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Úspěch bosonožských včelaříků
Po úspěchu v krajském kole soutěže Zlatá včela a postupu našich dětí 
do kola celostátního, dopadly děti takto: Jiří Veverka – 3. místo, Pavlí-
na Mikšová – 13. místo.

Jirka je tedy 3. nejlepší mladý včelařík v ČR. Jeho táta je včelmistrem 
na Kývalce.

Blahopřejeme!
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Vážení spoluobčané, 
máme za sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, měsíc květen. Ten je 
pro naši městskou část výjimečný hlavně našimi Mladými hody - oslavou 
svátku sv. Floriána (patrona Bosonoh). Po dvouleté pauze způsobené co-
vidovými opatřeními, se Mladé hody mohly konat v tradičním pojetí, a  to 
hlavně díky mladým stárkům, kteří se do celé akce s  vervou pustili. Zor-
ganizovali jak předhodovou zábavu, tak průvod i  hodovou zábavu s  půl-
nočním překvapením. Součástí hodových oslav byl i nedělní cimbál. Letos 
se zúčastnilo 12 párů v bosonožských krojích, a patří jim velké díky! Není 
jednoduché v dnešní nelehké době udržovat tradice. Stárci několik týdnů 
nacvičovali tance i zpěv a věnovali Mladým hodům spoustu volného času. 
Doufáme, že tento svátek se v Bosonohách udrží i nadále. Poděkování ne-
patří jen stárkům, ale také všem organizátorům, kteří přidali ruku k dílu. 

Průvod byl letos stížen podmínkami výstavby kanalizace, ale i tato omezení 
již za chvíli odezní, a na podzim budou již Bosonohy v novém. 

Začátek června byl ve znamení oslav dětí. Tradiční Dětský den proběhl 
v areálu lesního hřiště a jako vždy byl plný soutěží, dobré zábavy a společ-
ného setkání. Děkuji všem za pomoc a dětem přeji spoustu radosti nejen 
na den dětí. 

Miroslav Sojka 

Váš starosta
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Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy

Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
tel.č.: 547 422 711 | e-mail: podatelna@bosonohy.cz

Z Á P I S
zasedání číslo 35 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 26. 5. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál zápisu je k nahlédnutí na úřadu městské části.

Doba jednání: 17:00-21:00
Přítomno: 11- Černý Martin, Ing.arch. Čoupek Arnošt, Dočekal Miloslav, Ing. Jelínek Leoš

do 18:15, Mgr. Juráček Petr, Ing. Kalná Daniela do 18:30, Ing. Kilian Pavel, Ing.
Mitrenga Alois, Rozmarin Martin do 18:30, Sojka Miroslav, Výplach Jiří

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: Miroslav Sojka
Zapisovatel*: Jarmila Dočekalová
Ověřovatelé zápisu: Martin Rozmarin, Jiří Výplach

*Předsedající v souladu s jednacím řádem městské části určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

A. Organizační náležitosti

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Jiří Výplach a p. Martin Rozmarin.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  za  ověřovatele  zápisu  dnešního  jednání  p.
Jiřího Výplacha a p. Martina Rozmarina.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin
M., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/35 bylo schváleno.

B. Navržený program

Starosta podal návrh na doplnění programu o bod č. B.2 Aktualizované stanovisko k upravenému projektu
"Sportovně relaxační lesní zóna". Stanovisko obdržela městská část po termínu zveřejnění programu zasedání
na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  schvaluje  doplnění  programu  o  bod  B.2  Aktualizované
stanovisko k upravenému projektu "Sportovně relaxační lesní zóna" a číselné posunutí  ostatních bodů
jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin
M., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 2/35 bylo schváleno.

Navržený program:

A. Organizační náležitosti

B.1. Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2022-2026

B.2. Aktualizované stanovisko k upravenému projektu "Sportovně relaxační lesní zóna"

B.3. Stanovisko k odnětí svěřeného pozemku p.č. 2162/6 k.ú. Bosonohy

B.4. Rozpočtové opatření č. 5/2022

B.5. Stanovisko k převodu investorství akce "Vodní tůně na Leskavě"

B.6. Stanovisko ke změně Tržního řádu ( regulace "systému sdílení jízdních kol a koloběžek")

B.7. Aktualizované stanovisko k prodeji pozemků ( p.č. 187 k.ú. Bosonohy)

B.8. Informace z radnice

B.9. Různé

 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program včetně změn a doplňků.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Jelínek L., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin
M., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3/35 bylo schváleno.

B.1. Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2022-2026

Počet členů zastupitelstva na každé volební období stanovuje zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů před dnem
voleb do zastupitelstev.

Předkladatel návrhu p. Černý je přesvědčen, že zvýšení počtu zastupitelů na 15, a s tím spojený vznik rady do
budoucna pomůže se více rozvíjet, plánovat a připravovat více nejen investičních akcí.

Současně s ohledem na to, že se předpokládá zvýšený počet obyvatel s plánovanou výstavbou, se zároveň
předpokládá i vyšší počet obyvatel, tedy překročení hranice 3000 obyvatel.

Pan Výplach vystoupil v diskuzi se zásadním nesouhlasem ustanovení rady městské části a podává protinávrh
proti původnímu návrhu p. Černého - navrhuje snížit počet členů ZMČ na 9.

V diskusi vystoupili s podporou pro vznik rady městské části pp.  Rozmarin, Mitrenga, Jelínek, Juráček, Kilian,
nesouhlas vyjádřili pp. Čoupek, Dočekal a Sojka, z řad občanů p. Ceklová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy stanovuje  v  souladu s  §  67 zákona číslo  128/2000 Sb.,
o  obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  počet  členů Zastupitelstva městské části  Brno-Bosonohy pro
volební období 2022-2026 na 9.
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Výsledek hlasování:
Pro: 3 (Dočekal M., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 7 (Černý M., Jelínek L., Juráček P., Kalná D., Kilian P.,
Mitrenga A., Rozmarin M.) / Zdrželo se: 1 (Čoupek A.)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy stanovuje  v  souladu s  §  67 zákona číslo  128/2000 Sb.,
o  obcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  počet  členů Zastupitelstva městské části  Brno-Bosonohy pro
volební období 2022-2026 na 15

a ukládá

tajemníkovi úřadu zveřejnit toto rozhodnutí zákonem stanoveným způsobem.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Černý M., Jelínek L., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M.) / Proti: 4 (Čoupek A., Dočekal
M., Sojka M., Výplach J.) / Zdrželo se: 1 (Kalná D.)

Usnesení č. 4/35 bylo schváleno.

B.2. Aktualizované stanovisko k upravenému projektu "Sportovně relaxační lesní zóna"

Akciová společnost Lesy města Brna vyslovila nesouhlas s umístěním herních prvků na obhospodařovaných
lesních pozemcích, konkrétně v prostoru označeném jako F a G. Požadují úpravu projektové dokumentace a
umístění herních prvků mimo lesní pozemky. Nový zákres požadavek akceptuje.

V diskusi seznámil přítomné p. Rozmarin se změnou projektu, dále vystoupili  zastupitelé Černý, Mitrenga,
Sojka, Juráček, Čoupek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí se změnou projektu „Sportovně relaxační lesní zóny“
dle upravené projektové dokumentace, zpracované Ing. arch. Ivo Urbanem z 05/2022, která je přílohou
bodu tohoto jednání. Projekt je hrazen a realizován z participativního rozpočtu města Brna „Dáme na vás“.

Dále souhlasí s umístěním herních prvků na pozemcích svěřených městské části do správy a údržby

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko koordinátorovi akce.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 (Černý M., Čoupek A., Jelínek L., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M., Výplach
J.) / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Dočekal M., Sojka M.)

Usnesení č. 5/35 bylo schváleno.

B.3. Stanovisko k odnětí svěřeného pozemku p.č. 2162/6 k.ú. Bosonohy

Po Odboru investičním Magistrátu města Brna (3/2022) zaslal žádost o stanovisko i Majetkový odbor MMB
ke schválenému záměru výstavby podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu ze spádované lokality Kamenný
Vrch. Výstavba má být realizována v období 2023-25 v k.ú. Bosonohy v lokalitě Chironova – Jemelkova –
Jihlavská.

Doposud městská část vždy vyslovovala nesouhlas jak s investičním záměrem, tak i s „odsvěřením“ majetku.

V diskusi vystoupili zastupitelé Černý  a Juráček s dotazy, v čem je změna oproti minulému nesouhlasnému
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stanovisku,  dále  vystoupil  p.  Čoupek  s  tím,  že  argumenty  pro  nesouhlasné  stanovisko  byly  v  kolizi
s rozvojem městské části. P. Kilian vznesl dotaz, z čeho vychází cena kompenzace. Dále vystoupili v diskuzi 
zastupitelé Sojka, Mitrenga,  Dočekal, Rozmarin, a v závěru se členové ZMČ většinově shodli na nesouhlasném
stanovisku.

V 18:15 se omluvil z jednání ZMČ Ing. Jelínek, hlasuje 10 členů ZMČ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy nesouhlasí s odnětím svěřeného majetku města městské části
Brno-Bosonohy,  tj.  pozemku  p.č.  2162/6  jehož  součástí  je  v  objekt  zařízení  staveniště  (montovaná
plechová hala), na kterém je schválen investiční záměr „Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality
Kamenný vrch II – retenční nádrž“, 

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto rozhodnutí MO MMB, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 (Černý M., Čoupek A., Juráček P., Kalná D., Kilian P., Mitrenga A., Rozmarin M.) / Proti: 2 (Sojka M.,
Výplach J.) / Zdrželo se: 1 (Dočekal M.)

Usnesení č. 6/35 bylo schváleno.

B.4. Rozpočtové opatření č. 5/2022

18:30 se omluvili z jednání pp. Rozmarin a Kalná - hlasuje 8 členů.

Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b)  zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

Obsahem rozpočtového opatření je navýšení výdajů na poskytnutí transferu Obci Troubsko na provoz hřbitova
dle smlouvy na základě skutečně vyčíslených nákladů.

Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů rozpočtu a financování.

V diskusi vystoupili zastupitelé Juráček a Mitrenga s dotazy na výši příspěvku a důvod navýšení.

P.  Čoupek  upozornil  na   téměř  havarijní  stav  hřbitovní  zdi  a  v  důsledku  toho  neúčelně  vynaložené
prostředky městské části.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 v rozpočtu Městské
části Brno-Bosonohy na rok 2022 v objemu   +  92 000 Kč na straně výdajů v § 3632-pohřebnictví a
v  objemu  92  000  Kč  zvýšení  financování  v  položce  8115-změna  stavu  krátkodobých  prostředků
na bankovních účtech

a ukládá

Úsekovému referátu 1  zapracovat schválené rozpočtové opatření do rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok
2022 a zveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0
/ Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7/35 bylo schváleno.
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B.5. Stanovisko k převodu investorství akce "vodní tůně na Leskavě"

Z dlouhodobých jednání se společností Lesy města Brna, která má příkazní smlouvou ve správě pozemky
dotčené  plánovanou  akcí,  vyplynul  jako  nejvhodnější  závěr  –  převést  realizaci  stavby  dle  projektové
dokumentace pořízené městkou částí na a.s. Lesy města Brna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  s  návrhem převodu  investorství  stavební  akce
„Vodní tůně na Leskavě, k.ú. Bosonohy“ na akciovou společnost Lesy města Brna IČ: 60713356 v rozsahu
podmínek souhlasu signovaného ředitelem společnosti Ing. Jiřím Neshybou ze dne 29.04. 2022, který je
přílohou tohoto usnesení,

a souhlasí 

s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/2021 mezi městskou částí Brno-Bosonohy a společností
VZD INVEST s.r.o. na zajištění projektové dokumentace pro společné povolení stavební akce „Vodní tůně
na  Leskavě,  k.ú.  Bosonohy“.  Dodatek  spočívá  v  prodloužení  termínu  realizace  předmětu  plnění
do 30.12. 2022,

a ukládá

tajemníkovi  úřadu  zaslat  toto  rozhodnutí  společnosti  Lesy  města  Brna  a  projekční  společnosti  VZD
INVEST, a to neprodleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0
/ Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8/35 bylo schváleno.

B.6. Stanovisko ke změně Tržního řádu (regulace "systému sdílení jízdních kol a koloběžek"

Novelizací  je  realizována  právní  regulace  „odstavování  sdílených  jízdních  kol  a  koloběžek“  na  veřejném
prostranství. V Bosonohách je vytipováno jedno stanoviště se stojanem, a to ve sportovním areálu při ulici
Hoštická.

V diskusi vystoupil p. Mitrenga s dotazem, jestli nebylo možné vybrat více míst, starosta Sojka odpověděl, že
MČ požadovala 3 místa - u budovy ÚMČ, u prodejny potravin Vzhledná a u sportovního areálu Hoštická.
Realizovat bylo možné pouze místo u sportoviště Hoštická. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí dle §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
s novelizací nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterou se vydává „Tržní řád“. Návrh novelizace je
přílohou tohoto bodu jednání a týká se regulace sdílení jízdních kol a koloběžek 

a ukládá

tajemníkovi úřadu zaslat toto stanovisko Odboru dopravy MMB v požadovaném termínu.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0
/ Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9/35 bylo schváleno.

B.7. Aktualizované stanovisko k prodeji pozemků ( p.č. 187 k.ú. Bosonohy)
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Majitelé RD Pražská 76/52 požádali  o odkup pozemku p.č.  187 (původně 88 m2) z majetku města Brna,
který mají v dlouhodobém pronájmu a užívají ho jako zahradu. Z polohopisného zaměření reálného průběhu
oplocení a zídky vyplývá navržená změna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 187 (87 m2), části
pozemku  p.č.  190/1  (1  m2)  a  části  pozemku  p.č.  189/1  (0,35  m2)  vše  v  k.ú.  Bosonohy  žadatelům,
tj, majitelům RD Pražská 76/52 – Ing. Němeček Pavel a Němečková Regina, dle zákresu polohopisného
zaměření, který je přílohou tohoto usnesení

a ukládá

tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat toto stanovisko Majetkovému odboru MMB.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 (Černý M., Čoupek A., Dočekal M., Juráček P., Kilian P., Mitrenga A., Sojka M., Výplach J.) / Proti: 0
/ Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10/35 bylo schváleno.

B.8. Informace z radnice

Na základě usnesení ZMČ předkládají starosta a místostarosta zásadní informace z dění MČ za uplynulý měsíc.

K důležitým bodům činnosti vzešla následující diskuse:

Diskuze:
Mgr. Juráček dotaz na řešení odvodňovacího kanálu v dolní části Bosonožského nám.
starosta Sojka technické řešení prozatím není
Mgr. Juráček vyčíslení nákladů na úpravu plochy před kaplí v rámci úpravy Bosonožského

nám.
starosta Sojka náklady 7 301 tis.Kč vč. DPH
místostarosta Dočekal formát dlažby na Bos.nám. je třeba zachovat i přes vyšší finanční náklady
Ing. Mitrenga upozornil  na špatný stav objízdné trasy Křivánky kvůli  dešti,  apeluje na její

údržbu
Mgr. Juráček dotaz na plán výsadby zeleně na nově vzniklých plochách po kanalizaci
místostarosta Dočekal většina ploch zeleně bude po dokončení stavby kanalizace předána do správy

MČ, plán výsadby bude zpracován
Mgr. Juráček stav investiční akce schodiště a zídka u budovy ÚMČ
starosta Sojka ve fázi hledání dodavatele
Ing. Mitrenga jaký je výsledek schůzky s radním Kratochvílem ohledně napojení dopravních

ploch
místostarosta Dočekal v zájmu MČ je ochránit občany, aby nebyli dotčeni novou výstavbou a nepovolit

napojení přes stávající ulice Bos. nám. Skalní
z řad občanů p. Jirkovský oprava komunikace Mlaty
starosta Sojka dodavatel kanalizace přislíbil opravu komunikace Mlaty, poničené stavbou

B.9. Různé

V bodu různé vystoupili diskutující s tématy:

p.Výplach - zdržení investiční akce schodiště Vrchní

z řad občanů p. Kameník -  dopravní napojení developerských projektů za cihelnou a Slunečná

Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 7 / 7

Mgr. Juráček - projekt cyklostezky městskou částí

z řad občanů p. Jirkovský - změnové listy kanalizace a způsob financování stavby-přípojek nemovitostí 
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Nová odlehčovací služba s celodenní péčí
Nově vznikající odlehčovací služba bude otevřena 1. 7. 2022 v prostorách Domova pro se-
niory Kociánka. 

Jejím posláním je odlehčit pečujícím o své blízké a umožnit jim tak odpočinek nebo čas k zajiš-
tění nezbytných záležitostí jako je lékařský zákrok, služební cesta, nemoc apod. Služba je po-
skytována s 24hodinovou ošetřovatelskou péčí s kapacitou 24 klientů. Je určena i lidem 
upoutaným na lůžko s potřebou nejvyšší míry dopomoci.

Cílovou skupinou jsou tedy osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost z  důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v  jejich při-
rozeném sociálním prostředí.

Pro bližší informace, představení služby i případnou prohlídku prostoru kontaktujte so-
ciální pracovnici Mgr. Ladu Kunešovou, tel.: 724 947 300, e-mail: kunesova@koc.brno.cz. 
Žádost o poskytování odlehčovací služby naleznete taktéž na webu www.koc.brnods.cz. 

Těšíme se na Vás!

Tým odlehčovací služby DS Kociánka, p.o.

Když běžný lékař nepomůže: Psychosomatika u dětí
Všechny maminky to znají, ten pocit strachu a bezmoci, kdy jejich dítě něco trápí. Své ratoles-
ti pak svěřujeme do rukou lékařů či léčitelů. Ale co když na nic nepřijdou? Co když opakovaná 
nachlazení, bolesti bříška nebo hlavy nebo i  vážnější problémy nemají fyziologické vysvětle-
ní? A pokud ho mají, tak proč takové nepříjemnosti trápí zrovna Vaše dítě? A pokud zvažujete, 
zda není možné, že Vaše dítě simuluje, věřte, že u dětí je mnohem častější psychosomatizace.

U dětí se somatizace objevuje velmi často. Uvádí se, že častěji než u dospělých. Děti ještě nejsou 
tak zdatné ve slovní zásobě a nemají tolik zkušeností, proto své problémy nedokážou vyjádřit 
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slovně, tím pádem se projeví na těle. Děti také neumí zpracovávat negativní pocity a emoce, 
nemůžeme tedy čekat, že si hravě poradí se stresem, úzkostí či negativními myšlenkami.

Může se stát, že ani opakované návštěvy lékaře a  předepisované léky nezabírají a  dítěti se 
problémy v různých podobách stále vrací. V takové situaci je vhodné zvážit návštěvu psycho-
somatika. Takového odborníka nebude zajímat jen fyzický stav, ale člověk jako celek. Bude se 
zajímat o životní příběh dítěte, o všechny aspekty, které mohou aktuálně ovlivňovat jeho psy-
chiku a zdraví, o jeho pocity a nálady. Nebude se zajímat jen o zahnání příznaků, ale bude hle-
dat prapříčiny neduhů dítěte.

Konkrétní problémy dětí a možné příčiny
Příčiny a reakce na různé situace jsou velmi individuální, pojďme se podívat na ty nejčastější:

Bolest hlavy
Ta je u dětí častá. Pokud se na ni podíváme z pohledu psychosomatiky, objevuje se u dětí, 
které hluboce touží po ocenění, jsou akční a  jen tak neumí odpočívat a  zkrátka vypnout. 
Mají toho takzvaně „plnou hlavu“. Bolest může být vzkazem, že by si dítě už opravdu mělo 
odpočinout.

Kašel a další nemoci horních cest
U těchto dětí je možné, že málo projevují emoce, především hněv, což následně kompenzuje 
kašlem. Pokud dítě prožívá negativní emoce, dech je mělčí, úzkost s sebou pak přináší nepra-
videlné a povrchní dýchání. U chronického kašle se může vyskytovat závislost na matce či ro-
dinné konflikty.

Zácpa
Tento problém se může vyskytovat u dětí s úzkostí s depresí nebo v sociální izolaci. Dítě tím 
může vyjadřovat potřebu, aby se o něj někdo staral a měl ho rád. Může to být také reakce na 
rozchod rodičů, dítě to vyloženě „nemůže strávit“.

Časté škytání
Může se objevovat u dětí, jejichž rodiče se k nim často chovají nepředvídatelně, tedy jednou 
velmi pozitivně a  pak najednou velmi negativně, například střídání přílišné přísnosti a  velké 
benevolence, to v dítěti vyvolává obrovský zmatek a nejistotu, co přijde.

Onemocnění srdce a cév 
Tato onemocnění mohou být způsobována úzkostmi, které plynou z  příliš vysokých nároků 
od rodičů nebo učitelů, děti pak chtějí za každou cenu splnit očekávání, ale někdy to je nad 
jejich síly.

Kožní onemocnění
Zde je to jednoduché. Pro-
blémy s  kůží mohou sym-
bolizovat neukojenou touhu 
po dotecích. Kůže nám zpro-
středkovává kontakt s  oko-
lím, proto je jejím prostřed-
nictvím vyjadřován jeho 
nedostatek.

Psychologická poradna MOJ-
RA, www.mojra.cz
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Bosonožská orlovna v roce 2022
Milí spoluobčané, 
dovolte mi několik řádků o novinkách a dění v Bosonožské orlovně. 

Mnozí jste jistě zaznamenali, že se v  orlovně otevřela nová cukrárna. Je v  prostorách bývalé 
hospody, jejíž provoz byl ukončen v lednu 2018. Díky přání bosonožské rodačky ing. Lenky Flo-
rianové mít v Bosonohách vlastní cukrářkou výrobu s malou cukrárnou a díky úsilí a  finanční 
podpoře mnoha organizací i  našich spoluobčanů vás do ní můžeme pozvat. Budovala se od 
ledna 2021, téměř roka a půl. Po práci, o víkendu, brigádnicky, za přispění mnoha firem a osob. 
A myslím, že se povedla. 

Druhým, pro orlovnu stejně významným dílem, které se podařilo dokončit, je nový malý sál 
v nástavbě nad cukrárnou. Jeho výstavba trvala déle, finančně byla náročnější, ale i díky dota-
cím z různých organizací je také u konce. Sál může být využit na malé oslavy, setkání, besedy, 
případně různá cvičení. Má vlastní sociální zázemí a malou kuchyňku. 

Díky novým možnostem celého areálu dává větší smysl znovuobnovení hřiště pod orlovnou. 
Nově je tak prostor přístupný v otevírací době cukrárny. Čeká nás osazení laviček a doplnění 
herních prvků.

Pro nás, co jsme v orlovně domácí, jsou tyto události dalšími z dlouhé řady, kterými navazuje-
me na odkaz těch, kteří orlovnu postavili. Věřím, že pro ty z vás, kdo do orlovny přicházíte za 
sportem a kulturou, budou pozvánkou k delšímu setrvání a pro ty, kdo do orlovny ještě neza-
vítali silným lákadlem k první návštěvě. 

Je to nejen naše přání, ale i důvod, proč se orlovně věnujeme. Děláme něco pro ostatní a dává 
nám to smysl. Jsme rádi v dobré společnosti a chceme, aby se každý návštěvník orlovny cítil 
stejně. A to rozhodně není málo. 

Miroslav Čoupek Petr Juráček, členové výboru Svornost Bosonohy z.s.

Znovu pod křídly....
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
možná si někteří z  Vás ještě vzpomenou, že v  neděli 21. listopadu loňského roku se v  naší 
Bosonožské orlovně uskutečnilo Mistrovství Orla ve ve Stiga stolnim hokeji. Turnaj pořádalo 
s naším malým přispěním orelské ústředí a zúčastnit se ho mohl kdokoliv. Ani tak se nás ale 
nesešlo mnoho a  o  to větší bylo překvapení, když jsme se dozveděli, že diky účasti několi-
ka jedinců z jiných jednot se dle pravidel může toto mistrovství nazývat Mistrovstvím České 

10 bosonožský zpravodaj 4/2022



republiky Orla ve Stiga stolním hokeji. O úvodní slovo a zahájení turnaje se postaral staros-
ta celorepublikového Orla, pan Stanislav Juránek. Více než samotný turnaj to však byla hlav-
ně zábava pro všechny a zvláště pak pro děti, které vytvořily při posledním finálovém zápase 
doslova fandící„kotel”. 

Jistě si teď řikáte, proč o tom píši až teď s odstupem několika měsíců. Tato akce byla totiž prv-
ním hmatatelným činem pro obnovu činnosti Orelské jednoty v  Bosonohách. Od listopadu 
vstoupilo do řad naší jednoty dostatečný počet členů. Z původních 8 je nás nyní 41. A tak se 
dne 29. 4. 2022 v klubovně v orlovně mohla konat členská schůze, kde proběhla smysluplná 
a konstruktvní diskuse o zahájení činnosti a současně se zvolilo nové předsednictvo. Na tomto 
místě bych chtěl tedy poděkovat našim předchůdcům. Bosonožskou orelskou jednotu nene-
chali po revoluci a znovuobnovení v 90. letech vyhasnout.

Jak se dočteme v  historii Bosonoh, zakladatelé Bosonožského orla se formovali v  Katolické 
vzdělávací besedě Svornost již před rokem 1907. Orel byl v českých zemích založen v roce 1909, 
ve stejném roce i v Bosonohách. Cílem Orla dnes je přivádět především mladé lidi ke sportu, 
který přináší radost z  výhry, ale ze hry. V  katolickém duchu sdružujeme sportem a  kulturou. 
Bez vyjímek, bez rozdílů.

Chceme se v následujícím školním roce věnovat volejbalu, oslovit starší děti, či mládež. V pří-
padě většího zájmu budeme realizovat pravidelný sportovněpohybový kroužek. Další nabídkou 
by mohl být kroužek šachový. A časem třeba i něco víc. Určitě Vás pozveme na nějaké cyklo 
nebo pěší výlety do okolí a samozřejmě též do naší Bosonožské orlovny na divadelní předsta-
vení. A jižnyní si můžete napsat do kalendáře - 20. 11. 2022 se bude opět konat Ústřední tur-
naj ve Stiga stolním hokeji.

Srdečně zveme!

Zdař Bůh

Za orelskou jednotu v Bosonohách

Miloš Volejník, starosta

Sejděme se u divadla a přeskočme generační 
propast, která se vytváří v našich životech
Radost, spokojenost a lidská společnost. S takovými myšlenkami založila Jaroslava Sobotková 
neziskovku Sejděme se, která se zaměřuje na seniory. „Naším cílem je umožnit jim, aby měli 
koníček, který bude prospěšný nejen jejich zdraví při trénování mozku, ale i psychice při boji 
proti osamělosti,“ vysvětlila zakladatelka.

Organizace doposud pořádala pravidelné lekce angličtiny na Vinohradech a  v  Líšni, a  kurzy 
zaměřené na zvládnutí a nastavení elektroniky. Nyní se rozhodli rozšířit kurzy i do samotného 
centra Brna a mimo to chtějí také posunout své cíle a spojit síly s rodinným divadlem Navlnce. 
Protože co přináší větší radost, než malé ratolesti?

Společně s provozovatelkou divadla Ivanou Findurovou obě ženy věří, že se od sebe tyto ge-
nerace mají navzájem co učit a neodmyslitelně si do života patří. „Vím, jaké to je, když v životě 
mezigenerační kontakt není nebo přímo celá jedna generace chybí. Proto se to snažím zpro-
středkovat ostatním,“ svěřila se Jaroslava, která vyučuje i jazykové kurzy.

bosonožský zpravodaj 4/2022 11



Díky spolupráci spolků vzniká unikátní příležitost pro setkání se s celou rodinou a rozzáře-
ní dne nejednoho dětského i staršího obličeje. Zároveň si i zvýšíte povědomí o tom, jakými 
způsoby se dá pomoci planetě Zemi, neboť součástí představení jsou i  workshopy o  tom, 
jak na to. 

Nové kurzy angličtiny pro seniory začínají od 15. září a nejbližší spolupráci s divadlem zahaju-
jeme 11. září v Café Práh a 18. září v KCL Líšni.

Více informací najdete na webových stránkách lektorky Jaroslavy Sobotkové www.jaroslavaso-
botkova.cz, na telefonu +420 603 223 353 nebo na e-mailu sejdemese@volny.cz. Další informa-
ce o divadle Navlnce najdete i na stránkách www.navlnce.cz.

Těšíme se na vás Karolína Stárková za spolek Sejděme se

Prosím o jakoukoliv informaci o původu či historii této 
kamenné nádoby – zásobnice viz foto, která se zacho-
vala v nepoškozeném stavu.

Děkuji Vám předem za Vaši laskavost.

Prosím o sdělení informací na tel. číslo: 731266584

Inzerce:
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Zprávičky z naší školičky
„Maminko má, k Tvému svátku
nesu malou kytičku,
ale zato velkou lásku 
mám pro Tebe v srdíčku. …“

V  dubnu jsme si ve školce užívali jarních dnů a  svátků jara – Velikonoc. Děti se seznamovaly 
s velikonočními tradicemi, učily se básničky, písničky, hrály hry. Kromě zdobení vajíček, tvořily 
přáníčka a různé velikonoční dekorace s využitím nejrůznějších materiálů. Do školky také při-
jelo divadlo Úsměv s pohádkou „Jak pejsek s kočičkou malovali vajíčka“.

Po Velikonocích se naši předškoláci zúčastnili tradiční společné akce se ZŠ – Bosonožského 
běhu. Všechny zúčastněné děti si zaslouží pochvalu za zdárné odběhnutí závodu a  vítězům 
gratulujeme!

Jarní dny nám dávají spoustu inspirace pro výtvarné a  pracovní tvoření. Sledujeme přírodu 
a změny v ní v okolí školky, ale také na zahradě, kde pozorujeme veverky, které žijí ve vysokém 
smrku. Společně se také staráme o záhonky. 

Dále si děti na zahradě MŠ užily „Dopravní hrátky“ s divadlem Kejkle. V květnu přijelo do školky 
opět divadlo Úsměv, tentokrát s představením „Kočička slaví narozeniny“ a předškoláci navští-
vili Divadlo Bolka Polívky, kde viděli pohádku „Čtyřlístek a talisman.“

V květnu nás také čekala ve školce velká radost – po dvou letech jsme konečně mohli s ma-
minkami oslavit jejich svátek, a to besídkou pro maminky. Po besídce děti maminkám popřály 
a daly jim dárečky, které předtím ve školce samy vyrobily. Následovala výtvarná dílnička, kde 
si všechny maminky s  dětmi vytvořily vlastní malovanou textilní tašku. Besídka se dětem ve 
všech třídách moc povedla a slavnostní odpoledne jsme si všichni užili.

Všem přejeme krásný zbytek jara a pevné zdraví!
Vaše mateřská škola

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
Bosonožský běh je tradiční sportovní akce 
pro děti naší mateřské školy a  hlavně pro 
žáky naší základní školy a  dalších spolupra-
cujících škol. Letošní Bosonožský běh byl 
setkáním po dvouleté vynucené přestávce 
s  velkým očekáváním, kterým směrem se 
posunuly fyzické schopnosti našich běžců. 
Bosonožský běh se koná na památku osvo-
bození naší země v  roce 1945 a  letos navíc 
se zvláštním významem v  souvislostech vá-
lečného běsnění.

Bosonožský běh 2022 se vydařil ve všech 
ohledech. Přípravou hřiště četou údržby obce, 
počasím tak akorát, nadšením všech spor-
tovců, velkou podporou fandících příbuz-
ných a přátel, sportovním férovým chováním 

a doprovodným programem na hřišti. Medai-
lové umístění si vyběhaly tyto děti: Barbara 
Dostálová (1. místo), Zdeněk Svoboda (1. mís-
to), Samantha Robinson (2. místo), Vladimír 
Štěpánek (1. místo), Valentýna Svobodová (1. 
místo), Tereza Černá (1. místo), Matěj Smejkal 
(1. místo), Laura Nováková (1. místo) a  Anna 
Lesáková (3. místo). Bodovali nejen tito na 
„bedně“, ale všechny děti čtvrtého, pátého 
a  šestého místa. Body se sečetly dohromady 
a  vzniklo pořadí škol. Naše škola se umístila 
na krásném druhém místě v  těsném závěsu 
za školou Vedlejší. Dalšími zúčastněnými byly 
školy Bosonožská, Troubsko a Ostopovice.

Z  další aktivit školy rád vyberu činnosti škol-
ní družiny před Velikonocemi, témata o  prv-
ní pomoci a  bezpečnosti v  dopravě nebo 
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čarodějnické odpoledne. Paní vychovatelky 
s dětmi vyrobily přáníčka ke Dni matek.

Pozemek u  školy, který nám připadl do sprá-
vy je třeba připravit na zemní úpravy, proto jej 
zatím neobhospodařujeme. Místo toho využí-
váme truhlíků na střeše tělocvičny k pěstová-
ní jarní zeleniny.

Střechu tělocvičny také využívá Včelařský klub 
mládeže, který pečuje o  čtyři včelstva. Děti se 
ke své činnosti scházejí vždy v  pátek a  učí se 
správně o včelstva starat. Nejen tyto dovednos-
ti, ale i  poznávání rostlin, včelařských nástrojů 
a preparátů pod mikroskopem zužitkovaly děti 
při krajském kole soutěže mladých včelaříků 
Zlatá včela 2022, která se uskutečnila v sobotu 
7. května v Ořechově u Brna. Byť jsme se soutě-
že zúčastnili poprvé, velmi mě překvapilo, že ze 
47 soutěžících se sedm našich dětí umístilo do 
první dvacítky. Nejúspěšnější z  nich byli Jaro-
mír Zelina, Pavlína Mikšová a Jiří Veverka, které 
čeká i kolo celostátní. Přejeme jim hodně štěstí.

Stanislav Skřička, ředitel školy
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Opravím počítač / seřídím.

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

Inzerce:
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Babské hody – přidejte se k nám
Zase se rok s rokem sešel a chystáme Babské hody,

Zveme všechny ženy, které se chtějí zúčastnit nácviku nebo jen průvodu v kroji.

Schůzky probíhají každé pondělí od 19 hodin v tělocvičně v ZŠ Bosonohy.

Kontaktní osoba Čiefová Lenka

723 577 809

Senior klub
Březen jsme zahájili vycházkou Stezkou zdraví  z České do Mokré Hory. Na rybnících, kolem 
kterých jsme šli, byla ještě slabá vrstva ledu. 5. března jsme si v Orlovně zatančili a zazpívali. 7. 
3. jsme si spolu se zástupci Úřadu městské části připomněli výročí narození T. G. Masaryka po-
ložením kytice k památníku na místní radnici.

Kvůli špatnému počasí jsme tentokrát odložili vycházku do Nového Města z února na polovinu 
března. Místy jsme ještě objevili umělý a někde ve stínu asi i zbytky přírodního sněhu. Vycház-
ku jsme zakončili dobrým obědem na Maršovské rychtě.

V březnu se uskutečnily ještě dvě vycházky. Nejprve jsme šli z Říček Chroustovským údolím, 
kterým protéká řeka Bobrava, do Zastávky u Brna, o týden později potom ze Zastávky přes Ba-
bice u Rosic a kolem poutní kaple Sv. Trojice na nádraží do Rosic u Brna.

V dubnu jsme šli na tři vycházky. Vydali jsme se z Chudčic křížovou cestou ke třem křížům a 
odtud do Rozdrojovic. Vycházka byla náročnější, ušli jsme asi 9,5 km.  O dva týdny později jsme 
šli z Radostic kolem mokřadů Na Dolinách do Ořechova. Na mokřadech jsme pozorovali něko-
lik kachen a  labutí. Poslední březnová vycházka vedla od Anenského mlýna (Nebovidy-Závist) 
údolím Bobravy do Želešic. Okousané stromy svědčí o přítomnosti bobrů.

25. dubna jsme si připoměli oběti obou světových válek a zúčastnili jsme se spolu se zástupci 
radnice položení kytic k památníku osvobození.

Koncem dubna jsme se opět zajeli vykoupat do termálních lázní v Mošoni.

Začátkem května jsme se zašli podívat k soutoku Svitavy se Svratkou. Tentokrát jsme se vydali 
cestou kolem Svitavy od Zderadova sloupu.

Na další vycházce jsme zůstali rovněž na území města Brna a prošli jsme se od líšeňského hřbi-
tova do Mariánského údolí.

V květnu jezdíváme na autobusový zájezd. Letos jsme navštívili Napajedla, kde jsme si prohlédli 
zámek, a potom jsme odjeli do Luhačovic.

Každý měsíc věnujeme asi hodinu procvičování paměti na radnici.

Na vycházkách trávíme většinou jedno odpoledne týdně, zpravidla v úterý. Aktuální informace 
o nich i o dalších akcích najdete ve skříňkách na konečné autobusu a naproti radnici.

Naše akce nejsou určeny výhradně členům Senior klubu, ale rádi vítáme i nečleny nejen z 
Bosonoh.
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Mladé hody 2022
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Ohnivé vaření s vůní léta
Není lepší čas pro vaření na ohni, než právě v létě! Zkuste upgradovat špekáčky napíchané 
na klacíku na tříchodovou večeři ovoněnou praskajícím dřevem. 

Kuchtění nad otevřeným ohněm dodá šmrnc a kouzlo prázdninovým výpravám i víkendům s 
rodinou. Zároveň tím ušetříme peníze za energie i planetu. Je libo? Vyzkoušejte oblíbené re-
cepty lektorů z Lipky. Když je zvládneme vařit na táborech, snadno je zmáknete s dětmi i vy! 
Další inspiraci pro vaření s dětmi jsme sepsali do kuchařky Planeta na talíři aneb Recepty pro 
budoucnost.

PŘEDKRM I DEZERT
Hadí trdelník za pár kaček
250 g polohrubé mouky
1 droždí
50 g másla
lžička cukru
1 vejce
125 ml mléka
špetka soli

Z droždí, cukru a vlažného mléka uděláme 
kvásek. Jak začne pěnit, přidáme všechno 
ostatní a vypracujeme hladké těsto. Necháme 
kynout v teple asi hodinu. Těsto rozkrájíme na 
dlouhé pláty a vyválíme hady. Ty pak obtočí-
me kolem klacků jako trdelník a opékáme nad 
ohněm ze všech stran. Hotové hady můžeme 
dochutit nasladko i naslano – potřeme je roz-
puštěným máslem a obalíme ve skořicovém 
cukru, ve směsi bylinek, soli a česneku nebo v 
jiném oblíbeném koření.

HLAVNÍ CHOD
Tvarohové knedlíčky z kotlíku
Na 4 porce:
30 g másla na těsto + 1 lžíce másla na knedlíčky
500 g měkkého tvarohu
1 vejce
500 ml mléka
250 g hrubé mouky, sůl
čerstvě natrhané ovoce, med

Ze všeho nejdřív rozděláme oheň a dáme 
ohřívat vodu do kotlíku. Mezitím připravíme 
těsto. V míse smícháme 30 g másla, vejce a 
tvaroh. Přidáme mouku se špetkou soli a mlé-
ko a vypracujeme těsto. Necháme ho 10 mi-
nut odpočinout. Až se začne vařit voda, mírně 
ji osolíme. Lžičkou namočenou v horké vodě 
vykrajujeme z těsta malé knedlíčky a sázíme 
do kotlíku. Povaříme asi 10 minut, scedíme 
a knedlíčky hned promícháme se lžící más-
la, aby se neslepily. Podáváme posypané ovo-
cem, které jsme nasbírali v lese nebo v sadu, 
dosladíme medem.

Po vaření nezapomeňte oheň pořádně uhasit! Od nedohašeného ohně nikdy neodcházíme. Po-
dobné ohnivé vaření zažijete i na našich letních a podzimních akcích, tak se přidejte!

Zuzana Slámová, Lipka

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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Čtvrtletník pro brněnské seniory SENIOR ŽURNÁL
V polovině května 2022 vychází časopis SENIOR ŽURNÁL, jehož vydavatelem je Sociální 
nadační fond. Časopis je určen seniorům města Brna a jejich rodinným příslušníkům. Vy-
chází každého čtvrt roku a je poskytován zdarma. Najdete jej v infocentrech jak Magistrá-
tu města Brna, tak úřadů městských částí, je distribuován do domovů pro seniory a dalších 
zařízení sociálních služeb i do organizací, které se na seniory zaměřují. Můžete jej najít ve 
vozech Dopravního podniku města Brna. Lze si jej i stáhnout (viz QR kód). Další číslo vyjde 
začátkem září 2022.

Časopis přináší seniorům i jejich rodinám informace z oblasti sociálních služeb a sociální péče 
vůbec, nabízí poučné i zábavné články, ale také hry ve stylu trénování paměti, luštění křížo-
vek apod. 

Sociální nadační fond, založený městem Brnem, při jeho tvorbě spolupracuje s městem a Od-
borem sociální péče Magistrátu města Brna.
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SDH Brno – Bosonohy
V sobotu 21. 5. se konalo v atletickém areálu ZŠ ve Šlapanicích jarní kolo hry Plamen pro druž-
stva mladších a starších žáků z okresu Brno-město. Soutěžilo se ve 4 disciplínách: štafeta 4x60 
m, štafeta požárních dvojic, požární útok a požární útok CTIF (pouze starší žáci). Závodu se zú-
častnilo také naše družstvo mladších žáků doplněné o závodníky z Útěchova a společně vy-
bojovali ve svých disciplínách 5. místo. V součtu jarního a loňského podzimního kola se tak 
umístili na místě 6. 

Po skončení těchto disciplín následoval ještě závod jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. 
V něm se zúčastnily Viola Tauerová (kategorie starší) a Tereza Kresová (kategorie mladší) a obě 
děvčata s umístěním na celkové 4. příčce vybojovala postup na krajské kolo. Za mladší chlapce 
se zúčastnil Jaromír Zelina, který obsadil 8. místo. 

Všem šikovným závodníkům ještě jednou gratulujeme! 

Na Šlapanickém oválu se nepřestalo závodit ani v neděli 22. 5. tentokrát v podání dorostenců 
a dospělých. A družstvo žen z Bosonoh vyrazilo do boje proti ženám z Bohunic. Začaly jsme 
vítězstvím v běhu na 100 m s překážkami, kde jsme předvedly skvělé časy i po tak dlouhé co-
vidové pauze a jednoznačně jsme vybojovaly první bod. O postupu však rozhoduje královská 
disciplína celého požárního sportu a tou je požární útok. Po chybě startéra v prvním pokusu 
jsme se rozhodly trošku zariskovat, a i když to s námi vypadalo chvíli nahnutě, v posledním po-
kusu jsme potvrdily, že BOSONOHY PATŘÍ NA KRAJ! 

Tak nám držte pěsti 6. 8. při reprezentaci nejen Bosonoh ale celého Brna-města na krajském 
kole v požárním sportu. 

Děkuji všem svým děvčatům za úžasné výkony a skvělý zážitek. 

A děkujeme také Městské části Brno-Bosonohy za velkou podporu při opravě čerpadla, které 
nás doprovodilo k vítězství a FK SK Bosonohy za možnost tréninku v areálu fotbalového hřiště. 

Vážíme si každé pomoci a spolupráce, protože právě díky ní můžeme s potěšením a hrdostí re-
prezentovat naši městskou část. 

Za SDH Brno-Bosonohy 

Eliška Pařízková, starosta
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Stolní tenis v Bosonohách
Po dvou letech, kdy nebyla soutěž s ohledem na opatření proti šíření nemoci Covid-19 dokon-
čena, přinášíme informace o tom, jak si vedly týmy Bosonoh v právě dokončeném ročníku sou-
těží Brest 2021–2022 ve stolním tenisu. 

Pro připomenutí uvádím, že soutěžně se stolní tenis hraje v Bosonohách nepřetržitě již od roku 
2008, kdy za Bosonohy začal soutěžit první tým. V poslední sezóně však soutěžně hrály v Bo-
sonohách již týmy tři. Jsou to týmy Bosonohy „C“ v 6.lize, tým „B“ ve 3.lize a tým „A“ v 1.lize br-
něnských soutěží Brest. 

Pojďme tedy k výsledkům právě dokončeného soutěžního ročníku.

„C“ tým pod vedením Honzy Opatřila obsadil po vynikajících výkonech 2. místo ve skupině a 
zaslouženě tak postupuje do vyšší 5. ligy soutěží. Gratulace k zaslouženému postupu je zde 
zcela na místě. 

„B“ tým vedeným Radkem Stloukalem a Hanou Chylíkovou prošel dvěma zásadně rozdílnými část-
mi soutěže. První třetina soutěže byla standardní, tým byl kompletní a držel se zhruba uprostřed 
výsledkové tabulky. V dalším průběhu soutěže byl však jeden hráč základní sestavy vyřazen ze sou-
těže kvůli zdravotním obtížím. Tým pak musel po dvě třetiny soutěže fungovat tak, že doplňoval 
sestavu náhradníky z „C“ týmu nebo hrát pouze ve dvou namísto tří hráčů. S ohledem na tyto po-
tíže s hráčským obsazením je určitě velkým úspěchem, že se týmu nakonec 3. ligu podařilo udržet.

„A“ tým vedeným Terezou Konečnou bojoval znovu v nejnáročnější 1. lize velmi úspěšně a ob-
sadil v soutěži 6. pozici mezi nejlepšími týmy soutěží Brest.

Gratulujeme k vyrovnání dosud nejlepšího umístění týmu Bosonoh v první lize. 

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucím všech týmů za odpovědnost při sjednávání utkání 
a také všem hráčům za bojovnost a výborný přístup ke všem soutěžním zápasům. 

MČ Brno-Bosonohy patří mezi nejpočetněji zastoupenými v soutěžích Brest v rámci města Brna. 
Za všechny týmy chci také poděkovat za významnou podporu, které se nám od MČ Brno-Bo-
sonohy a občanského sdružení Svornost Bosonohy dostává.

V následující sezóně 2022–2023 si dáváme za cíl bojovat se zastoupením tří týmů v soutěžích 
Brest. Budeme tak mít zastoupení v první, třetí a páté lize.

Dále máme za cíl, po dvou letech omezení kvůli Covidu, opět uspořádat vánoční turnaj pro 
širokou veřejnost. Pozvánka bude následovat v některém z podzimních vydání Zpravodaje.

Ing. Drahomír Tůma 
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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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Kosmetické studio La Bella

Hoštická 48, 642 00 Brno
www.studio-labella.cz

+420 775 958 168
Po - Pá: 800 - 2000

So - Ne: dle domluvy

Kateřina Krchňáková

• kosmetika
• pedikúra - mokrá nebo kombinovaná
• manikúra - lakování nehtů / gel lak
• lash lifting + barvení
• brow henna a brow mapping + barvení
• epilace horkým voskem 
• masáže

26 bosonožský zpravodaj 4/2022



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

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
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Našim dětem 
Bohouš Janů

Tmavým lesem chvátá liška. 
Pozor! Zrovna padá šiška!
Na hlavu ji pěkně sedla, 

lišce strachy vousy zvedla.
Blechy hrůzou z kožichu

vyskákaly ve mžiku. 

Každý jelen kouká z mlází, 
po laňkách své oči hází

a že nebyl opatrný
skončil hnedka zadkem v trní. 

Divočák, to velké prase
v bahně vyválí se zase. 

Potom volá z kaliště, 
že jde rýti na hřiště. 

Ve větvích se honí čile, 
dvě veverky rozpustilé, 

prskají si na čumáky, 
pobaví tím všechny ptáky. 

Jezevec, ten hloupý strejc, 
šláp bažantům do vajec. 

Zalepené oči má, 
na cestu se nedívá. 

Tluče hlavou do dubu, 
dělá si jen ostudu. 

Když zavládne v lese noc, 
zvířátek už nebdí moc. 

S dobrým jídlem ve bříšku
choulejí se v pelíšku. 

Za to ti, co v noci vidí, 
v lese loví, pilně slídí, 

aby s ranním sluníčkem
prospaly pak celý den.

Pošlete nám také básničku nebo povídku, rádi Vám ji otiskneme!
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