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Vážení spoluobčané, přátelé,
tak jsme všichni radostně přivítali letošní jaro. Určitě jste si v pohodové atmosféře užili Veliko-
noce, které konečně mohly být bez obtěžujících omezení. Po dvou letech plánujeme opět naši 
tradiční oslavu patrona Bosonoh Svatého Floriána. První květnovou neděli si jeho význam při-
pomeneme Poutní mší. Tomu bude předcházet celý slavnostní víkend. V pátek ráno stárci koň-
mo dovezou máju k Orlovně a za pomocí dalších účastníků ji společně upraví, vyzdobí a postaví, 
aby byla důstojným symbolem hodů. Páteční večer i noc se ponese v duchu předhodové zába-
vy, kterou však stárci musí hlídat. Hlavní program oslav je sobotní průvod stárků obcí s tradiční-
mi zastávkami, občerstvením a tanečky. Následuje večerní zábava, na kterou si stárci připravili 
překvapení v podobě půlnočního vystoupení. Víkend plný oslav bude zakončen krojovaným 
průvodem dětí a vystoupením cimbálu před Hostincem u Čoupků.

Závěrem bych Vás všechny chtěl na naše hody pozvat. Přijďte podpořit naše kulturní dědic-
tví, zatancovat si a zkrátka si užít volný čas. 

Váš starosta Miroslav Sojka

Bosonožský kroj
Bílé obláčky
schované pod pomněnkovou modří 
krásnou sukénku v kroji tvoří, 
úběl halí hruď
a paže modrá stužka váže.

Umělecká díla,
na všech šátcích z krajkoví,
objímající útlé pasy,
vzadu končí listovím.

A koruna všeho toho
věneček s přehršlí modrých stuh,
bosonožské dívky hrdé
v krojích nesou předků duch.

Skromnost chlapců bílá sluší,
její skromnost vesta zruší.
Červená je radost mládí,
a s vínem se kamarádí.
Na prsou a kolem paží, 
výšivkám se krásně daří.
Bez juchačky stárek není, 
soused si vínka cení.

Zavdávaj si na zdraví,
ať se hody oslaví.

Bohouš Janů
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U S N E S E N Í
zasedání č. 32 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 24. 2. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.
Originál usnesení je k nahlédnutí na úřadu městské části.

1/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu z jedná-
ní zastupitelstva zastupitele Jiřího Výplacha a Martina Rozmarina.

2/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zařazení materiálu Stanovisko 
MČ Brno-Bosonohy k projektu „Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové“ jako bodu č. 4.

3/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program včetně 
doplnění.

4/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje veřejnoprávní smlouvy na účelo-
vé dotace poskytnuté z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy pro rok 2022 níže uve-
deným subjektům:
 1. Junák-Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s. Lužánky č. 792, Brno, IČ: 60553707, 

smlouva č. 2422009
 2. Svornost Bosonohy, z.s., Pražská 64/55, Brno, IČ: 18826555, smlouva č. 2422008
 3. Svornost Bosonohy, z.s., Pražská 64/55, Brno, IČ: 18826555, smlouva č. 2422010
 4. Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva 

č. 2422005
 5. Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva 

č. 2422012
 6. Myslivecký spolek Hájek- Bosonohy, z.s. Troubská 482/8, Brno, IČ: 18826326, smlou-

va č. 2422004
 7. Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva 

č. 2422002
 8. Tenisový klub Brno-Bosonohy, Hoštická 2b, Brno, IČ: 26593688, smlouva č. 2422003
 9. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, z.s. Hoštická 493/68, Brno, IČ: 72029901, 

smlouva č. 2422001
10. Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, z.p.s., Srbská 2741/53, Brno, IČ: 64331016, 

smlouva č. 2422007
11. Občané za ochranu kvality bydlení v  Brně-Bosonohách, z.s., Pražská 429/29, Brno, 

IČ: 26660407, smlouva č. 2422011
12. Diecézní charita Brno, Domov svaté Markéty pro maty s dětmi v tísni, Staňkova 47, 

Brno, IČ: 44990260, smlouva č. 2422006
Ukládá Úsekovému referátu 1 – finance a rozpočet ÚMČ neprodleně zaslat schválené 
veřejnoprávní smlouvy příjemcům dotací k podpisu.

5/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí podání manželů B. ze dne 
7.2.2022 pod č.j. MČBBOS 356/22 

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. 32 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy 

konané dne 24. 2. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod. 

Originál usnesení je k nahlédnutí na úřadu městské části. 
 

1/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání 
zastupitelstva zastupitele Jiřího Výplacha a Martina Rozmarina. 

2/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zařazení materiálu Stanovisko MČ 
Brno-Bosonohy k projektu "Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové" jako bodu č. 4. 

3/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program včetně doplnění. 

4/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje veřejnoprávní smlouvy na účelové 
dotace poskytnuté z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy pro rok 2022 níže uvedeným 
subjektům: 

 
1. Junák-Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s. Lužánky č. 792, Brno, 
IČ:60553707, smlouva č. 2422009 

 
2. Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 2422008 

 
3. Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 2422010 

 
4. Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 
2422005 

 
5. Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 
2422012 

 
6. Myslivecký spolek Hájek- Bosonohy, z.s. Troubská 482/8, Brno, IČ: 18826326, smlouva 
č. 2422004 

 
7. Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 2422002 

 
8. Tenisový klub Brno-Bosonohy, Hoštická 2b, Brno, IČ:26593688, smlouva č. 2422003 

 
9. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, z.s. Hoštická 493/68, Brno, IČ: 72029901, 
smlouva č. 2422001 

 
10. Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, z.p.s., Srbská 2741/53, Brno, IČ: 64331016, 
smlouva č. 2422007 

 
11. Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, z.s., Pražská 429/29, Brno, 

IČ: 26660407, smlouva č. 2422011 

12. Diecézní charita Brno, Domov svaté Markéty pro maty s dětmi v tísni, Staňkova 47, 

Brno, IČ: 44990260, smlouva č. 2422006 

Ukládá Úsekovému referátu 1 – finance a rozpočet ÚMČ neprodleně zaslat schválené 
veřejnoprávní smlouvy příjemcům dotací k podpisu. 
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 nesouhlasí s  úpravou souboru již podaných připomínek k  opakovanému projednání 
Návrhu územního plánu města Brna ze dne 24. 6. 2021.Obsahem úpravy je požadavek 
zrušit navrhovaný způsob využití rozvojové lokality By-9 jako území pro zástavbu vni-
trobloku mezi ulicemi Pražská a Hoštická prodloužením ulice Hrazdírova s tím, že způ-
sob využití tamních pozemků zůstává jako zahrady stávajících rodinných domů.

6/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem pozemku p.č. 90 k.ú. 
Bosonohy panu Z. K ml, bytem Brno-Bosonohy, U smyčky 36/3.

 Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře návrhu na 
dispozici s majetkem města.

7/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s realizací záměru "Objekty K.M.S., 
ul. Elišky Junkové" jejímž investorem je společnost K.M.S. STRS UP s.r.o., dle předložené 
dokumentace.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty

Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy bere na vědomí podání manželů B. ze dne 7.2.2022 
pod č.j.

MČBBOS 356/22

souhlasí s  úpravou souboru již podaných připomínek k   opakovanému projednání Návrhu 
územního plánu města Brna ze dne 24. 6. 2021. Obsahem úpravy je požadavek zrušit navrho-
vaný způsob využití rozvojové lokality By-9 jako území pro zástavbu vnitrobloku mezi ulicemi 
Pražská a Hoštická prodloužením ulice Hrazdírova s  tím, že způsob využití tamních pozemků 
zůstává jako zahrady stávajících rodinných domů.

Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 90 k.ú. Boso-
nohy panu Z. K., bytem Brno-Bosonohy, U smyčky 36/3.

 

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. 32 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy 

konané dne 24. 2. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod. 

Originál usnesení je k nahlédnutí na úřadu městské části. 
 

1/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání 
zastupitelstva zastupitele Jiřího Výplacha a Martina Rozmarina. 

2/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje zařazení materiálu Stanovisko MČ 
Brno-Bosonohy k projektu "Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové" jako bodu č. 4. 

3/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program včetně doplnění. 

4/32 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje veřejnoprávní smlouvy na účelové 
dotace poskytnuté z rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy pro rok 2022 níže uvedeným 
subjektům: 

 
1. Junák-Český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s. Lužánky č. 792, Brno, 
IČ:60553707, smlouva č. 2422009 

 
2. Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 2422008 

 
3. Svornost Bosonohy, z.s.,  Pražská 64/55, Brno, IČ:18826555, smlouva č. 2422010 

 
4. Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 
2422005 

 
5. Človíček (One Little), z.s. Bosonožské nám. 762/12, Brno, IČ: 27034623, smlouva č. 
2422012 

 
6. Myslivecký spolek Hájek- Bosonohy, z.s. Troubská 482/8, Brno, IČ: 18826326, smlouva 
č. 2422004 

 
7. Fotbalový klub SK Bosonohy, Hoštická 417/2a, Brno, IČ: 26596130, smlouva č. 2422002 

 
8. Tenisový klub Brno-Bosonohy, Hoštická 2b, Brno, IČ:26593688, smlouva č. 2422003 

 
9. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bosonohy, z.s. Hoštická 493/68, Brno, IČ: 72029901, 
smlouva č. 2422001 

 
10. Unie ROSKA-reg.org. Roska Brno-město, z.p.s., Srbská 2741/53, Brno, IČ: 64331016, 
smlouva č. 2422007 

 
11. Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách, z.s., Pražská 429/29, Brno, 

IČ: 26660407, smlouva č. 2422011 

12. Diecézní charita Brno, Domov svaté Markéty pro maty s dětmi v tísni, Staňkova 47, 

Brno, IČ: 44990260, smlouva č. 2422006 

Ukládá Úsekovému referátu 1 – finance a rozpočet ÚMČ neprodleně zaslat schválené 
veřejnoprávní smlouvy příjemcům dotací k podpisu. 

U S N E S E N Í
zasedání č. 33 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 24. 3. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.
Originál usnesení je k nahlédnutí na úřadu městské části.

1/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje jako ověřovatele zápisu z jedná-
ní zastupitelstva zastupitele Jiřího Výplacha a Ing. Leoše Jelínka.

2/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 
zastupitelstva.

3/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí s prodejem části 
pozemku p.č. 572/3 v k.ú. Bosonohy o výměře cca 33 m2 z majetku města Brna žadate-
li, tj. majiteli navazujícího pozemku p. č. 560/3 jehož součástí je nemovitost s adresním 
místem Pražská 335/39, tedy panu P. H., za podmínky zachování požadované šíře veřej-
ného chodníku ulice Pražská.
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 Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře „dispozice 
s majetkem“.

4/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí s prodejem po-
zemku p.č. 2599 v  k.ú. Bosonohy z  majetku města Brna žadatelům – spoluvlastníkům 
stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 48, tj. panu J. G. a panu M. K.

 Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně vyznačit toto stanovisko do formuláře „dispozice 
s majetkem“.

5/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nemá námitek a souhlasí se směnou sou-
kromého pozemku p.č. 3904 v k.ú. Bosonohy o výměře 29 m2 do majetku města Brna 
za část pozemku p.č. 2147/244 v k.ú. Žebětín o výměře cca 31 m2 z majetku města Brna.

 Ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně toto stanovisko odeslat žadateli, tj. Brněnským 
komunikacím, a.s.

6/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s  návrhem obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška sta-
tutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, který je přílohou bodu tohoto jednání včetně změny přílohy vyhlášky, 
kterou se stanoví veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických 
nápojů v městské části Brno-Bosonohy

 a ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí OVV MMB.

7/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s  návrhem obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Brna, kterou se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, který je 
přílohou bodu tohoto jednání

 a ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí OVV MMB.

8/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s  návrhem obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Brna, kterou se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláš-
ka statutárního města Brna č. 20/2009, o  stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřej-
ného pořádku, který je přílohou bodu tohoto jednání

 a ukládá tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto rozhodnutí OVV MMB.

9/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 
v  rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2022 v  objemu + 2 000 Kč na stra-
ně příjmů v  § 3233-střediska volného času a  v  objemu + 2 000 Kč na straně výdajů 
v § 3233-střediska volného času

 Ukládá ÚR1 zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosono-
hy na rok 2022 a zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném 
znění.

10/33 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy si v  souladu s  §102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o  obcích si zcela vyhrazuje rozhodování v  záležitosti povolování vy-
hrazených parkovacích stání – dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
na místních a účelových komunikacích na území městské části Brno-Bosonohy.

 ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí se zřizováním vyhrazených parkovacích stání pro ob-
čany a firmy – dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na místních a úče-
lových komunikacích na území městské části Brno-Bosonohy.
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Nové webové stránky radnice a úřadu
Naše městská část zřízeny a  zpřístupněny nové webové stránky. Stránky jsou na obvyklé ad-
rese www.bosonohy.cz

Web je vytvořen v redakčním a publikačním systému, který garantuje jejich přístupnost v sou-
ladu se zákonnými požadavky na informační systémy veřejné správy. Web je zobrazitelný i na 
mobilních telefonech.

Snažili jsme se dát informacím na stránkách novou strukturu a přehlednost. Vzhledem k tomu, 
že dosavadní stránky již byly velmi nekompatibilní, některé informace nebylo možno využít 
nebo byly nedostupné. Tedy byly nahrazeny novými. 

Hlavní novinkou je pak možnost odběru nově zveřejňovaných informací pomocí e-mailů. Tento 
odběr je pro zájemce zdarma. Přihlásit i odhlásit se lze v sekci „Kontakty“. Stačí jen poskytnout 
doručovací emailovou adresu. Lze si objednat nové informace z celé struktury webu nebo jen 
z jeho některé části, např. „Aktuálně“. Služba je zdarma.

Nově je zřízena i možnost příjmu informací pomocí SMS. Tyto krátké zprávy nemají přímou vaz-
bu na informace na webu. Jsou další možností komunikace vedení radnice s občany. Na webu 
se lze do této služby přihlásit zadání telefonních čísla. I tato služba je zdarma.

Žádné správné webové stránky nejsou nikdy hotové. Jistě lze přidávat další nebo aktuálněj-
ší informace. I proto přivítáme vaše podněty k jejich úpravě a k doplnění jejich obsahu, např. 
v sekci „O Bosonohách“ nebo „Fotogalerie“.

V souvislosti s novou platformou webových stránek má novou strukturu i „úřední deska“. Tato 
aplikace je certifikována a zajišťuje prokazatelné zveřejňování dokumentů. Zveřejněné doku-
menty jsou nově k nahlédnutí na elektronické obrazovce instalované na budově radnice. Tato 
digitální dotyková obrazovka nahradila doposud používané prosklené vitríny s listinami. Zob-
razuje i další vybrané informace z webu.

Vedení radnice
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VÝSTAVBA KANALIZACE - informace
Sjízdnost, údržba a úklid komunikací, vyvážení popelnic.
Opětovně upozorňujeme, dodavatele, že je nutné dbát na stálou možnost svozu odpadů. Se 
svozem komunálního odpadu a s přistavováním náhradních sběrných černých kontejnerů jsou 
neustále potíže. Zhotovitel musí průběžně informovat svozové firmy ohledně nově realizova-
ných ulic a zajišťovat obslužnost vozů vyvážejících odpad.

Nutno zamést komunikace po zimním období a opět zahájit kropení komunikací a pravidelně 
udržovat komunikace bezprašné. ÚMČ společně se zhotovitelem pokud možno skloubí úklid 
komunikací s naplánovaným blokovým čištěním komunikací.

Komunikace Bosonožské náměstí.
Doplněno zábradlí u vchodu školy.

Komunikace od hasičky po ZŠ: Budou upraveny vjezdy č.p. 37 a 49. Práce probíhají, velmi in-
dividuální činnost.

Chybějící odvodnění předzahrádek: Zhotovitel provede jednotným způsobem jako změnu 
stavby před dokončením.

Doplněno v projektu chybějící zábradlí u svahu vedle schodů u hasičky.

Reklamace odvodňovacího žlabu u radnice.
Řešíme oprávněné stížnosti občanů nejen přilehlých domů na bouchající příčný odvodňova-
cí prvek.

Oprava žlabu byla dle zápisu TD stavby provedena dne 17.2.2022. Pracovníci závodu ŽPSV Li-
tice provedli zajištění mříží přišroubováním pevnostními šrouby M12 s  vnitřním šestihranem 
(klíč 10 mm) do dodatečně přivařených závitových pouzder. Tyto jsou umístěny v  cca. polo-
vině délky dosedací plochy mříže. Šrouby M12 jsou zajištěny pružnými podložkami, a  kromě 
dvou krajních i vysokopevnostním lepidlem na šrouby, zabraňujícím povolení během provozu.

Nicméně dle našeho zjištění a dle připomínek občanů směřujících na radnici mohu potvrdit, že 
oprava dle nás nesplňuje hlavní cíl, tedy odstranění klapání při průjezdu vozidel. Budeme dále 
připomínkovat a  požadovat odstranění příčin. Dle nás není možné takto stavbu zkolaudovat 
a takto komunikaci není možné převzít k užívání.

Vzhledná – vodovod a dešťová kanalizace na soukromých pozemcích.
Na náš původní dotaz, proč není změna zahrnuta do stavby a požadavek na změnu projektu, 
investor BvK odpověděl – vodovod je tam historicky, napojení přímo do ulice Vzhledné není 
aktuálně možné (garáže, není projednán tento způsob napojení nemovitostí). Starosta předal 
Ing. Janouškovi z BvK za PIU připomínky včetně petice občanů – pro napojení. Zde je dle in-
vestora potřebné, aby si všichni občané zažádali o nové projekty na nové vodovodní přípojky. 
Veřejné části přípojek vodovodu by se mohly dát do stavby na základě změnových listů. Musí 
se ale řešit všech 11 nemovitostí současně. My tuto změnu podporujeme a snažíme se o  její 
realizaci. Nyní byla podána nová petice, kterou jsme také podpořili. V  současnosti k  tomuto 
probíhají další jednání. 

U Smyčky, Padělíky, Rebovka, Zajištění svahů a skalního masivu.
Upozorňujeme stavbu na nestabilní svah u posledních 3 nemovitostí na Přímé nad Rebovkou, 
zhotovitelem byla na místo přizvána specializovaná spol. Swietelsky, která zpracovala návrh na 
zajištění svahu. Navržené řešení stabilizace svahu bylo ze strany investora odsouhlaseno. Bylo 
nutné vykácet několik stromů a náletových dřevin. 
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V místě svahu jsou bohužel vyvedeny přepady z některých septiků přilehlých domů. Před za-
hájením prací na stabilizaci svahu je třeba tyto přepady zrušit, resp. práce bude nutno zkoor-
dinovat s provedením dešťové a splaškové kanalizace ulice Přímá a Rebovka a všech přípojek. 
To právě probíhá.

Navržené řešení stabilizace svahu kolem schodků na Padělíky a pod přilehlým domem bylo ze 
strany investora odsouhlaseno včetně svahu pod domem Přímá 1. Bude realizováno v nejbliž-
ším možném termínu.

Rebovka
Alespoň při jedné straně budoucí vozovky v Rebovce požadujeme chodník pro pěší. Dle pro-
jektanta komunikace zde prostor pro chodník není, může být „pouze“ zpevněna část krajnice 
tam, kde to bude prostorově možné, vzhledem k nutnosti odkopu svahů. Ve spodní části Re-
bovky jsme také zajistili umístění sloupu veřejného osvětlení. S tím projekt původně nepočítal.

Křivánky – provádění prací / uzavírka
Zhotovitel avizuje, že pokud v úseku ulice Křivánky od ulice K Berce nahoru nezahájí práce od 
2.5.2022 a současně zde nebude mít úplnou uzavírku, není schopen dokončit dílo v  termínu 
do konce stavby. Pro realizaci dešťové kanalizace, vodovodu a komunikace je potřeba 4 měsí-
ců (05 až 08/2022).

Správce stavby konstatuje, že pokud nebude možno dokončit dílo v termínu do konce stavby, 
nebude tato část stavby realizována v rámci akce DKB II – sekce Bosonohy, se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími – propadne stavební povolení, bude třeba nalézt jiného investora.

Zhotovitel požádal o novou úplnou uzavírku při splnění podmínek MČ Bosonohy.

Zhotovitel z důvodu rychlejšího postupu výstavby projednal se zástupcem BVK možnou zámě-
nu monolitických spádišťových šachet za prefabrikované.

Práce v úseku od ulice K Berce po Sojkovu budou zahájeny 2.5.2022.

Uvedené informace vycházejí z oficiálních zápisů technických dnů stavby, kterých se se staros-
tou pravidelně účastníme.

Pro více aktuálních informací sledujte prosím webové stránky Bosonohy.cz, nebo oficiální FB 
Bosonohy, kde najdete jak ověřené informace, tak i potřebné kontakty.

V  případě potřeby projednání, připomínek a  dotazů se samozřejmě obracejte i  na mě, nebo 
na starostu.

Blížíme se ke konci stavby. Samozřejmě je to pro všechny únavné a dlouhé, ale dá se říci, že se 
rychle blížíme do cílové rovinky.

Tato stavba je pro další rozvoj a kvalitní bydlení v Bosonohách bohužel nezbytná. Na vybudo-
vání kanalizace jsme čekali a byla nám slibována více jak 30 let.

Drtivá většina prací skončí do konce června-července, dále bude probíhat kolaudace a  další 
úkony tak, aby bylo celé dílo předáno k užívání do konce září 2022.

Celková cena díla bez změnových listů je cca 515.514.000 Kč

Prostavěnost od počátku stavby je v  současnosti (březen) cca 381.232.000 Kč (prostavěno je 
tedy cca 74,0 %)

Miloslav Dočekal
Místostarosta
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UKÍZELI JSME LESKAVU
V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko www.uklidimecesko.cz jsme se jako městská část 
Brno-Bosonohy letos rozhodli zaměřit se zejména na úklid toku Leskavy. A dobře jsme udělali. 
V úseku od mostu ulice U Smyčky až téměř po dálniční přivaděč a u přítoku z pramene U Pa-
nenky Marie, zúčastnění dobrovolníci, zejména děti, vysbírali v této lokalitě z toku a břehů po-
toka a z okolí na 16 velkých pytlů odpadků a dalšího harampádí, jako pneumatiky, kola, palety, 
pletiva, armatury a dráty, nejen hyzdící životní prostředí 
a zatěžující přírodu, ale i ohrožující hnízdící ptáky a zvěř, 
zejména v  úseku toku pod zastavěnou částí Bosonoh 
směrem ke Starému Lískovci. Brigádníci a brigádnice se 
svého úkolu zhostili s velkou vervou a někdy i s nasaze-
ním všech sil, brodíc se po kolena korytem, čistili a sbí-
rali co jiní nezodpovědní s  klidným svědomím odhodí. 
Za to jim všem, dětem i dospělým, patří můj dík. Pokud 
můžu být konkrétnější a nebudou se na mě ti, co je ne-
jmenuji, zlobit, zmíním alespoň zástupce a mladé fotba-
listy místního klubu SK Bosonohy a skautíky Orlíka, Os-
tříže, Jacka a  Rikitana se svými tatínky. Leskava tak má 
nyní, alespoň na čas, čistější břehy a koryto, ale dokon-
ce v  ní už začíná, díky konečně dokončované kanaliza-
ci, téct alespoň na pohled čistá voda. Nejen zapáchající 
splašky! A to je moc dobře. Tak si to nekažme! Chovejme 
se k sobě i k přírodě mnohem ohleduplněji. Pro ty, kteří 
by chtěli pomoci, a tuto akci nestihli, nebo uklízeli jinde, 
máme dobrou zprávu.

Podobnou akci, tentokrát zaměřenou na tok od vyvěrá-
ní a prameniště Leskavy pod Hradiskem po první domy 
na Práčatech plánujeme zopakovat ještě na podzim le-
tošního roku.

Ještě jednou děkuji. Miloslav Dočekal, místostarosta MČ
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Ukliďme Bosonohy – poděkování!
Milí Bosonožáci,

chtěl bych moc všem poděkovat, že jste přišli 2. 4. na společný úklid Bosonoh. Je skvělé, že se nás 
sešlo opravdu hodně a podařilo se udělat neuvěřitelné množství práce s úklidem nepořádku.

Moc oceňuji rodiče, že vzali i své děti, protože výchova pro pořádek v okolí již od dětství je vel-
mi důležitá! Díky Vám.

I chladné počasí nás tedy neodradilo a díky skvělému ob-
čerstvení v hospodě na hřišti u Meka, jsme mohli společ-
ně akci zakončit.

Díky všem za organizaci i pomoc a těším se zase na dal-
ší společné akce!

Přeji všem hezké jarní dny,

Martin Černý, zastupitel Brno Bosonohy
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Poděkování 
Dne 2. dubna, jak asi mnozí vědí, proběhla akce „Ukliďme Česko“.

V rámci této akce se městská část zaměřila na úklid toku Leskavy. Lituji, že jsem se sám nemo-
hl z rodinných důvodů zúčastnit, a proto si tuto akci vzal pod patronát místostarosta Miloslav 
Dočekal. Touto cestou bych chtěl jemu za celkově dobře připravenou organizaci poděkovat. 
Do akce se zapojily spolky: Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, mladí bosonožští ha-
siči, FK SK Bosonohy a  jednotliví dobrovolníci v hojném počtu. Na závěr, po dobře odvedené 
práci, si všichni pochutnali na malém občerstvení v hospodě na hřišti. Všem dohromady patří 
velký dík za úklid v Bosonohách.

Miroslav Sojka, starosta

FOMO – Fear of missing out
Dnešní doba je zvláštní. Můžeme sedět s přáteli v restauraci a zároveň díky sociálním sítím sle-
dovat dění na večírku v jiném městě. Dostupnost online světa neustále svádí k tomu, abychom 
byli ve střehu, abychom kontrolovali, co se kde zrovna děje a  hlavně, aby nám nic neuteklo. 
Lidé těžce nesou věty jako: „No, tohle nepochopíš, to bys tam tehdy musel být!“ nebo „Počkej, ty 
fakt nevíš, o čem mluvím? Vždyť to bylo úplně všude!“ A tak se někteří snaží o nemožné: být na 
více místech najednou, být u všeho, co se děje. Ale není to spíše tak, že nakonec nejsme vlast-
ně nikde doopravdy?

FOMO: Strach z promeškání
Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of missing out, do češtiny bychom tento termín nejlé-
pe přeložili asi jako strach z promeškání/ze zmeškání. Častěji se ale i v našem prostředí setkává-
me právě se zkratkou FOMO. Za tou se skrývá syndrom, pro který je typický neustálý strach, že 
nám něco důležitého uteče, že u něčeho významného nebudeme. Projevuje se silnou úzkostí, 
roztěkaností, podrážděností nebo nerozhodností.

Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO může mít mnoho podob, rozhodně nemusí být spo-
jeno jen s online světem (ačkoli popularita sociálních sítí tomuto syndromu značně nahrává). 
Typickým příkladem projevu syndromu FOMO je bezcílné scrollování na telefonu. Člověk vez-
me do ruky mobilní telefon, otevře svou oblíbenou sociální síť a chvíli scrolluje. Poté telefon 
odloží, aby ho hned vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné sociální sítě zase zkontroloval. 
Nic nového? Raději, to aktualizuji znovu. A teď? Pořád nic? Tak ještě jednou…

Rizikem syndromu FOMO je zejména to, že nám kvůli strachu z toho, že nám něco někde ute-
če, utíká především vše, co je přímo před námi. FOMO může vést člověka k prokrastinaci (Ještě 
něco zkontroluju a začnu. Ještě se podívám, jestli mi někdo nepsal a začnu. Ještě…), nerozhodnos-
ti (Dneska zůstanu doma, chci mít chvíli pro sebe. Ale kamarádi vyrazili do baru, nebude mi to pak 
líto? Ale když mně se hrozně nechce nikam chodit. Hm, já radši půjdu, abych toho pak nelitoval.), 
a tak dotyčný i přes nechuť vyrazí, jen aby mohl v pauzách při kontrole přemýšlet nad tím, jestli 
neměl raději přeci jen zůstat doma.

Strach z  promeškání také úzce souvisí s  multitaskingem (věnování se více činnostem najed-
nou). Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že multitasking je velmi výhodný a  efektivní. Ukazuje 
se ale, že opak je pravdou. Máme-li tendenci věnovat se neustále více činnostem najednou, 
naše pozornost dostává pořádně zabrat. Rychleji se vyčerpáme, jsme unavení, podráždění, zvy-
šuje se chybovost.
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Má-li člověk tendenci neustále sledovat životy druhých (a  zvláště pak jejich životy na sociál-
ních sítích), může rychle nabýt dojmu, že jeho vlastní život ani zdaleka není tak zajímavý a že 
se všichni kolem mají tak nějak lépe. Sociální sítě jsou plné dokonalých fotek ze zajímavých 
míst, na kterých se každý usmívá od ucha k uchu. To, že realita a zákulisí těchto fotografií jsou 
věc druhá, už často nevnímáme. Výsledkem takového srovnávání pak může být ztráta sebevě-
domí a pocity smutku, či prázdnoty.

Jak z toho ven?
Nikomu nejspíš není příjemné, když kamarádi vtipkují o něčem, u čeho jsme nebyli, co se nás 
netýká. Každého v takové chvíli nejspíše napadne: Páni, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Ale stej-
ně tak, jak taková myšlenka přijde, tak zase pomalu odezní a my víme, že příležitostí bude ješ-
tě spousta. Lidé, u kterých je rozvinut syndrom FOMO, v takových situacích panikaří, pociťují 
napětí a úzkost a  jsou rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí. A začíná tak kolotoč všeho výše 
popsaného: srovnávání, kontrolování a skákání od jedné činnosti k druhé.

V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem více potřeba cvičit se v tom, aby byl člověk 
skutečně tady a  teď a vnímal přítomný okamžik. K  tomu může pomoci nejen to, že se poku-
síme vyhnout multitaskingu a soustředit se jen na jednu činnost, skutečně vnímat, jak jí pro-
vádíme, ale také třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího dýchání či mindfullness. Do 
pravidelných aktivit lze také zařadit den offline - tedy den, kdy se odpojíme od všech sociál-
ních sítí a budeme věnovat plnou pozornost pouze a  jen skutečnému světu. Dobrou praxí je 
také trénink vděčnosti - naučit se vnímat, co v životě máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme 
vděční, a klidně si tyto aspekty našeho života pravidelně zapisovat.

Myšlenky na to, že je nutně potřeba zkontrolovat, co je kde nového, mohou dosahovat až ob-
sesivní roviny, neustálé scrollování a  opakované načítání dané sociální sítě je pak kompulzí, 
která uvolní nahromaděné napětí a úzkost. Někteří lidé se občas přistihnou, že nemají-li mož-
nost připojit se k internetu, jsou značně podráždění, nervózní a nedokáží myslet na nic jiného. 
Zde se pak syndrom FOMO mísí až s formou nelátkové závislosti. V takových případech je pak 
rozhodně vhodné vyhledat odbornou pomoc a obrátit se na psychologa.

Pro život ve 21. století je typické propojení celého světa a obrovské množství informací. Snaží-
me-li se všechny tyto informace neustále vyhledávat a přijímat, snadno se můžeme dostat do 
pasti, protože zatímco se budeme horečně snažit držet krok s děním na vzdálených místech, 
ztrácíme postupně přehled o  dění v  našem nejbližším okolí. A  časem pak můžeme s  hrůzou 
zjistit, že nám nakonec uteklo to nejdůležitější: náš život, naše tady a teď.

Online psychologická poradna MOJRA.cz
www.mojra.cz
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Podávání projektů do participativního 
rozpočtu Dáme na vás stále běží! 
Až do půli května mají obyvatelé Brna stále možnost přihlašovat své nápady na zlepše-
ní města do participativního rozpočtu Dáme na vás. Každý podaný projekt může být až 
do výše 5 milionů. 

Jistě jste zaregistrovali skvělé nápady z před-
chozích ročníků participativního rozpočtu 
Dáme na vás, které jsme v Brně již dokončili. 
Nový park na Kamenném vrchu, Městská gale-
rie tzv. muralů na domech, oživení přírodního 
amfiteátru Čertova rokle, výsadba 600 nových 
stromů ke zlepšení kvality ovzduší, podpo-
ra dětských onkologických pacientů a  jejich 
blízkých, to vše jsou příklady projektů, kte-
ré Brňané přihlásili a  díky podpoře veřejnos-
ti byly realizovány. Nejen obyvatele městské 
části Bosonohy určitě potěší revitalizace les-
ního hřiště, které bude rozšířeno o prvky pro 
aktivní trávení volného času pro malé i velké 
návštěvníky.

Věříme, že i v letošním ročníku se zapojí aktivní 
navrhovatelé a  přihlásí další úspěšné projek-
ty. Přihlašovat nápady můžete na webových 
stránkách paro.damenavas.cz, v případě ob-
tíží také osobně na Odboru participace Ma-
gistrátu města Brna na ulici Husova 12. Podá-
vat projekty je možné do 15. května, ale čím 
dříve je podáte, tím dříve mohou začít sbírat 
podporu veřejnosti. Právě projekty, které do 
31. května získají podporu veřejnosti v podobě 300 „líbí se mi” na webových stránkách nebo 
50 podpisů na podpisovém archu, budou posuzovány z  hlediska jejich realizovatelnosti pří-
slušnými odbory a městskými částmi a mají šanci postoupit finálového hlasování v listopadu. 

Chyťte se příležitosti a změňte Brno! Dáme na vás 

SERVIS a OPRAVA 
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. 
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let 

praxe. Bednář, tel.: 608 880 107

Opravy a  servis počítačů a  notebooků. Chce-
te zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat, 
nastavit tiskárnu, wi-fi, internet? Se vším Vám 
ochotně poradím a  přijedu. Miroslav Novotný, 
tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz 

Inzerce:
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Zprávičky z naší školičky
Všude kvete kvítí, 
sluníčko nám svítí.
Kde se tady vzalo?
- Hurá, je tu jaro!

Příroda se opět probouzí ze zimního spánku a  i ve školce vítáme jaro. Změny v přírodě jsme 
s dětmi pozorovali nejen na zahradě mateřské školy ale i při vycházkách do okolí. Hned první 
březnový den si všechny děti ze školky užily vycházku s myslivci z bosonožského myslivecké-
ho spolku Hájek. Myslivci nám vyprávěli o péči o zvířátka a nakonec si děti zkusily, jak a čím 
se krmí bažanti. Za krásně a zajímavě strávené dopoledne děkujeme paní Imrychové a panu 
Cendelínovi. 
V březnu do školky zavítalo divadlo Muzikoanimal s muzikálem „Perníková chaloupka“ a diva-
dlo Koráb s pohádkou „Princezna na hrášku“. 
Někteří předškoláci se s rodiči účastní edukativně – stimulač-
ních skupinek v základní škole. Pod vedením paní učitelky se 
tak připravují na nástup do školy. Velkou výhodou je sezná-
mení se s prostředím školy. S tím se v březnu seznámili před-
školáci důkladně, a to hned dvěma návštěvami ZŠ. Při první 
si zacvičili v tělocvičně a s panem ředitelem si zkusili tvoře-
ní v polytechnické učebně. Při druhé návštěvě si předškoláci 
prošli všechny třídy, jídelnu a další prostory školy a nakonec 
jim prvňáčci ukázali, jak se učí. Za příjemné seznámení se 
školou děkujeme paní učitelce Hladké. 
Na závěr upozorňujeme na informace k zápisu do mateřské 
školy na školní rok 2022/2023, které najdete na adresách 
 https://zapisdoms.brno.cz/ a  průběžně najdete informace 
také na stránkách MŠ: http://www.skolabosonohy.cz/ms. 
Zájemci mají možnost také navštívit naši mateřskou školu 
osobně, a to po předchozí telefonické domluvě. Kontakty na-
jdete na webové adrese: 
http://www.skolabosonohy.cz/ms/kontakty.

Krásné a slunečné jarní dny Vám přeje 
Mateřská škola
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,

V minulém čísle jsem vás zval na Den otevřených dveří v základní škole. Po dvou letech ome-
zení jsme opět mohli otevřít školu veřejnosti, pozvat vás do vyučování nebo do odpoledních 
aktivit v  rámci kroužků a školní družiny. Děti ukázaly, jak se učí, škola byla vyzdobena žákov-
skými výtvory především s jarní tématikou. Ukázali jsme, jak pracujeme s roboty a v polytech-
nických činnostech, v kroužku logik, přírodovědném, muzikantském, včelařském, sportovním, 
rukodělném a v deskových hrách. 

Základní školu několikrát navštívili naši předškoláci, které jsme zapojili do vyučování, tvoření 
a sportování v naší tělocvičně. Těšíme se na ně, až poslední dubnový čtvrtek přijdou do školy 
znovu, tentokrát se svými rodiči na zápis do 1. třídy.

V  době vydání tohoto čísla zpravodaje budou vrcholit přípravy na Bosonožský běh, tradič-
ní sportovní akci, kterou pořádáme pro naše děti, ale i  spolupracující školy v  blízkém okolí 
Bosonoh.

Děti vydaly další číslo žákovského občasníku Bosonožáček s jarní a Velikonoční tématikou. Čtvr-
ťáci se zúčastnili projektu Technologické agentury ČR v hledání nadaných žáků a druhé až páté 
třídy soutěžily v  matematické soutěži Matematický Klokan. V  kategorii druhých a  třetích tříd 
byly nejúspěšnější Lucie Sekaninová, Natálie Procházková a Valentýna Svobodová. Mezi čtvrťá-
ky a páťáky zazářili Pavlína Mikšová, Roman Pakosta a Michal Hrazdíra. Gratulujeme.

Krásné jarní dny přeje Stanislav Skřička, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44
oznamuje všem rodičům budocích prvňáčků, že

Zápis dětí do 1. třídy
 pro školní rok 2022/2023 bude probíhat dne

28. dubna 2022 od 14 do 19 hodin
vyplněnou žádost o přijetí (www.zapisdozs.brno.cz)
rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

 S sebou si přinesete:

Více informací o škole na www.skolabosonohy.cz a FB: @zakladniskolabosonohy

kroužky
školní družina 6.30 - 17.30
vlastní tělocvična
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Vážení Bosonožáci,
v  poslední době jsem zaregistroval několik stížností na to, že studenti Střední školy staveb-
ních řemesel u  nás v  Bosonohách nechávají nepořádek na zastávkách, případně v  přilehlých 
uličkách.

Je to vidět i v přímém okolí školy a kolem budov a na ulici Mlaty.

Rozhodl jsem se tento problém řešit a se zástupci školy jsem ho projednal. Jsem opravdu rád, 
jak se k celému problému postavili.

Tradičně podpořili akci „Ukliďme Bosonohy“, a uklízeli nejen ve svém areálu, ale i v jejím oko-
lí. Studenty celoročně vedou k tomu, aby byli všímaví ke svému okolí a nedělali nepořádek.

Níže najdete vyjádření školy a já jim za jejich přístup děkuji a těším se na další spolupráci.

Martin Černý, zastupitel MČ Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy je nedílnou součástí MČ Bosonohy. Jako 
jediná ji má i v samotném názvu. Během školního roku se počet obyvatel díky škole zvyšuje 
o téměř 700 lidí. To vše má své plusy, ale i mínusy. Od loňského září zná jméno Bosonohy celá 
republika. V několika reportážích, ve spoustě novinových článků se hovořilo a psalo právě 
o škole z Bosonoh, jejichž žáci pomáhají v Mikulčicích, v obci, která byla zasažena tornádem. 
Byli jsme přítomni návštěvy premiéra Petra Fialy v Mikulčicích, a když mu bylo sděleno, že 
tam pracují kluci z Bosonoh, pan premiér byl velmi potěšen. Ano, škola se snaží vychovávat 
právě ty slušné, šikovné a pracovité řemeslníky a mistry oboru. Někdy se to daří více, někdy 
méně. Je to jako v celé společnosti, škola je prostě živý organismus.

A  nyní se dostávám k  těm mínusům. Víme, že se bohužel děje to, že naši žáci někdy dělají 
nepořádek, ruší noční klid, vyhazují odpadky, tam kam nemají atd... Víme, že ne vždy to je 
chyba našich žáků, ale nechceme před těmito problémy zavírat oči. Oficiálně končí pro ško-
lu odpovědnost za žáka branou školy, v případě zletilosti je zodpovědný každý sám za sebe. 
Věřte, že to tak necítíme a na naše žáky apelujeme, aby v obci udržovali pořádek.

Věříme, že i  tímto přístupem a  spoluprací s  obcí na úklidu okolí se pohled na naše žáky 
vylepší!

Děkuji za školu,

S přátelským pozdravem
Mgr. Roman Komínek
zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování
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Když se chce, všechno jde, aneb jak se z hodin 
angličtiny stal sedánek pro bystrou mysl
Poslední měsíc byl pro mnohé náročný. Celá tragická situace na Ukrajině k vnitřnímu rozpolo-
žení přilívala smutku nikoliv po kapičkách, ale rovnou po proudech. Každodenní zprávy o hrů-
zách z válkou zmítané země lidem moc dobré nálady nepřináší a mnoho z nás se cítí OSAMĚ-
LE. V  takových chvílích se hodí mít v  životě něco, co člověka rozptýlí od těchto chmurných 
myšlenek. Lekce ANGLIČTINY PRO SENIORY mohou posloužit právě tomuto účelu. Člověk se 
díky nim dostane z cyklu negativity, začne myslet jiné myšlenky a dá mu to možnost něco se 
svou situací dělat. 

Přesně to se podařilo jedné ze skupin, která se pravidelně schází a trénuje paměť pomocí uče-
ní se cizího jazyka. Jedna ze SENIOREK se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit do hodi-
ny a když se to dozvěděli její spolužáci, nenechali to jen tak. Všichni jí chtěli umožnit, aby se 
hodin mohla účastnit, a proto souhlasili, že se hodiny přesunou do jejího bytu i přes to, že to 
mají dál. Pocity sounáležitosti a touhy pomoci byla v lidech tak silná, že dala lekcím zcela nový 
rozměr. Staňte se i vy součástí naší komunity a přijďte si nejen osvěžit mysl, ale také nakrmit 
svou duši dobrými skutky. 

V rámci akce Týden pro rodinu pořádá naše organizace 13. května jednoduchý rodinný anglický 
kvíz, kde jsou vítáni zvídavé hlavy všeho věku. Akce začíná v pět hodin odpoledne na ulici Kotla-
nově 7 v Líšni v Kulturním centru. Zaregistrovat se můžete na uvedeném e-mailu nebo telefonu.

Více informací naleznete na webových stránkách lektorky Jaroslavy Sobotkové www.jaroslava-
sobotkova.cz, na telefonu +420 603 223 353 nebo pište na sejdemese@volny.cz. 

Těšíme se na vás,

Karolína Stárková za spolek Sejděme se.

Univerzita třetího věku MU – Udržujte aktivní 
mysl v každém věku!
Jak lépe využít volný čas než opět zasednout do školních lavic? Masarykova univerzita nabízí 
studijní programy pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Seniorské vzdělávání každoročně 
roste na popularitě a  Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity patří frekvencí kurzů 
a počtem studentů k  těm největším v ČR. Fungování U3V MU nepřerušila ani pandemie, kdy 
byly přednášky a kurzy organizovány online.

Studium na U3V MU udržuje paměť v neustálé aktivitě. Jednotlivé přednášky seniorům přináší 
zajímavé informace a zároveň je obohacují o nové poznatky z řady rozmanitých oborů. Výuka 
umožňuje setkání se špičkovými odborníky z  nejrůznějších pracovišť Masarykovy univerzity, 
ať už se jedná o lékaře, pedagogy, vědce či právníky. Na přednáškách je možné navázat nová 
přátelství s vrstevníky podobného smýšlení a zájmů.

Základem nabídky U3V MU jsou dlouhodobé kurzy a pro akademický rok 2022/2023 je při-
pravena pestrá nabídka, ze které si vybere každý. Přihlásit se můžete do tříletého Všeobecně 
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zaměřeného kurzu, který je určen všem, kdo 
mají zájem o všeobecný přehled, jelikož je při-
pravován ve spolupráci se všemi deseti fakul-
tami MU. Obdivovatele umění jistě nadchne 
tříletý kurz Umělecká díla a  podoby jejich 
uměleckohistorického vysvětlení, který je 
pořádán ve spolupráci se Seminářem dějin 
umění FF MU a bude se zabývat uměleckými 
díly, která vznikla od raného novověku až po 
současnost. Oba tříleté kurzy jsou zakonče-
ny slavnostní promocí, na níž účastníci obdrží 
osvědčení o absolvování kurzu. Dále je možné 
se přihlásit do jednoletých kurzů, kterými jsou Kulturní dědictví a památkové péče na Mo-
ravě, jenž je pořádán ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, a také kurz Univerzita 
třetího věku a Moravské zemské muzeum.

Nad rámec základního programu jsou nabízeny také tematicky zaměřené tzv. krátkodobé 
kurzy. Pro ty, kteří mají zájem se dále vzdělávat či se účastnit zajímavých aktivit a přednášek 
připravujeme jazykové a pohybové kurzy, sborový zpěv, kreativní dílny, kurzy s tematikou ar-
cheologie, kyberbezpečnosti, astronomie, cestování a mnoho dalších. Nechybí také nejrůznější 
exkurze, koncerty a mimořádné přednášky.

Výuka na Univerzitě třetího věku MU probíhá zpravidla jednou za 14 dní, a to v období od říj-
na do května. Jednotlivé přednášky trvají 90 minut. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se 
hradí pouze zápisné, které pro tento akademický rok činí 800 Kč. 

Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 2. května do 30. června 2022, a to elektronicky nebo 
osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, Brno). Další informace a podrobnosti o na-
bízených kurzech naleznete na www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V MU

Bosonohy 2022
Předběžný seznam akcí pořádaných nebo 
podporovaných městskou částí, které se bu-
dou v Bosonohách letos konat:

  30.  4. 2022 Pálení čarodějnic
  6.–8. 5. 2022 Mladé hody
   8.  5. 2022 Milčovo kolečko
   4.  6. 2022 Dětský den
  18.  6. 2022 Letní noc
  25.  6. 2022 Divadlo, letní slavnost
29.–30. 7. 2022 Bosonožský sudoval
10.–11. 9. 2022 Krojované hody
  27. 11. 2022 Adventní setkání
   3. 12. 2022 Mikulášská nadílka
  31. 12. 2022 Silvestrovský ohňostroj

Inzerce:
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 Festival, který otvírá Brno
Open House Brno popáté otevře třinácté komnaty
Sobotu 28. a  neděli 29. května 2022 by si měli do kalendáře barevně napsat všichni zájemci 
o architekturu a brněnskou historii. V tento termín se uskuteční již pátý ročník festivalu Open 
House Brno (OHB). Během jednoho víkendu se zdarma otevírají široké veřejnosti běžně nepří-
stupné budovy a objekty v jihomoravské metropoli. Loňský čtvrtý ročník i přes protiepidemic-
ká opatření přilákal 17 tisíc návštěvníků.

„Snad nás letos již žádný virus nebude ovlivňovat jako loni a  pevně doufáme, že zájemcům 
otevřeme řadu velmi zajímavých míst, jinak nedostupných třináctých komnat. Chystáme pro 
zájemce osvědčené lokace i  zpřístupnění více než dvou desítek novinek,“ zve kreativní ředi-
telka festivalu Lucie Pešl Šilerová ze spolku Kultura & Management. Podrobný program bude 
dle aktuálních jednání postupně přibližován na webu www.openhousebrno.cz a na facebook.
com/openhousebrno.

Zájemci se podle prvních informací mohou těšit například na vybrané zajímavé stavby areálu 
brněnského výstaviště, včetně funkcionalistické vyhlídkové věže pavilonu G, zámeček průmysl-
níka Bauera či kdysi oblíbeného divadla Julia Fučíka. Prohlídky přiblíží i velmi bohatou historii 
nemocničního areálu u sv. Anny v Pekařské ulici, Anatomický ústav Lékařké fakulty i nedávno 
přestavěný areál Filozofické fakulty MUNI, pracoviště brněnské teplárny či hotely Continental, 
Courtyard by Marriott či Passage. 
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Vlajkovou lodí, která se objeví i ve vizuálu festivalu, je krásně zrekonstruovaná budova Českého 
rozhlasu Brno v  Beethovenově ulici, navržená architektem Ernstem Wiesnerem. „Opravdovou 
třešinkou na dortu by měl být výhled z 23. patra rekonstruované jedné ze tří výškových budov 
Šumavská Tower na prahu Žabovřesk,“ naznačuje Pešl Šilerová. 

Speciálním tématem letošního ročníku je „Stará a nová“, srovnání i kontrast například brutalistní 
architektury za socialismu a současných novodobých staveb. Místa, kam není bohužel možné 
se dostat ani v malých skupinkách, představí aspoň internetové videoprohlídky.

Celý festival je neziskový, vstup na všechny akce je zcela zdarma, organizaci každoročně zajiš-
ťují výhradně neplacení dobrovolníci. „Budeme rádi, když se přihlásí i noví zájemci, ochotní po-
moci s letošním ročníkem,“ nabádá veřejnost Pešl Šilerová. Zájemci se mohou ozvat na e-mail 
dobrovolnici@openhousebrno.cz.

Open House Worldwide je síť padesáti měst celého světa, pořádajících festivaly architektury pro 
veřejnost, které každoročně navštěvují stovky tisíc lidí. Koncept Open House založila již v roce 
1992 v Londýně Victoria Thornton. Pořádané festivaly každoročně oslovují více než dva milio-
ny lidí po celém světě. Brno je součástí této sítě od roku 2018.

Lucie Pešl Šilerová, kreativní ředitelka OHB

Dotkni se vody v přírodních zahradách Lipky
Voda – to není jen to, co pijeme, čím se sprchujeme nebo splachujeme. Denně každý 
z nás v průměru spotřebuje až 4,5 tisíce litrů vody! Jak je to možné? Voda má totiž sto-
pu téměř ve všem kolem nás. Bez ní by nešlo vyrobit oblečení z žíznivé bavlny, pěstovat 
potraviny nebo chladit elektrárny. Pojďte se vodě podívat na zoubek na badatelském ro-
dinném odpoledni!

„Neviditelná spotřeba vody začíná už při šálku ranní kávy. Vnímáme jen 200 ml vody, kterou 
kávu zalijeme, ale ve skutečnosti jsme právě spotřebovali zhruba 140 litrů vody. Vody, která 
byla nutná i na pěstování kávy a její dopravu přes půl světa,” popisuje lektorka Anna Slavíková.

Pestrou tvář vody poodhalí dětem i dospělým akce Dotkni se vody! na Lipce – pracovišti Lipo-
vá. Z jezírka v přírodní zahradě vylovíme vodní breberky a prozkoumáme jejich život. Pro hmy-
zí pomocníky zase vytvoříme originální pítko. Dospělí díky naučné stezce načerpají informace 
o virtuální vodě a prohlédnou si zelenou střechu. Přijďte se ponořit do vodního světa v pátek 
20. května od 15 do 18.30 hodin. Podrobnosti najdete na webu www.lipka.cz/kalendar-akci.

Ve čtyřech přírodních zahradách Lipky můžete získat inspiraci k tomu, jak vodu udržet v zahra-
dě. Mezi krásná i užitečná opatření patří rozkvetlé dešťové záhony a zelené střechy. Vodní ero-
zi zase účinně brání svejly, které pomáhají i se 
vsakováním vody do spodních vrstev půdy. Se 
zadržením vody z  okapů pomůže mokřadní 
jezírko. Opatření zároveň zvyšují biodiverzitu, 
poskytují útočiště volně žijícím živočichům 
a zlepšují mikroklima okolí. 

Ukázkové přírodní zahrady Lipky jsou otevře-
né veřejnosti, v  zahradě U  Řeky čeká každou 
první středu v měsíci i komentovaná prohlíd-
ka nebo přednáška. Přijďte si odpočinout do 
zeleně!

Zuzana Slámová, Lipka
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Tomáš Čoupek – maturant, který dovedl jako kapitán 
brněnskou Techniku do semifinále Ligy juniorů, 
devatenáctiletý bosonožský rodák
Zároveň se stal nejproduktivnějším hráčem základní části. Teď jeho poslední sezona mezi juni-
ory skončila. Sám ji hodnotí jako nejlepší ze všech, protože se potkala skvělá parta i výsledky. 
Nyní už se však plně koncentruje jiným směrem, čeká ho maturita. 
Rozhovor s Tomášem pro www.mladezinckyhokej.cz připravila na konci března Helena Hege-
ďová. Přinášíme Vám jeho část. 

Tomáši, jaká pro vás byla letošní sezona?
Byla výborná. Vlastně takové překvapení. Nikdo z  kluků nečekal, že bychom to mohli dotáh-
nout až takhle daleko, protože ještě na začátku sezony jsme byli adepti na sestup. Ligu juniorů 
jsme totiž hráli prvním rokem, protože minulý rok se odehrálo asi jen pět zápasů. Já jsem byl 
strašně překvapený a opravdu hodně jsem si tuhle sezonu užil.

Takže jste s druhým místem po základní části byli spokojení…
Určitě jsme byli spokojení. Hlavně na začátku sezony se nám vůbec nedařilo, v říjnu jsme pro-
hráli hodně zápasů. Pak jsme si s kluky sedli, řekli a vysvětlili si, co a  jak. Já jsem strašně rád, 
jak to všichni v týmu vzali a že jsme se semkli, abychom ukázali, že na to máme, A dotáhli jsme 
to podle mě daleko. Akorát mě mrzí, že jsme nedošli ještě o krůček dál, protože si myslím, že 
v týmu byl daleko větší potenciál.

Play off jste měli jisté až po předposledním kole. Bylo to dramatické?
Až do konce se hrálo o všechno. Měli jsme na Šumperk malý náskok, ale byli jsme asi o malin-
ký krůček blíž k postupu do play off, protože jsme věděli, že oni budou hrát dva z posledních 
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třech zápasů s Přerovem. Tím pádem jsme asi na 90 procent věděli, že na druhém místě skon-
číme my, ale chtěli jsme si to potvrdit, což se nám povedlo v Porubě, kde jsme vyhráli 6:1. Do 
posledního zápasu už potom nastoupili mladší kluci, kteří si v sezoně třeba tolik nezahráli, nebo 
hráči ročníku 2005. To už jsme my staří dostali oddych.

Ulevilo se vám?
Když jsme vyhráli v Porubě, tak jsme byli strašně šťastní. Slavili jsme v kabině, po cestě zpátky. 
Spadl z  nás veškerý stres. Dá se říct, že my jsme tím překvapili sami sebe. Opravdu nikdo to 
před sezonou nečekal, náš původní cíl byl zachránit se. Emoce byly fantastické.

Jak jste naložil s volným časem?
Já jsem si hlavně odpočinul, protože toho na mě bylo moc. Letos maturuju, takže jsem za ten 
týden doháněl resty ve škole. Pomohlo mi to hlavně ve školním životě, dal jsem si do kupy 
všechny potřebné věci, dohnal jsem, co jsem mohl. Teď potřebuju hlavně odmaturovat, takže 
se soustředím jenom na školu.

Takže skloubit školu a hokej pro vás bylo náročné?
Bylo to hodně náročné, hlavně teď v maturitním ročníku. Doteď jsem to zvládal v pohodě, ale 
letos to pro mě bylo extrémně náročné. Ani jeden víkend jsme neměli volno, hrálo se pátky 
a neděle, takže jsme byli nonstop na zimáku.

Konec v semifinále tak pro vás má i jistou výhodu…
Za měsíc se píšou první testy, takže mám měsíc na to dohnat školu, dohnat známky, všechno 
uzavřít a  soustředit se na maturitu. Z  jedné strany jsem rád, že mi hokej odpadl a uvolnil mi 
tak dost času, ale strašně mě to mrzí, protože si myslím, že jsme měli na to, abychom si s Pře-
rovem zahráli finále.

V semifinále jste ale vypadli s jednoznačnou bilancí 0:3 na zápasy…
Myslím, že ten, kdo ty tři zápasy viděl, by nikdy neřekl, že to skončilo 0:3 na zápasy. Vůbec to 
tomu neodpovídalo. My jsme vstřelili dva góly, jeden, dva, dávali jsme málo gólů a Písek byl 
naopak produktivní. Kdo ale hokej viděl, tak musí uznat, že to byly vyrovnané zápasy. Chvílemi 
jsme byli mnohem lepší než Písek, takže je to hodně kruté. Písek nás ale vyškolil v produktivitě. 
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Soupeř se dostal do šance a dal gól, my jsme se dostali do šance a nic. Beru to docela na nás, 
na kterých měla ofenziva stát a v základní části jsme dělali body a góly. Dostávali jsme se do 
šancí a bohužel jsme je neproměnili.

Byl to největší problém v sérii?
Řekl bych, že ano. Hlavně v  prvním zápase v  Písku jsme mohli po druhé třetině v  klidu vést 
o dva o tři góly. Písek měl víc štěstí, usmálo se to na ně a já jim gratuluji. Byl to skvělý soupeř, 
mně se tato semifinálová série moc líbila.

V základní části jste přitom byli velmi produktivní. Co se stalo?
To kdybych věděl. V základní části jsme dávali hodně gólů, hráli jsme ofenzivní hokej. Bylo nás 
tam tři až pět kluků, kteří jsme ty góly dávali, a v play off to nebylo vůbec jiné. I teď jsme se do 
šancí dostávali stejně jako v základní části, ale bohužel jsme je neproměnili. Nevím, možná to 
bylo z nervozity. Taky musím říct, že Písku výborně zachytal gólman, ale nemyslím si, že by to 
celkově bylo nějak rozdílné od základní části. Tam jsme akorát dokázali využít úplně všechno, 
v play off jsme se na každý gól strašně nadřeli. To rozhodlo.

Jak jste spokojený se svým osobním výkonem play off?
Na to je podle mě ještě moc brzy. To asi ohodnotím až s odstupem času, ale já jsem strašně 
rád, že jsme se tam vůbec dostali. Kluci celou sezonu makali a zasloužili si to. Play off už byla 
jen třešnička na dortu, akorát se smutným koncem. Mohli jsme dopadnout lépe. Z  pohledu 
osobního výkonu mě pak mrzí neproměněné šance, protože já jsem zrovna jeden z těch, co ty 
šance v zápasech měl. To, co jsem v základní části dokázal proměnit, tak jsem v play off nedo-
kázal a jsem ze sebe trošku zklamaný.

V základní části jste vyhrál celkové bodování. Co to pro vás znamená?
Znamená to pro mě hodně. Strašně si toho vážím a musím poděkovat hlavně klukům, kteří se 
mnou celou sezonu hráli v lajně. S Alexem Severem jsem si rozuměl od prvního tréninku a bylo 
fakt super, jak jsme si dokázali na ledě vyhovět. Řadím to asi nejvýš ve své kariéře, protože jsem 
nikdy tolik bodů za sezonu neudělal a nesmírně si toho vážím. Dokázal jsem to ale díky celé-
mu týmu, jeden od druhého mi na ledě pomáhali a já jsem byl ten, co už to jenom doťukával.

Jak se vám hrálo?
Za mě to byla nejlepší sezona, navíc ještě rozlučková, protože byla moje poslední v  juniorce. 
Líp jsem si ji představit nemohl, co se týče party, kolektivu i výsledků. Jen mě mrzí, že to skon-
čilo takhle předčasně, protože jsem věřil, že to můžeme dotáhnout ještě dál.
Jakým směrem se teď bude ubírat vaše kariéra?
To sám nevím. Teď chci hlavně odmaturovat, ať mám klid od školy. Až potom to budu řešit. Uvi-
dím, jestli se někdo ozve, že by mě chtěl vidět hrát. Zatím fakt nevím, kde příští rok budu hrát, 
ale končit nechci. Chtěl bych pokračovat, ale teď opravdu nevím, kde to bude. Uvidíme v září. 
Nicméně bych chtěl všem strašně moc poděkovat za to, že jsem s nimi mohl strávit svou po-
slední juniorskou sezonu. Doufám, že to kluci někam dotáhnou, protože si myslím, že ti mladí 
hráči, kteří s námi letos byli, mají na to, aby si zahráli někde výš. Doufám, že ukážou, že i kluci 
z Techniky si můžou někde zahrát.

Budete juniorku Techniky sledovat i v příští sezoně?
Určitě se občas přijdu podívat. Pořád tam mám kamarády z  ročníků 2003 a  2004, takže když 
bude čas, určitě se na ně rád přijdu podívat. Byli jsme skvělá parta a přeju jim opravdu jen to 
nejlepší a ať se jim v hokeji daří. Doufám, že si někteří kluci příští rok zahrají juniorskou extra-
ligu, protože na to opravdu mají.
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Duben
Duben je měsícem, kdy se celá příroda 
chystá na založení nového života. Začí-
nají kvést první květiny a většina našich 
volně rostoucích stromů a  keřů. Mezi 
loňskými suchými trsy se po březnovém 
nesmělém poohlížení za sluncem pro-
sadí naplno čerstvá tráva. Šedivé odstí-
ny mizí a nové generace se hlásí naplno 
o svoje práva. Uvedená aktivita je patrná 
nejen u rostlin, ale také v celé živočišné 
říši. Nejvíce se pak projevuje u  skupiny 
ptáků. Většina druhů se k nám již vrátila 
ze svých zimovišť, vytvořila rodičovské 
páry, obsazuje hnízdní okrsky a  budu-
je hnízda. Tato činnost je doprovázena 
halasnými projevy, hašteřením, zpěvem 
a tokem. Mezi naší zvěří můžeme pozo-
rovat například tok bažantích kohoutů, 
kteří si oblékli nádherný svatební šat, 
a  jejich hlavy ozdobily výrazně rudé poušky. Jejich rej je skutečnou pastvou pro oči a  vy-
tváří důstojnou kulisu nastupujícímu jaru. 

I  srnčí zvěř blahodárnost slunečních paprsků přirozeně vycítí. Vyhledává proto osluněná, 
otevřená místa, kde tráví čas nejen v době příjmu potravy, ale také klidové fáze dne. U srn-
ců dochází k  růstu parůžků a ukončení jejich vývoje. V  těle srn dochází ke zrychlení vývo-
je zárodků.
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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:

Jedním z hlavních úkolů myslivecké činnosti je chov zvěře a péče o zvěř.

Je hodně faktorů, které ovlivňují život zvěře. Zemědělská činnost, chemizace, doprava, pyt-
láctví a v neposlední řadě volnočasové a sportovní aktivity. Naše volnočasové aktivity nás 
stále častěji vedou do přírody, kde se ale někteří lidé mnohdy pohybují bezohledně a neše-
trně. Jezdí na kole, na čtyřkolkách, ve dne i v noci, nechají proběhnout své čtyřnohé kama-
rády a mají radost z  toho, jak pes na poli stíhá malé zajíce a z  trávy vyhání bažanty. Takto 
bychom se k přírodě rozhodně chovat neměli.

Zima definitivně skončila a měli bychom zajistit maximální klid v honitbě. Objevují se mlá-
ďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí 
zvěř zbytečně rušit.

Nám všem v této složité době přeji, abychom si naší přírody vážili a společně ji užívali, vzá-
jemně se tolerovali při svých koníčcích.

Za myslivecký spolek
Milada Imrychová
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Lucie Procházková
tel.: 778 543 708

personalni@aam.com   

Všechny volné pozice
www.jistotaprace.cz

Osobní
prohlídky 
v provozu!

Rosteme o 80 nových míst
Pobočky Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. jsou 

v Oslavanech, Zbýšově a Ivančicích

Zbýšov u Brna
3 směny
mzda od 29.000 Kč

Operátor/ka výroby
Oslavany
nepřetržitý provoz
mzda 32 - 35.000kč

Obsluha lisů a linek

Zbýšov u Brna
3 směny
mzda podle praxe

Obsluha CNC

       od 34.000,-

Hledáme také:
Plánovač výroby
Výrobní kontrolor
Finální kontrola
... a další!

13. mzda, každoroční navyšování mzdy, mimořádné prémie,
stravenkový paušál, dotované obědy, výhodné tarify, firemní

akce, dárky, lístky na kometu, plně hrazené rekvalifikační kurzy,
rehabilitační cvičení s lektorem, ...
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KANCELÁŘE K PRONÁJMU NA JIHU BRNA

Prostor pro chytré podnikání

604 333 233
SmartZoneD1.cz
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XII. ROČNÍK 
CYKLISTICKÉ BENEFICE 

Městský sportovní klub, z.s. 
a Koudelka SPORTMEDIA

ve spolupráci s MČ Brno-Bosonohy 
pořádají v rámci projektu

a s připomenutím dalších významných jubileí: Jindřich Pospíšil (80), Jan Smolík (80),
Jaroslav Bláha (70), Jiří Mikšík (70) a in memoriam Miroslav Vymazal (70) …

JIŘÍ HELÁN s kapelou
zahrají a zazpívají všem 
jubilantům, cyklistům 

i příchozím 

Vstup volný 
Startovné zdarma

Letošní ročník se vrací na původní,
nyní již zrekonstruovanou trať.

Medaile pro dospělé i děti
Občerstvení zajištěno

Vhodné pro horská a krosová 
kola, povrch tratě asfalt

a šolotina, délka 3000 m, 
start na vlastní nebezpečí.

Účastníci se musí řídit pravidly 
silničního provozu, pokyny

pořadatelů a musí být vybaveni 
cyklistickou přilbou.

Děti do 15 let  jedou
v doprovodu rodičů.

Neděle

8. 5. 2022
Start a cíl u areálu  FK SK 

BOSONOHY,  ul. Hoštická

a amatérské závody 
k uctění památky opravdového profesionála

MILOŠE HRAZDÍRY
držitele Ceny Jihomoravského kraje, in memoriam

Přihlášky a prezentace od 13:00

Začátek programu ve 13:30

Start ve 14:00 hodin



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BOSONOHY A KROJOVANÁ CHASA 
POŘÁDAJÍ A ZVOU NA 

 
BOSONOŽSKÉ 

MLADÉ HODY 
6. - 8.KVĚTNA 2022 

     
 PÁTEK 6.5.  
     15:00 - STAVĚNÍ MÁJE, orlovna 
     20:00 - PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA. Metamorfoza, orlovna 
 SOBOTA 7.5.  
     14:00 - MLADÉ HODY ZAHÁJENÍ, orlovna 
     14:00 - KROJOVANÝ PRŮVOD - Střeličáci 
     20:00 - HODOVÁ ZÁBAVA – Hamrla Boys,  orlovna 
 NEDĚLE 8.5. 
        9:00 - POUTNÍ MŠE, park pod školou 
     14:30 - VYSTOUPENÍ KROJOVANÝCH DĚTÍ, náměstí 
     15:00 - CIMBÁLOVÁ MUZIKA, hostinec U Čoupků 
 

 
Předprodej vstupenek na hodovou zábavu na radnici Brno-Bosonohy. 

 
www.bosonohy.cz 


