledná, bude dokončeno do 04/2022 – kanalizace 
Zájezdní, bude dokončeno do 04/2022 
Ztracená, bude dokončeno do 04/2022 

Plánované zahájení výstavby v tomto roce:
Křivánky (K Berce – Sojkova) vodovod 
Křivánky (Skalní – K Berce) dešťová kanalizace 
Vrchní, kanaliazace 

Plánovaná výstavba v roce 2022:
Křivánky, dešťová stoka, komunikace 
Skalní, komunikace (Křivánky – Pražská) 
Pražská za mostem, komunikace (vjezdy, chodníky) 
Zájezdní, dokončení kanalizace, komunikace 
Vzhledná, dokončení kanalizace, komunikace 
Vrchní, povrchy 
Rebovka, kanalizace, komunikace 
Za Vodojemem, komunikace 
Pusty, komunikace 
Jámy, komunikace 
Rušná, kanalizace, komunikace 
Ztracená, dokončení kanalizace, komunikace 

Dočekal Miloslav, místostarosta

2 bosonožský zpravodaj 8/2021



Vodní tůně na Leskavě
Vážení spoluobčané,
samozřejmě, že převážná část naší práce se nyní točí kolem budování kanalizace a nových ko-
munikací. O průběhu stavby Vám téměř pravidelně přináším informace jak zde ve zpravodaji, 
tak i na stránkách Bosonoh. Nicméně pracujeme i na dalších projektech a o těch Vás chci in-
formovat dnes. Vedle rekonstrukce parku na Bosonožském náměstí se jedná zejména o projekt 
vodních tůní na Leskavě. Mám radost, že se z mé prvotní myšlenky na vybudovaní „Stezky za 
vodou, hrou a zpěvem lesního ptactva“ postupně podařilo vypracovat životaschopný a finan-
covatelný projekt.

Účelem projektu stavby „Vodní tůně na Leskavě k.ú. Bosonohy“ je vybudování pěti vodních tůní 
v oblasti toku Leskavy pod Hradiskem.

Navrhovanými opatřeními bude posílena hydroakumulační schopnost krajiny, zadržení vody 
v krajině a její ekologicko-stabilizační funkce. Účelem stavby je podpora biodiverzity se zamě-
řením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především prostřednictvím vy-
tváření vhodných podmínek pro jejich další existenci.

Aktuálně je projektová dokumentace rozeslána na dotčené orgány státní správy. Projekt je kon-
cipován k získání dotace z operačního programu životního prostředí.

Realizace projektu se předpokládá na přelomu roku 2022/2023.

Další souběžný projekt je pak na obnovu vodní nádrže U Panenky Marie.

Účelem projektové dokumentace je výstavba vodní nádrže (trvalá a nová stavba).

V rámci projektu dojde k vybudování nádrže včetně zátopy, hráze, výpustného objektu a úpra-
vy vtokového objektu.
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Navrhovanými opatřeními bude mít funkci zadržení vody v krajině a krajinotvornou funkci.

Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace a biologické hodnocení. Projekt je koncipo-
ván k získání dotace z MZe ČR.

Realizace projektu se předpokládá na rok 2023.

Tyto ekologické projekty nám dále zpříjemní a zkvalitní životní prostředí a poskytnou kultur-
nější zázemí pro rekreakci a oddych, ale doufejme, že i pomohou zachovat průtok nyní již čis-
té vody v Leskavě.

Na tyto projekty dále v našem katastru naváže „Výsadba biokoridoru“ – projekt, který bude 
spočívat ve výsadbě dřevin a založení travního porostu, a to v oblasti polí u starého dálničního 
přivaděče mezi Hradiskem a  Bosonožským hájkem tak, aby do budoucna umožnil volný po-
hyb zvěře a chodců k této významné krajinné lokalitě. Projekt je nyní již zpracován, projednán 
a jeho financování je zajištěno v rámci komplexních pozemkových úprav Státním pozemkovým 
úřadem a Krajským pozemkovým úřadem pro JMK a v současné době se připravují podklady 
pro výběrové řízení na dodavatele prací. Realizaci uvedených prvků předpokládáme v  druhé 
polovině srpna 2022.

Máme se tedy opravdu na co těšit.
Miloslav Dočekal, místostarosta MČ Brno-Bosonohy

Odškodnění sterilizovaných osob
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tentokrát je článek věnován lidem, na kterých se stát dopustil 
nepřípustné křivdy tak, že je učinil neplodnými.

Proklamovanou motivací státu jednat výše uvedeným způsobem byl zájem na zdraví popula-
ce, avšak v důsledku nešlo o nic jiného, než o „šlechtění lidského rodu“, které se odborně na-
zývá eugenika.

Platilo a platí, že ke sterilizaci může zdravotnické zařízení přistoupit pouze po takzvaném infor-
movaném souhlasu osoby. K uvedenému však docházelo za oslabujícího vlivu nemoci, ovliv-
nění léky, za stresové situace v bezprostřední souvislosti s podstoupením lékařského zákroku, 
porodu nebo pod nátlakem orgánů státní sociální péče, to je však v rozporu s právem.

Neoprávněná sterilizace je zásahem do fyzické a psychické integrity člověka, která je v soukro-
mém právu chráněna jako součást všeobecných osobnostních práv. Soudy definovaly 
neoprávněnou sterilizaci jako neoprávněný, hluboký a  takřka nenapravitelný zásah do lidské 
osobnosti, který může přivodit nejvážnější změny ve vývoji celkové osobnosti člověka.

Česká republika proto přistoupila k procesu, jehož výsledkem bude odškodnění osob, na kte-
rých byla neoprávněná sterilizace provedena. Rozhodování o  individuálních žádostech o  od-
škodnění bylo svěřeno Úřadu vlády České republiky. Podrobnosti jsou upraveny v  zákoně č. 
297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s prá-
vem a o změně některých souvisejících zákonů.

Naše advokátní kancelář se rozhodla poskytovat právní pomoc žadatelům o uvedené odškod-
nění, kteří se můžou obrátit na níže uvedené kontakty.

Advokátní kancelář JUDr. Hugo Hubený

Zdroj: Důvodová zpráva k  zákonu č. 297/2021 Sb., o  poskytnutí jednorázové peněžní částky 
osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
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Město i městské společnosti podporují péči 
o děti s postižením zraku
Vedle města Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí či firem podpořila programy péče 
o děti s postižením zraku také městská svozová a odpadová společnost SAKO Brno. Osmdesát 
tisíc korun obdržela brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči, která pomáhá rodinám dětí 
se zrakovým nebo kombinovaným postižením. „Tyto prostředky využijeme na pokrytí nákladů 
na vstupní vyšetření zraku, kterým zjišťujeme, jak dítě zrak reálně používá. Výsledek vyšetření 
nám umožní nastavit, jak s dítětem začít pracovat“, uvedla Karla Němcová, ředitelka brněnské 
pobočky Společnosti pro ranou péči.

„Pečovat o malé dítě se zdravotním handicapem vždy přináší výrazný zásah do každodenního 
rytmu rodiny. Uvědomujeme si, že jde o dlouhodobou zátěž, která je náročná na čas, finance 
i psychiku obětavých rodičů. Proto podpoříme každou smysluplnou aktivitu, umožňující rodi-
čům vychovávat dítě doma, a nikoliv v ústavním zařízení. Jsme hrdí na to, že vedle města Brna 
a Jihomoravského kraje patří mezi podporovatele této myšlenky také SAKO Brno ,“ zdůrazňuje 
Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Kromě přímé finanční pomoci zakoupilo SAKO 
Brno pro své zaměstnance a partnery originální plánovací kalendáře, které pro Společnost pro 
ranou péči navrhla a nakreslila známá výtvarnice Petra Řehová.

Poradkyně Společnosti pro ranou péči jezdí za rodinami domů a  věnují se nejen dětem, ale 
i celé rodině. „Ukazujeme rodičům, jak nejlépe podporovat rozvoj svých dětí, spolupracujeme 
s očními lékaři a pediatry a zprostředkováváme rodičům kontakty na ně, snažíme se propojovat 
další rodiny v obdobné situaci, pořádat jejich společná setkání,“ říká Karla Němcová z brněnské 
pobočky společnosti. Cílem je, aby dítě mohlo zůstat ve svém přirozeném prostředí a aby rodi-
na náročnou péči zvládla. Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči (viz  www. ranapece . cz) 
už přes 30 let poskytuje odborné služby, podporu a  pomoc rodinám s  dítětem se zrakovým 
nebo kombinovaným postižením ve věku do 7 let.
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HLASUJTE V DÁME NA VÁS
Dáme na vás jde do finále! Do letošního ročníku participativního rozpočtu, na který je 
vyčleněno 35 milionů korun, postoupilo celkem 67 projektů. Nenechte tedy nic náhodě 
a hlasujte pro vámi vybrané projekty. 

Již pátým rokem funguje Dáme 
na vás, participativní rozpočet 
města Brna, a  s  příchodem lis-
topadu nastal opět čas hlasová-
ní o projektech v našem městě. 
Některé z  projektů jsou zamě-
řené na rodiče s  dětmi, jiné na 
sportovce od cyklistů, přes vo-
lejbalisty, parkouristy až po vo-
dáky. Další se týkají kultury, zá-
bavy či občerstvení. Je možné 
také hlasovat pro zelenější a čis-
tější Brno. Dokonce jsou zde dva 

návrhy na projektové dokumentace k rozhlednám a mnohé další. Škála projektů je velmi roz-
manitá a vybere si tak opravdu každý. 

Nyní máte možnost rozhodnout o svém okolí. Hlasujte proto od 1. do 30. listopadu na webu 
damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na brnoid.cz. Kdo preferuje osobní kontakt, může 
odhlasovat v kanceláři Odboru participace na ulici Husova 12 nebo letos poprvé také na ná-
městí Svobody při každoroční výstavě projektů, a to od 1. do 5. listopadu, kde budou koordi-
nátorky osobně a rády vám s hlasováním pomohou. 

Pro projekty můžete hlasovat, pokud jste starší 18 let a máte trvalý pobyt v Brně. K dispozici 
máte 5 hlasů kladných a 2 hlasy záporné. Ty můžete podle svého uvážení rozdělit jednotlivým 
projektům v hlasovací galerii. Jednomu projektu je možné udělit až 2 hlasy kladné a 1 záporný. 

Rozhodněte, jaké projekty město zrealizuje.

Ing. Linda Seitlerová
Dáme na vás 
damenavas@brno.cz

ČISTÍME KOBERCE
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

a

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

 Objednávky a více informací na: 

www.azhospodyne.cz

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

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

792 466 199
Provádíme i MYTÍ OKEN vč. žaluzií a parapetů,

a také úklidy domácností - bytů a RD

Opravy a  servis počítačů, 
notebooků a  tabletů. Chce-
te zrychlit počítač, zachránit 
data, odvirovat, nastavit tiskár-
nu, wi-fi, internet? Se vším Vám 
ochotně poradím a přijedu. Mi-
roslav Novotný, tel. 731 248 454, 

e-mail: novotnymir@volny.cz 

Hlasování probíhá od 1. do 30. 11. 2021  
na damenavas.brno.cz nebo na brnoid.cz

„Kdyby to bylo,  
to by bylo.“
Může být. Neváhejte. Hlasujte a rozhodněte!

Inzerce:
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ŽIVOT S PUBERŤÁKEM
Jízda na horské dráze. Přesně takhle by se dal 
popsat život s puberťákem. Pokud máte právě 
vy tu výsadu sdílet domácnost s dospívajícím 
dítětem, jistě nám dáte za pravdu. Někdy se 
váš náctiletý celé dny směje, povídá si s vámi, 
vtipkuje, jindy téměř nevyjde z  pokoje a  na 
jakoukoli snahu o komunikaci reaguje proto-
čením očí a hlasitým teatrálním povzdechem. 
Vyznat se v  puberťácích je náročné, často se 
stává, že se v rozhovoru s nimi míjíte, obě stra-
ny se cítí nepochopeny a hádky na sebe nene-
chají dlouho čekat.

Jak zvládnout život s puberťákem bez vrá-
sek? Jak své dospívající děti lépe pochopit 
a komunikovat s nimi?
Puberta je náročná
Puberta je náročným obdobím nejen pro vás 
rodiče, ale také pro děti samotné. Emoce jsou 
v  průběhu dospívání velmi intenzivní a  mají 
tendenci se rychle měnit. Dospívající si po-
stupně začínají budovat vlastní názory a před-
stavy o světě a často narážejí na nepochope-
ní nebo rozpory s  rodiči. Jsou ve zvláštním 
období, kdy se tvoří podstata jejich identity, 
objevují, kým vlastně jsou, blíží se dospělosti, 
ale přitom narážejí na to, že jsou stále dětmi. 
Obrovský význam v pubertě mají vrstevnické 
vztahy, dospívající mají často tendenci se na-
vzájem porovnávat, což může vést k  různým 
úzkostem či problémům se sebevědomím.

Joo, to když já jsem byl ve tvém věku…
Pozor na srovnávání! Dospělí mají často ten-
dence srovnávat dospívání dětí s vlastní zku-
šeností a  obvykle docházejí k  jedinému: Ta 
dnešní mládež, to je hrůza! Je třeba pama-
tovat na to, že podobně se pravděpodobně 
vyjadřovali o  vaší generaci zase vaši rodiče 
a ještě předtím ti jejich. Porovnávat dospívání 
napříč generacemi je poměrně odvážné. Kaž-
dá generace totiž čelí novým výzvám, adap-
tuje se na nové překážky a změny ve společ-
nosti. Současní dospívající se například musí 
vyrovnávat s nástrahami online světa, v reakci 
na stále se zrychlující svět jsou nuceni rychleji 
dospět a svůj vliv na mnohé mají také součas-
né globální problémy.

Čtyři zlatá pravidla života s puberťákem
Komunikace. Komunikace je základem všech 
vztahů, včetně těch mezi rodiči a dětmi. Buď-
te ke svým dospívajícím otevření a  upřímní, 
mluvte s  nimi jako se sobě rovnými, nesha-
zujte jejich názory a  postoje, nezlehčujte je-
jich problémy.

Respekt a  tolerance. Váš puberťák už není 
malým dítětem, snažte se ho jako osobnost 
respektovat, přijměte fakt, že postupně dospí-
vá. Důležitá je zde potřeba soukromí, kterou je 
také třeba respektovat.
Hranice. Samozřejmě, vše má své hranice, 
na to občas dospívající zapomínají. Je určitě 
vhodné mít nastavena jasná pravidla a hrani-
ce. Místo stručných příkazů a  zákazů zkuste 
o  pravidlech mluvit společně, hledejte kom-
promisy nebo alespoň vždy vysvětlete, proč 
je pro vás dané pravidlo důležité.
Zájem. Zajímejte se o  to, jak se mají, co je 
baví, jaké mají sny. Když s vámi mluví, skuteč-
ně je poslouchejte. Pozor! Dospívající si někdy 
zájem rodičů vykládají jako vyzvídání, či kon-
trolování. Dejte jim najevo, že tomu tak není. 
Sdílejte s nimi také své pocity, přání či obavy.
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Správa hřbitovů města Brna informuje
Nájemní smlouvy si občané mohou vyřídit ně-
kolika způsoby:
1. V  kanceláři Správy hřbitovů města Brna, 

p.o. na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96 
se uzavírají smlouvy na nájem hrobového 
místa a  hřbitovní služby pro všechny br-
něnské hřbitovy.

2. Prodloužení stávající smlouvy a  platbu za 
nájem lze provést elektronicky po přihlá-
šení na stránkách Brno ID – https://www.
brnoid.cz/cs/mestske-hrbitovy. Po kont-
role správnosti základních identifikačních 
údajů o  smlouvě a  nájemci bude žadate-
li vyčíslena výše nájmu a  zobrazen návrh 
nové nájemní smlouvy. Následně po zapla-
cení dané částky v e-shopu žadatel obdrží 
podepsanou nájemní smlouvu na e-mail.

Zajištění údržby hrobu:
1. Lze objednat na zahradnickém středisku 

na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96, Brno.
2. Tyto služby lze objednat písemně, e-mai-

lem nebo také přes Brno ID – https://www.
brnoid.cz/cs/mestske-hrbitovy.

Na Ústředním hřbitově a  hřbitově v  Žideni-
cích si lze zapůjčit nářadí na údržbu hrobů 
a zakoupit svíčky a materiál na hrob.
Bližší informace naleznete také na našich 
webových stránkách: www.hrbitovybrno.cz.
Provozní doba kanceláře správy hřbitovů
(Ústřední hřbitov, Vídeňská 96, Brno, tel. 
543 213 805, 517 543 201/ 204, kancelar@
hrbitovybrno.cz)
PONDĚLÍ a ČTVRTEK 8.00–11.00 11.30–17.00
ÚTERÝ a STŘEDA 8.00–11.00 11.30–14.00
PÁTEK zavřeno

Provozní doba zahradnického střediska
(Ústřední hřbitov, Vídeňská 96, Brno, tel. 
543 212 920, zahradnici@hrbitovybrno.cz)
PONDĚLÍ 8.00–11.00 11.30–17.00
STŘEDA 8.00–11.00 11.30–14.00
ÚT, ČTV, PÁ zavřeno

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HARMONIE s.r.o.

Postaráme se o důstojný pohřeb 
 vašeho blízkého.

- kompletní zajištění smutečních obřadů
- převozy zesnulých

Pobočky:
Starý Lískovec – Brno
Mikuláškovo náměstí 1. 

Tel.: 547 210 465, 737 879 199 

Kohoutovice – Brno
Libušina tř. 2. 

Tel.: 702 276 176

Brno – střed
Lidická 44, 

Tel.: 545 573 804, 723 283 290

www.pohrebni-sluzba.cz

Inzerce:

Vyzkoušejte si dobrovolnictví nanečisto na 
Dnech dobrovolnictví
Obstojí vaše svaly v gerontoobleku, který vám přidá i třicet let? Jak těžké je obsluhovat 
plošinu pro vozíčkáře? Kde všude mohu jako dobrovolník pomoci? To vše se dozvíte se 
na Dnech dobrovolnictví 25.–27. listopadu, které si pro vás připravily neziskové organi-
zace z Brna a Jihomoravského kraje.
Listopadové Dny dobrovolnictví mají za cíl představit možnosti dobrovolnictví a  ukázat, jak 
mohou zájemci pomoci ve své komunitě i  jak se mohou zapojit v místních organizacích. Celá 
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akce je koncipována tak, aby si zájemci mohli přímo otestovat vybranou organizaci a zjistit, jak 
funguje, jak se v ní s dobrovolníky i klienty pracuje a co pro ně nabízí. Mají tak šanci se v krát-
kém čase zorientovat ve více institucích a  vyzkoušet si dobrovolnictví nanečisto, případně si 
vybrat organizaci na další spolupráci.
Hlavním pořadatelem je Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje (dříve Dob-
rovolnické centrum 67), které na akci spolupracuje s dalšími organizacemi z Brna a kraje. „Tuto 
akci pořádáme již druhým rokem. Věříme, že letos budou mít zájemci a  zájemkyně příležitost na-
hlédnout pod pokličku práce neziskových organizací naživo. Mohou tak vidět jejich zázemí, sezná-
mit se a hned na místě se zapojit.“ uvedla ředitelka Kateřina Petrášová.
Zájemci si mohou vybrat z  pestrého programu aktivit, exkurzí i  workshopů. Kromě geronto-
obleku si vyzkouší simulaci kulturního šoku nebo simulaci deprese. Přiložit ruku k dílu budou 
moci například při péči o národní přírodní památku Stránská skála. 
V průběhu dvou dnů představí Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje mož-
nosti dobrovolnictví u  nás i  v  zahraničí a  zájemcům pomůže s  výběrem vhodné organizace. 
Nerozhodným může k výběru pomoci také páteční večer s jarmarkem neziskových organizací, 
koncerty a výstavou fotografií.
Program Dnů dobrovolnictví a  více informací o  akci naleznete na stránkách 
 www. dnydobrovolnictvi.cz nebo na facebooku @Dobrovolnickecentrum67.

Ukliďme Bosonohy – podzim
Vážení sousedé,
v  rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, která se koná 2x ročně, jsme tentokrát zkusi-
li akci zorganizovat i u nás v Bosonohách. I když bylo zvykem „uklízet“ naše okolí jen na jaře.

Jsem přesvědčen, že svůj účel akce opět výborně splnila. Našli jsme spoustu nepořádku, který 
nepatří na zem, našli jsme i významnou „skládku“ u Leskavy v centru Bosonoh. Paradoxem je, 
že byla 20 metrů od EKO dvora.

Rád bych tedy chtěl poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili, a  i přes nepřízeň počasí udělali 
něco pro naše okolí. Díky Vám.

Těším se na všechny zase na jaře, kdy akci zopakujeme.

S přáním příjemných podzimních dnů, Martin Černý, zastupitel MČ Bosonohy
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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. 7: 

Neudržované nebo špatně udržované komíny jsou častou příčinou požárů. 
Víte, jak často se musí kontrolovat spalinové cesty (komíny)  

a kdo je oprávněn kontrolu provést? 
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: 
Detektor kouře detekuje, kromě tepla i pomalu doutnající požár, který produkuje hustý 
tmavý kouř a málo tepla, a dokáže doutnat hodiny, než propukne v plameny. Pro minimální 
úroveň ochrany by měl být instalován jeden hlásič do prostoru mezi obývací částí a 
ložnicemi, tak aby byl signál slyšitelný také v ložnicích, pokud jsou užívány. Není na škodu i 
optická signalizace pro případ zhoršeného sluchu chráněné osoby, nicméně v okamžiku 
spánku optická signalizace ztrácí význam. Hlásiče by měly mít i další funkce (testování funkce 
pomocí testovacího tlačítka a alarm, který upozorní na nutnost výměny baterie, případně 
led dioda signalizující provoz). 
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. 
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Když vám výstavba kanalizace možná 
i zachrání život…
...bylo nebylo jedno malé království, kde se všem hezky žilo, i když se BOSOuNOHou chodilo.

A v jednom domečku tady žili Jeníček a Mařenka. Ježibaba nikde žádná nebyla, v peci upéct je ne-
chtěla, tak si chaloupku a okolí zvelebovali, i jinak hodně pracovali a daně řádně platili.

A  léta plynula, Maruška pár dětí povila a  dál si pěkně a  spokojeně žili a  asi by to tak bylo až do 
smrti, kdyby...

Jednoho dne se do blízkého sousedství nastěhovala romská Sněhurka s další Sněhurkou a Trpaslíkem.

A  že patří ke Sněhurce trpaslíků sedm? Ano, hned druhý den se začali dorovnávat do správného 
počtu. Jenže… každý další den se jejich počet měnil a rostl a rostl a bylo jich třeba 15 nebo i 25.

A tak skočila pohádka a začalo PEKLO.

Erotické priváty, „bordely“ byly, jsou a fungovat budou. Ale když se jejich existence začne pří-
mo dotýkat vás samotných, vašeho každodenního života, je opravdu zle!

No a pokud byste si kdy mysleli, že se vás něco takového týkat nemůže, protože znáte přece 
obyvatele vaší ulice a předpokládáte, že přece nepronajmou svůj dům neprověřeným existen-
cím s nekalými záměry, tak vězte – mýlíte se.

A ano, i u nás v Bosonohách si jedna ulice zažila své.

Najednou se z ničeho nic zvedne počet parkovaných aut (v místech, kde žádná auta navíc par-
koviště nepojmou) a s nimi počet chlapců i pánů ve zralém věku, kteří chodí po ulici sem a tam 
a čekají na vpuštění. A třeba pak i děti vídají Sněhurku spoře oděnou nebo nahou, jak zákaz-
níky přijímá či vypouští zpět na ulici.

Zároveň se však jako nechtění účastníci tohoto dění ocitáte na velmi tenkém ledě. Neboť na-
přímo zasáhnout prostě nelze! Ba naopak, jakoukoli intervencí se můžete ocitnout v ohrožení. 
Úsměvné se tak zdály být dotazy známých, kteří si buď sami všimli zvýšeného provozu nebo 
byli informováni, jestli jsme to, co se děje, nahlásili. Ono totiž není kam.

Prostituce trestná není, je to šedá zóna zákona, čehož jsou si provozovatelé velmi dobře vědomi.

Za hranou je pouze kuplířství, a to je zase velmi těžko dokazatelné.

V jaké šílené realitě se nacházíte, vám dojde po konzultaci s právníky. Toto „in“ používané spo-
jení v množném čísle bylo v tomto případě opravdu naplněno – proběhla se třemi a od všech 
jste varováni – jedná se o oblast vysoce kriminální, kdy byste se měli za každou cenu vyvaro-
vat přímé konfrontace, protože nikdy nevíte, jaká je jejich hierarchie nebo-li „kdo pase pasáka“ 
a v případě, byť jen náznaku, že se chcete do tohoto velmi výnosného byznysu, často i s dro-
gami spojeného (někteří Trpaslíci odcházejí třeba i za 5 minut, tudíž lze vytušit i tuto činnost) 
nějak vměšovat, vám může hrozit újma na zdraví, majetku, dětech, životě.

WOW, koukáte jak blázen a peklo reality nabírá čím dál větších rozměrů a vy se více a více pro-
padáte do beznaděje… a chtivý Trpaslíci dál, dennodenně korzují pod vašimi okny.

Ještě stále zkoušíte hledat pomoc – přes známé na různých úřadech, dokonce i  v  kontak-
tech u policie … a odpověď je stále stejná – NEUDĚLÁTE S TÍM VŮBEC NIC a naopak na sebe 
upozorníte.

Co na tom, že to místo je vaším domovem, desítky let budovaným, domovem vašich dětí.
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Co na tom, že je zrovna covidový lockdown, večerní zákaz vycházení... Nic takového Trpaslíci 
neřeší.

A hlavní Trpaslík dává jasně najevo, že teď je tady pánem ON.

Ani s odstupem času nejde věřit tomu, čeho jste se stali součástí, bez možnosti situaci nějak 
změnit a jen s rostoucí absolutní bezmocí sledujete a čekáte, co bude dál.

Výstavba kanalizace v některých ulicích nyní finišuje a za ty dva roky jsme si na nekomfort s ní 
spojený zvykli. Ale v jejích začátcích, kdy bylo všude bláto či prach, bez chodníků, s parkováním 
daleko, hučícími stroji – tak to mohlo být právě TO, co provozovatele mohlo odradit.

Anebo bylo důvodem zcela něco jiného, co ani nechtějme vědět. To ale není podstatné, jsou 
naštěstí PRYČ.

Vydrželi tady jen pár měsíců, ale i tak to bylo pro obyvatele dotčené ulice šílené období, které 
naštěstí nějakým zázrakem skončilo. A vůbec nelze domyslet, jak by žití pokračovalo dále, kdy-
by se nakonec neodstěhovali (na další adresu, kde pravděpodobně sousedé zažívají stejnou 
noční můru jako nedávno my) na přelomu roku 2020/2021.

Možná tedy díky této rozsáhlé stavbě, díky dělníkům stavební firmy, kteří se zrovna v  tomto 
inkriminovaném období po ulici celodenně pohybovali a byli to právě oni, kteří si jako první 
všimli, že novým nájemníkům nejde o bydlení.

A tak si přejme a doufejme, že se nám v Bosonohách bude i nadále hezky žít…

Sousedé v naději

Zprávičky z naší školičky
Naše školka kouzelná je,
každý si v ní moc rád hraje.
Máme se tu všichni rádi,
a jsme dobří kamarádi...

Letošní začátek školního roku s  sebou do školky přinesl mnoho nového. Do důchodu odešla 
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu Zdeňka Bendová, kterou v její funkci vystřídala Pavla 
Zemanová. Došlo i k dalším změnám v pedagogickém kolektivu školky – na rodičovskou dovo-
lenou odešla paní učitelka Veronika Vošmerová a přivítali jsme nové dvě paní učitelky: Zdeňku 
Špačkovou (ve třídě Včeliček) a Evu Kavalcovou (ve třídě Berušek). 

O  prázdninách prošla naše mateřská škola některými úpravami. Vymalovány byly chodby 
a kuchyně. 

Teď už se ale ve školce opět naplno učíme a hrajeme si. Naše mateřská škola je registrována 
v síti mateřských škol s ekologickým zaměřením „Mrkvička“. Hlavním cílem školního vzděláva-
cího programu je dlouhodobé zaměření na ekologii – poznávání přírody, vytváření kladného 
vztahu k  přírodě a  její ochraně. Pozorujeme přírodu v  okolí školky, třídíme odpad a  vhodné 
a  nezávadné odpadové materiály využíváme při výtvarných a  pracovních činnostech. Na za-
hradě pozorujeme hmyz a ptáky, staráme se o záhonky a kompostujeme.

Důraz klademe na aktivní pohyb dětí, zvyšování pohybových schopností a zdatnosti. K přiroze-
nému pohybu a hrám slouží prostorné a vybavené třídy a zahrada MŠ, která poskytuje mnoho 
možností pro pohybové a sportovní vyžití v každém ročním období.

Dále se naše školka věnuje polytechnické výchově, která probíhá pod záštitou projektu 

12 bosonožský zpravodaj 8/2021



„Technické mateřské školy“, což je projekt Statutárního města Brna, které jej finančně podporu-
je, umožňuje proškolení pedagogů, zakoupení nářadí a materiálů pro pracovní činnosti a pro-
voz kroužku polytechnické výchovy. Cílem projektu je probuzení zájmu dětí o řemeslnou a ma-
nuální práci formou prožitkového a situačního učení.

Vzhledem k nárůstu vad řeči u předškolních dětí máme v MŠ logopedický kroužek. Pohybové 
dovednosti mohou děti rozvíjet v tanečním kroužku, kroužku lyžování a ledního bruslení. Dále 
mohou děti navštěvovat kroužek angličtiny a keramiky. 

Ve školce celoročně probíhají kulturní akce a výukové programy. V září nás navštívilo loutkové 
divadlo Úsměv s pohádkou „Kouzelné slůvko“ a starší děti se zúčastnily výukového programu 
brněnského Planetária. V září také proběhla společná akce se ZŠ – Bosonožský běh, kterého se 
zúčastnili naši předškoláci. Gratulujeme našim nejlepším běžcům!

Na závěr chceme poděkovat rodičům, kteří pomáhají mateřské škole, např. sponzorskými dary 
nebo drobnými opravami hraček.

Už nezbývá než popřát všem dětem a rodičům úspěšný, příjemný a klidný školní rok.

Za mateřskou školu

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
první školní den, slavnostní okamžik pro děti i  jejich rodiče, ještě slavnostnější pro prvňáčky, 
proběhl v milé a klidné atmosféře. Těšili jsme se na něj my, učitelé, těšily se na něj děti a jejich 
rodiče s  úlevou odevzdali děti do vzdělávacího procesu. Podpořit je přišel pan starosta a  do 
nové etapy v životě jim popřál vše dobré.

Testování neodhalilo žádný problém a  my jsme se začali učit. Mohli jsme také realizovat při-
pravené aktivity pro žáky během vyučování, jako například Bosonožský běh, který byl přelože-
ný z jarního období. Musím pochválit všechny statečné běžce, ty, kteří zvítězili, i ty, kteří závod 
nevzdali a doběhli. Mezi nejlepší závodníky školy patří Barbora Dostálová, Kristýna Prokešová, 
Adriana Lazárková, Zdeněk Svoboda, Sebastián Andrýsek a Tomáš Kotrba z 1. třídy. Nejrychlejší 
druháci byli Samantha Robinson, Marie Volejníková, Marie Topinková, Vladimír Štěpánek, Ma-
xim Galko a Ivo Široký. Ve třetích třídách jsou nejrychlejší Valentýna Svobodová, Kamila Něm-
cová, Nina Černá, Vojtěch Volejník, Ondřej Jelínek a Michal Šildberger. Mez čtvrťáky se umísti-
li Tereza Černá, Eliška Kličková, Pavlína Mikšová, Matěj Smejkal, Michal Hrazdíra a Samuel Jan 
Hromek. Nejdelší trať a  nejrychlejší časy mezi páťáky měli Anna Lesáková, Laura Nováková, 
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Zoe Robinson, Timmy Ajvazi, Daniel Madaras a Petr Drozd. Všem vypsaným a odměněným zá-
vodníkům děkuji.

Druhá a třetí třída navštívily zámek Milotice a prožily krásné dopoledne při kostýmové prohlíd-
ce „Návštěva dětí u  paní hraběnky“. Fotky z  návštěvy můžete vidět ve fotogalerii školy nebo 
na Facebooku.

Vydařenou tradiční akcí babího léta byla Cesta za poznáním první podzimní den. Opět jsme 
se sešli s rodiči a žáky školy na hřišti pod myslivnou a vyzkoušeli si úkoly vážné i nevážné. Akci 
jsme také tradičně zakončili opékáním špekáčků a zpěvem u ohně u myslivecké chaty.

Na závěr chci tímto dát do povědomí a ocenit statečnost paní učitelky Květy Hladké, která mi 
předala potvrzení o tom, že obdržela diplom a bronzovou medaili Dr. Jánského za 10 bezpří-
spěvkových odběrů krve. Dárcovství osobně považuji za důležitou a obecně prospěšnou čin-
nost a  jsem rád, že v našem kolektivu zaměstnanců je několik pravidelných dárců krve nebo 
krevních složek.

Přeji nám všem, abychom se mohli i nadále setkávat při společných akcích a bez překážek mohli 
plnit naše důležité poslání – výchovu a vzdělávání bosonožských dětí.

Ohlédnutí za letními aktivitami se Človíčkem
Jako spousta jiných organizátorů společenských a volnočasových akcí pro děti a mládež jsme 
se na léto 2021 velmi těšili již od jara, kdy letní aktivity začínáme běžně chystat. Připravova-
li jsme aktivity tak, abychom mohli dětem čas strávený na on-line výuce vynahradit aktivními 
prožitky v přírodě.

V létě 2021 jsme zorganizovali celkem dva pobytové týdenní tábory a šest turnusů příměst-
ských táborů. Letních aktivit se zúčastnilo celkem 153 dětí, z  toho 30 dětí se zdravotním 
znevýhodněním (PAS, mentální znevýhodnění, DMO, epilepsie, tělesné kombinované posti-
žení, atd.).

Letní pobytový tábor Osvětimany se nesl v duchu Školy čar a kouzel v Bradavicích inspiro-
vané příběhy Harryho Pottera. Ihned po příjezdu byli všichni „studenti“ rozděleni do svých po-
kojů (chatek) a večer je čarodějný klobouk rozřadil do čtyř „kolejí“ (skupinek). V následujících 
dnech se „studenti“ účastnili „přednášek“ (programu), který jim přichystali jednotliví „profeso-
ři“ (vedoucí). Mezi oblíbené „přednášky“ patřilo jasnovidectví profesorky Sibylly Trelawneyové 
s věštěním z čajových lístků, úspěch u studentů měly i  lekce levitace, lektvarů či obrana proti 
černé magii. V rámci přednášek si studenti užili šifrování, tvoření, her v přírodě či kooperativních 
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činností. V Bradavické škole jsme též oslavili Vánoce. Nechybělo dětmi upečené cukroví, vánoč-
ky, dárečky ani vánoční stromeček. Ozdobou vánočního večera byl ples školy, který uspořáda-
li praktikanti. Malebné krásy brdských lesů si užili účastníci tábora při hrách i pěších výletech. 
V rámci jednoho celodenního výletu, který prověřil orientační schopnosti nejednoho vedoucí-
ho, jsme navštívili lázně Smraďavka. Cestu náročným, po těžbě a deštích rozoraným terénem, 
zvládly i děti se zdravotním znevýhodněním. I když na očistu obuvi a oblečení po tomto výle-
tě nezapomene snad nikdo.

Pro děti intaktní/neznevýhodněné byl uspořádán odborný workshop o potřebách dětí s autis-
mem, který bezesporu přispěl k ještě větší přirozené spolupráci a vzájemné inspiraci dětí bez 
jakýchkoliv bariér. Věříme, že navázaná přátelství, veselá nálada, krásné letní počasí a  pestrý 
program budou dětem opět skvělou vzpomínkou a zásobárnou energie do započatých škol-
ních dnů.

Pobytový stanový tábor připravuje každý rok tým sehraných a zkušených vedoucích a pro děti 
je vždy tak trochu výzvou k překonání vlastního pohodlí, hranic a zejména načerpáním nových 
zkušeností v souladu s přírodou a životem v ní. Letošní ročník se konal ve Lhotě u Olešnice. 
Děti se aktivně účastní celotáborového dění od služeb v kuchyni, topení v umývárně až po ve-
černí a  noční hlídky u  táborové vlajky. Tématem CTH byl letos Starověký Egypt. V  rámci pro-
gramu si děti užily workshopy, které byly nastaveny tak, aby si při nich vyzkoušely nové věci, 
něco nového se naučily nebo si prostě jen užily zábavu. Byly to tyto: výroba papyru, zdravově-
da a první pomoc, šifrování a hieroglyfy, uzlování. Odpolední program se nesl v duchu koope-
rativních her a komunikace v týmu. Děti se zapojily do „stavění pyramid“, pronikly do „systému 
zavlažování“, užily si i míčových her a pokladovky.

Stanový tábor je každý rok vyhledávanou aktivitou mezi nabízenými tábory. Snad to vypovídá 
o tom, že se i mezi současnými dětmi stále najdou tací, kteří dají přednost opravdovým zážit-
kům v přírodě před virtuálním světem počítačových her.

Příměstský tábor na „Domečku“ v centru Brna byl z kapacitních důvodů koncipován pouze 
pro 5 dětí s diagnózou autismus. Skupinka si užila tvoření v prostorách, kde probíhají celo-
ročně zájmové kroužky se Človíčkem, děti si zde vařily obědy a relaxovaly po veselých výletech 
do přírody. Děkujeme Terezce Rozmarinové za asistenci k dětem.

Příměstských táborů v zázemí PDK Človíček Brno – Bosonohy se zúčastnilo celkem 75 dětí, 
z toho 10 dětí se zdravotním znevýhodněním. Z celkového počtu dětí bylo 36 z Bosonoh. 
Po celé léto si děti užívaly přívětivosti a  rozmanitosti zázemí PDK Človíček a  jeho okolí. První 
turnus cestoval kolem světa, druhý turnus byl osazen piráty, třetímu vládl vodní živel, čtvrtý 
byl po zásluze zasypán boyardskými zlaťáky a pátý... „Tamtamy duní a nebezpečí na hráče číhá 
na každém kroku“. Předlohou pro téma pátého turnusu příměstských táborů PDK Človíček byl 
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film Jumanji o uvíznutí party přátel v dobrodružné počítačové hře. Hlavním záměrem bylo pře-
vedení filmového dění do reality pomocí her v přírodě a dobrodružných aktivit. Díky autorské-
mu hernímu plánu a spoustě výzev si děti mohly vyzkoušet, jak nebezpečné to může být ve 
virtuálním světě. V průběhu pěti „herních“ dnů čelily děti nástrahám džungle, mrazivých hor, 
rozbouřené řeky, ale i pouště. Při dobrodružných výpravách, kdy nejednou „bojovaly“ o život, 
se naučily „velbloudštině“, stavění mostů či rozdělávání ohně.

Všichni „hráči“ se úspěšně vrátily zpět do reality a z virtuálního světa si odnesly jen to dobré 
a užitečné. Snad si i mnozí z nich uvědomili, že reálný prožitek virtuálního světa znamená da-
leko více úsilí a námahy a že úspěch ve virtuální hře automaticky neznamená úspěch v realitě.

Děkujeme za podporu MČ Brno-Bosonohy.
Mgr. Ivona Špačková

BOSONOŽSKÉ KROJOVANÉ HODY
Jsem moc rád, že i  letos se dala dohromady 
bezva parta lidí, která se s nadšením vrhla do 
organizace zářijových hodů. Dříve „Babské 
hody“ jsme v letošním roce nazvali „Bosonož-
ské krojované hody“, a  to z  toho důvodu, že 
se hodů zúčastnilo i  13 mužů. Celkem tedy 
29 krojovaných stárek a  stárků a  tři sklepní-
ci. Kdo už někdy „stárkoval“ na hodech, dob-
ře ví, co tomu předchází. Několikaměsíční 
příprava (cca 3 měsíce). Zkoušky probíhají 
jednou týdně, zde se nacvičuje program na 
večerní zábavu. Většinou se jedná o předtan-
čení v  doprovodu klasických lidových písní 
a později „půlnoční překvapení“. Vše s vlastní 

choreografií dle fantazie chasy. Dále je třeba 
naškrobit a  vyžehlit kroje, domluvit zastávky 
a trasu průvodu, navázat a roznést rozmarýny 
(pozvat osobně obyvatele na hody), napéct 
cukroví a nachystat občerstvení na slavnostní 
průvod a sál na večerní zábavu, a nakonec vše 
po hodech uklidit, vyprat kroje, aby byly při-
praveny na další slavnost. Píšu to především 
proto, aby si všichni dokázali utvořit před-
stavu, co všechno přípravy obnáší. Je za tím 
spoustu práce a  starostí a  já jsem nesmírně 
rád, že se najdou lidé, kteří se snaží tyto tradi-
ce udržovat. Není to jenom o  tom si v  sobo-
tu obléct kroj a  projít se odpoledne po ulici. 
Všem, kteří se snaží tyto tradice udržovat, pa-
tří velké DÍKY. Všechny jmenovat nebudu, ale 
dvě ženy bych rád zmínil – Drahomíře Medové 
DÍKY za pomoc s přípravou krojů a Lence Čie-
fové DÍKY za přípravu a  organizaci. Poděko-
vání si zaslouží i rodiče a prarodiče dětí, kteří 
přivedli své ratolesti do průvodu.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vážení rodiče a milé děti, v sobotu 4. 12. 2021 se bude ko-
nat v   Orlovně Bosonohy Mikulášská nadílka s programem 
pro děti. Kdo má zájem o mikulášský balíček, ať se ozve do 
konce listopadu na telefonní číslo: 777 113 923.

Za kulturní komisi Martin Rozmarin

Seniorky a senioři v akci
S odchodem do důchodu přichází více času na staré i nové koníčky nebo na čas strávený s rodi-
nou. Mnoho lidí však hledá nějaké opravdu smysluplné využití času a způsob, jak být užitečný. 
Jednou z možností, jak pomoci, je stát se dobrovolníkem či dobrovolnicí. Stačí jen pár hodin 
týdně a váš čas a energie mohou vykouzlit úsměv a pomoci tam, kde je to potřeba. Může jít 
třeba o doučování dětí nebo čtení pohádek.

Rádi byste si dobrovolnictví vyzkoušeli, ale nevíte jak 
začít? Jsme tu v  Regionálním dobrovolnickém centru 
Jihomoravského kraje pro vás a  zveme vás k  nám na 
návštěvu na aktuální program. Najdete nás na adrese 
Bratislavská 210/26, Brno.

Můžete nás kontaktovat pomocí emailu konzultace@
dc67.cz nebo telefonicky na čísle 776 594 804. Přehled 
našich pravidelných akcí – tedy přednášek, besed, pre-
zentací zkušeností z dobrovolnictví v ČR i zahraničí, fil-
mových projekcí a vernisáží výstav najdete na www.dc67.
cz nebo www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67.

Hodiny angličtiny pro důchodce! Nebojte se 
a pojďte s námi do toho!
Svět se pomalu, ale jistě vrací do normálu a my se snažíme, aby i naše hodiny zase byly jako 
dřív. Protože spousta z  vás pravděpodobně netuší, co jsme zač, představíme se. Děláme ho-
diny angličtiny pro důchodce. Věkově (nahoru) to není nijak omezené, letos máme v kurzech 
i jednoho studenta, který už má devadesát let!

Snažíme se dělat hodiny zábavné a nemůžeme říct, že nám už pár vrásek od smíchu nepřiby-
lo. Naše paní lektorka Jája, Jaroslava Sobotková, dělá vše pro to, aby se u ní její studenti cítili 
plni života a radosti. Každá lekce je jiná. A neučí se jen studenti od lektorky, ale mnohokrát je 
to i naopak.

Jája je také velmi zajímavá osobnost. Představte si, že odjela s manželem a dvěma malými dětmi 
na rok a půl do Austrálie! Bez zařízené práce, pouze s touhou cestovat a poznávat. A dle jejích 
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slov jí to dalo tolik zkušeností, že kdybychom to chtěli popsat, nestačily by nám řádky. Pro její 
příběhy a další stejně zajímavé si musíte přijít do našich hodin.

Naše celoroční kurzy Vinohrady: Senior Klub, Bzenecká 19
čtvrtek  8:30–10:00 začátečníci
čtvrtek 10:15–11:45 středně pokročilí
čtvrtek 10:15–11:45 pokročilí
čtvrtek 12:30–14:00 mírně pokročilí

Naše celoroční kurzy Líšeň: KC Kotlanka, Kotlanova 7
středa  8:30–10:00 mírně pokročilí
středa 10:15–11:45 středně pokročilí
středa 12:45–14:15 začátečníci

Pořádáno ve spolupráci s KC Kotlanka
Nejbližší víkend s rodilými mluvčími se koná 11.–14. 11. 2021 na Ramzové.

Kdykoli se můžete přijít podívat na lekci zdarma. Přijďte se pobavit!
Karolína Stárková

Když advent ťuká na dveře
Stromy odhodily listí a listopadová krajina se pomalu ukládá ke spánku. Pojďte se rozlou-
čit s podzimem i vy na akcích Lipky! Od svatého Martina až do Tří králů se můžete těšit 
na čarovné slavnosti plné sváteční atmosféry – svatomartinský průvod, Adventní Lipku 
a spoustu tvoření pro malé i velké.

Vše začne na Martinské slavnosti 11. listopadu. Na tradičním průvodu Jundrovem uvítáme 
Martina na bílém koni a lampiony rozjasníme zimní tmu. Od 16.30 si lampiony můžete vyrobit 
během tvořivé dílničky na Rozmarýnku. Na dílničky je nutné se předem přihlásit.

Sváteční čas zahájíme na Adventní Lipce na Lipové. „Čarovný advent přivítáme tvořením ohle-
duplným k  přírodě. Hudbou, vůněmi i  dětským punčem z  ohně poškádlíme smysly,” zve lek-
torka Lenka Šimková. Ve čtvrtek a pátek 25. a 26. listopadu vždy v 15–18.30 si malí i velcí mů-
žou vyrobit svícny, jedlé mňamky, dárky v pěkném šetrném kabátku nebo netradiční věnce.

Komu by tvoření nestačilo, může 12. listopadu přijít na kurz Keramický anděl nebo o den poz-
ději na Keramickou sobotu. Začátkem prosince se vrhneme na přípravu vánočních dárků na 
řemeslném kurzu Dárečky bez nakupování. Své blízké potěšíme smysluplnými dárky vlastní 
výroby: andělem ze dřeva, peče-
ným čajem, drátěnými rozlišovači 
na skleničky, domácí aviváží a hrou 
indiánské kostky. Vše zabalíme še-
trně k přírodě.

Poslední krásné podzimní dny si 
rodiny s  dětmi mohou užít v  říši 
hmyzu s venkovní online hrou, než 
se na konci listopadu definitivně 
uzavře na zimu. Přehled všech akcí 
a  přihlášky najdete na www.lipka.
cz/kalendar-akci.

Zuzana Slámová, Lipka
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NÁBOR DO SKAUTSKÉHO ODDÍLU FÉNIX 
BOSONOHY 

Náš oddíl má nyní celkem 36 členů: 10 Medvíďat ve věku 5–7let a 26 starších dětí. Zde vidíte 
Medvíďata na výpravě do Moravského krasu.

Činnost oddílu nejmladších dětí je pestrá a pravidelná – každý týden schůzka s pohybem 
venku nebo v tělocvičně, 1x za 14 dnů výprava – občas i s přenocováním, týdenní tábor na 

Vysočině s celotáborovou hrou.

Nyní doplňujeme počet Medvíďat, dětí 5–7letých. Budou mít schůzky každé úterý od 
16,30–18,30 hod., a to v Orlovně Bosonohy, klubovna v 1. patře. Přiveďte své děti na schůz-

ku nebo volejte, pište na níže uvedený kontakt. Těšíme se na vás!

Vedoucí oddílu Medvíďat: Zora Pospíchalová, tel.: 774 438 864, e-mail: p.zorka@seznam.cz

Zástupce oddílu Medvíďat: Martina Pospíchalová

Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ 
a NOTEBOOKŮ. 

Tel.: 608 880 107

Inzerce:

Sun Studio
Výstavní 9, Brno 603 00

Kvalitní kolagenové a klasické solária
Různé druhy masáží

Dámské, pánské i dětské kadeřnictví
Pedikúra

Telefon: 737110990

https://studiovystavni9.cz/
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Městská část Brno – Bosonohy 
zve všechny děti, jejich rodiče, prarodiče 

a kamarády na každoroční

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
středa 10. 11.

Sraz bude v 17.00 hodin u ZŠ

Nezapomeňte lampiony, lucerničky, 
světýlka a dobrou náladu. 

Čeká na Vás ohňostroj 
a teplé občerstvení na hřišti.


