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Vážení spoluobčané,
Pomalu nám končí doba odpočinku a opět se naplno zapojíme do běžného 

života se všemi povinnostmi. Doufám, že jste se dostatečně zregenerovali, 

abyste byli, kromě jiného, připraveni na volby do zastupitelstva obcí. Vol-

by budou probíhat 23. a 24. září tradičně ve volebních místnostech v ZŠ na 

Bosonožském náměstí. Přijďte k volbám, určitě není nikomu z Vás lhostejné, 

jak se budou Bosonohy dále vyvíjet. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v průběhu prázdnin snažili zajistit pro 

Vás zajímavé léto v Bosonohách, a to např. Sudoval a letní kino ve sportov-

ním areálu na ulici Hoštická. V sobotu 10. září budou probíhat Bosonožské 

krojované hody v minulosti známe jako „Babské hody“. Všechny krojované 

jistě potěší, když je přijdete podpořit nejen na průvod, ale i na večerní ho-

dovou zábavu. Hodový víkend bude zakončen v Hostinci u Čoupků pose-

zením u cimbálu v neděli od 15. hodin. 

Září je však důležitou životní etapou pro všechny prvňáčky, a  proto bych 

nejen jim, ale i  jejich rodičům popřál, aby ty první krůčky ve škole byly 

s úsměvem.

Váš starosta

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

U S N E S E N Í
zasedání č. 37 Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy

konané dne 14. 7. 2022 v sále zastupitelstva od 17:00 hod.

Originál usnesení je k nahlédnutí na úřadu městské části.

1/37 Zastupitelstvo  městské části  Brno-Bosonohy schvaluje  jako ověřovatele  zápisu z  jednání
zastupitelstva zastupitele: Jiřího Výplacha a Martina Černého. 

2/37 Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje navržený program beze změn.

3/37 Zastupitelstvo městské části  Brno-Bosonohy schvaluje v  souladu se směrnicí  o  zadávání
veřejných zakázek čl. III písmeno c) odst. 1:

-  výzvu  k  podání  nabídek  k  plnění  veřejné  zakázky  „Rekonstrukce  prostoru  před kaplí
na Bosonožském náměstí“, která je přílohou tohoto bodu jednání;

- návrh smlouvy o dílo na stavební akci „Bosonožské náměstí – úprava prostoru před kaplí“
v předpokládané hodnotě díla do 6 000 000,-Kč bez DPH, která je přílohou tohoto bodu
jednání;

Souhlasí  se zveřejnění záměru na úřední  desce a s  přímým oslovením čtyř  dodavatelů
stavebních prací, a to:

ZEMAKO, s.r.o.; IČ 25504011

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.; IČ: 25342100

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.; IČ: 41601645

OHLA ŽS, a.s. IČ: 46342796

Stanoví pětičlennou komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek ve složení.

člen:: Ing. Miloš Vrážel

člen: Ing. arch Arnošt Čoupek

člen: Zdeněk Pavlata

člen: Ing. Leoš Jelínek

člen: Martin Černý

náhradník: Martin Rozmarin

ZMČ si vyhrazuje rozhodnutí o výběru dodavatele.

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

Zastupitelstvo  městské  části  Brno-Bosonohy  souhlasí  aby  v  souladu  s  Pravidly  a  postupy  při  zadávání
veřejných zakázek čl. III písmeno c) odst  2 a 4 byl k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce  „Rekonstrukce  prostoru  u  radnice“  vyzván  dodavatel  společnost  ZEMAKO,  s.r.o.  IČ  25504011
za nabídkovou cenu a v rozsahu soupisu prací, který je přílohou tohoto bodu jednání. Záruka na dílo tři
roky,  maximální  cena plnění  720 000,-  Kč  (včetně  DPH),  realizace dle možností  dodavatele (nejpozději
podzim 2022). Dále ZMČ pověřuje starostu MČ uzavřením smlouvy o dílo, která je přílohou, a to po schválení
a provedení rozpočtového opatření zajišťující finanční krytí těchto stavebních prací.

STAVBA KANALIZACE
INFORMACE, HARMONOGRAM DOKONČENÍ PRACÍ, PŘEDÁVÁNÍ STAVBY

– Všechny hlavní stavební práce na dotčených ulicích s výjimkou ulic Vzhledná (spodní polovi-
na) a Zájezdní, budou dokončeny v druhé polovině září 2022. Vzhledná (spodní polovina) a Zá-
jezdní budou dokončeny do konce října 2022. Postupně se budou také dokončovat drobnější 
práce, další úpravy terénu a případné reklamace.

– Do konce listopadu 2022 odevzdá zhotovitel veškerou stavební dokumentaci k předání stavby.

– Do konce roku 2022 bude investorem zažádáno o kolaudační rozhodnutí.

– V 1. čtvrtletí roku 2023 bude provozovatel, tedy Vodárny a kanalizace města Brna a.s. uzavírat 
s majiteli nemovitostí a objektů nové smlouvy o připojení na splaškovou kanalizaci, při čemž 
bude prověřovat skutečný stav oddělení splaškových a dešťových vod odváděných z připojo-
vaných objektů, což je pro správnou funkci kanalizace zcela nezbytné.

– Ulice Rebovka bude zprůjezdněna s dokončením prací v horní části ulice Přímá před vodo-
jemem. Plánováno na konec září 2022. Pokládka finálních vrstev komunikace bude provedena 
v druhé polovině září. V horní části Rebovky bude odbornou firmou provedeno statické zajiš-
tění a sanace svahu. Ve spodní části Rebovky bude svah upraven a vyčištěn tak aby z něj nepa-

dalo kamení a nečistoty na komunikaci. Ve spodní části bude vybudována kvalitně zpevněná 

a upravená krajnice pro možný pohyb chodců. Budou zde osazeny dva nové sloupy veřejné-
ho osvětlení. Další sloup bude přemístěn tak, aby co nejlépe osvětloval komunikaci ve vrchní 
části. Je zde vybudována výhybna a ve spodní části plocha na umístění kontejnerů na tříděný 

odpad. Zvažuje se možnost dodatečně umístit dopravní zrcadlo usnadňující pohyb v  nepře-

hledné části. Jako další investiční akci do budoucna je možné vybudování plnohodnotného 
chodníku. Toto nebylo součástí současného projektu, neb se v tomto případě se jedná pouze 
o rekonstrukci původního stavu komunikací dotčených výstavbou kanalizace.

– Vzhledná bude dokončena ve dvou etapách, tak aby byla zajištěna alespoň nějaká dopravní 
obslužnost, a  to v návaznosti na dokončení ulice Zájezdní. Od kruhového objezdu po dětské 

hřiště do konce měsíce září 2022. Druhá část spolu se Zájezdní do konce října 2022.

– V ulici zájezdní došlo nad rámec plánovaných prací zejména ke kolizi s vedením plynu, který 
zasahuje do konstrukčních vrstev komunikace a  musí být přeložen v  celé délce ulice. Až ná-

sledně se může pokračovat poslední částí kanalizace u pekárny, propojem vodovodu a rekon-

strukcí komunikace. Proto zde nyní stavební práce stojí, či delší dobu stály. Dokončení Zájezdní 
je plánováno do konce října 2022.

– Statické zajištění svahu po zemních pracích na ulici Padělíky bylo provedeno odbornou fir-
mou tak, aby byl svah stabilní a neohrožoval dům stojící nad ním. Budou zde dokončeny úpravy 
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uložení konstrukce palisádou, dosypání kameniva a dokončení funkčních detailů včetně osa-
zení nového zábradlí. Terén svahu pod touto stěnou bude zahradnicky upraven, oset travou 
a stěna samotná bude osázena popínavými rostlinami tak aby došlo k estetickému začlení do 
původního okolí.

– Terénní úpravy a osetí všech zelených ploch dotčených stavbou kanalizace budou komplet-
ně dokončeny do předání stavby.

– Vyčištění fasád domů znečištěných stavbou proběhne dle zhotovitele odbornou firmou do 
konce října 2022, po dokončení všech stavebních prací. O  přesném termínu provádění bude 
zhotovitel informovat s  předstihem. Podrobně bude dále řešeno na kontrolním dnu kvality 
(projednání s majitelem - přístup, termín, způsob čištění atd.).

– Koryto a tok Leskavy bude vyčištěno, odstraněn stavební a komunální odpad, upraveno dno 
a břehy zejména v místech kde se budovaly nové vodohospodářské či silniční objekty. Dozo-
ruje přímo správce Povodí řeky Moravy. Všechny nepovolené vývody do toku potoka budou 
zaslepeny či odstraněny.

– Případné nedostatky v  dopravním značení v  návaznosti na nově vzniklé situace, s  kterými 
projekt nepočítal nebo nemohl počítat, se budou z organizačních důvodů řešit hromadně až 
po předání a kolaudaci stavby.

Vážení spoluobčané, závěrem s  blížícím se dokončením stavebních prací na „DOSTAVBĚ KA-
NALIZACE BRNO II, III. a  IV. etapa Brno-Bosonohy“ Vám chci předem poděkovat za dosavad-
ní trpělivost a spolupráci. Z vlastní zkušenosti samozřejmě vím, že to pro nikoho z nás nebylo 
jednoduché období a, že tato stavba nám mnohým do běžného života v Bosonohách přines-
la celou řadu komplikací a nepříjemností. Přes to jsem rád, že se toto nezbytné „zelené“ dílo, 
svým objemem v historii Bosonoh zcela ojedinělé, daří realizovat a blíží se ke svému dokončení 
a, že jsem se ho vůbec dočkal a na jeho budování se mohl jako zastupitel a místostarosta MČ 
naplno podílet, zkrátka být při tom. Jsem rád, že nám nová kanalizace přinese výrazné zlepše-
ní našeho životního prostředí a Bosonohy tak budou zbrusu nové, nebojím se říci, že v tomto 
ohledu i pro kvalitní život zásadně lepší.

Pro připomenutí a pro představu o jak velký a ojedinělý projekt co do jeho rozsahu se na naše 
poměry jedná poslouží i tato čísla.:

Za dobu výstavby od března 2020 do jejího předání v  říjnu 2022 bude dle schváleného roz-
počtu prostavěno bezmála 550 miliónu korun (rozpočet se daří dodržet). V rámci stavby bylo 
vybudováno na 6,5 km splaškové kanalizace, 5,5 km dešťové kanalizace, 4,3 km vodovodu, více 

jak 1 km přeložek plynu, mnohde přeložena elektřina do země (investice EG-D) a  vybudová-

no nové veřejné osvětlení. Byly kompletně nově zrekonstruovány komunikace ve všech jejich 
konstrukčních vrstvách a chodníky v celkové ploše větší jak 58.000 m2 asfaltových a dláždě-
ných ploch, což je pro představu plocha téměř dvanácti fotbalových hřišť. Díky investici města 

Brna do této infrastruktury, která nám byla od připojení k Brnu po generace pouze slibována, 

mají Bosonohy zcela novou kanalizační síť, ale nejsou tímto, na rozdíl od mnohých obcí, nijak 
zadluženy a do budoucna omezeny na svém rozpočtu.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za Vaši pozornost, ještě jednou za trpělivost a v případě 
dalších dotazů či žádostí se na mě můžete ještě stále a kdykoliv obracet osobně, nebo prostřed-
nictvím telefonu +420604236866 nebo e-mailem: miloslav.docekaleznam.cz

Miloslav Dočekal
Místostarosta MČ Brno-Bosonohy

4 bosonožský zpravodaj 6/2022



Oprava vozovky na ulici Pražská
V termínu 19. 9. 2022 až 19. 11. 2022 bude provedena výměna povrchu na vozovce II/602 na 
ulici Pražská ve směru z  Bosonoh od vjezdu do Ráje dřeva až na Veselku za kruhový objezd. 
Uzavírka bude jednosměrná. Autům do 3,5 tuny bude umožněn průjezd směrem z  Bosonoh 
na Veselku. Auta nad 3,5 tuny budou používat určenou objízdnou trasu přes Brno-Kohoutovi-
ce a starou dálnici. Směr do Brna: auta do 3,5 tuny přes obec Troubsko, auta nad 3,5 tuny přes 
Brno-Kohoutovice a starou dálnici. Objízdné trasy budou značeny na místě. 

Miroslav Sojka, starosta

Občanské návrhy Dáme na vás

slouží ke zlepšení života v Brně
Od letošního jara mohou obyvatelé Brna využívat občanské návrhy Dáme na vás jako další 
z participativních nástrojů, které umožňují lidem zapojit se do správy a řízení města. 
Do občanských návrhů Dáme na vás mohou obyvatelé města celoročně podávat veřejně pro-
spěšné návrhy i bez konkrétní finanční částky či umístění, návrhy regulativního charakteru či 
ideové myšlenky na zlepšení kvality života v Brně. Občanské návrhy slouží městu i jako zásob-
ník dobrých nápadů, které mohou pomoci město dále rozvíjet. Podané návrhy sbírají podpo-
ru a  ty, které dosáhnou minimální hranice podpory, budou předloženy k  projednání vedení 
města. Rada města Brna následně rozhoduje, zda se bude návrh dále zpracovávat a realizovat.
V galerii na stránkách navrhy.damenavas.cz je již podáno šest desítek návrhů, které mohou 

Brňané s  trvalým bydlištěm v  Brně podpořit 
či odmítnout prostřednictvím ověřeného účtu 
na Brno iD. Tento účet velká část Brňanů již 
využívá pro elektronickou šalinkartu či platbu 
za odpady, takže představuje velmi snadnou 
možnost hlasování.

Prohlédněte si občanské návrhy Dáme na vás 

a pojďte s námi vylepšit život v Brně!
Tým Dáme na vás

Ozeleň své okolí
Statutární město Brno chce pro své občany vytvářet příjemné a zdravé prostředí, které bude 

odolné vůči extrémním výkyvům počasí. Lze toho mimo jiné dosáhnout tvorbou většího množ-
ství zelených ploch a jejich udržováním v dobré kondici. Prostřednictvím dotačního programu 
Vnitroblok! je možné revitalizovat nejen vnitrobloky, ale jakékoliv plochy přiléhající k bytovým 

domům nebo budovám veřejné vybavenos-

ti. Jde například o předzahrádky a jiné plochy 
vhodné pro trvalé umístění zeleně. Díky pro-
gramu Vnitroblok! můžete získat dotaci až do 

výše 250 000 Kč. Dotační program začíná 15. 

září 2022 a  trvá do 31. října 2022. Podrob-
né informace k  programu a  dotační pravidla 
naleznete na stránce www.ekodotace.brno.cz. 

(Odbor životního prostředí MMB)
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Populační studie CELSPAC otevírá čtvrtou 
dekádu své existence
S TŘICÍTKOU NA KRKU

Výzkumné centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity připravuje ju-
bilejní výstavu o populační studii CELSPAC, která mapuje již tři dekády život a zdraví více 
než pěti tisíc Brňanů. Rok 2022 završí slavnostní křest knihy „(C)ELSPAC: příběh jedné gene-
race“, který se uskuteční v rámci letošního Festivalu vědy počátkem září v Brně. 

Letošní rok je pro RECETOX výjimečný. Studie 
CELSPAC a  její účastníci totiž slaví třicet let. 
A protože jsou pro každého třicátiny životním 
milníkem, RECETOX připravuje pro účastníky 
studie slavnostní poděkování. V  druhé po-
lovině měsíce srpna připomenou výročí po-
pulační studie CELSPAC výstavní panely na 
Malinovského náměstí mapující její existenci 
od 90. let až po současnost. Zároveň výsta-
va představí brněnské veřejnosti již některá 
z dat, která byla zjištěna díky ochotě a odhod-
lání zapojených Brňanů.

Ředitelka centra RECETOX prof. Jana Klánová také srdečně zve účastníky studie CELSPAC na 
setkání generací, které proběhne letošního 10. září v  rámci Festivalu vědy. „Jsme vděčni všem 
Brňanům a  Znojmanům, kteří se na populační studii podílejí. Díky nim se nám vědcům daří zjiš-
ťovat informace o  faktorech ovlivňujících zdraví obyvatel města Brna. Zjištěná data komunikuje-
me s  Magistrátem města Brna a  Jihomoravským krajem, zástupci místních samospráv informace 
zohledňují ve svých politických rozhodnutích,“ vysvětluje profesorka Klánová: „CELSPAC děti, jak 
našim účastníkům říkáme, si zaslouží speciální dárek, a  proto pro ně píšeme knihu. Ta bude slav-

nostně pokřtěna na letošním Festivalu vědy, na který všechny srdečně zvu,“ dodává Jana Klánová.

Populační studie CELSPAC je základním stavebním kamenem brněnské Živé laboratoře. Vědec-
kým bádáním a spoluprací s úřady, politiky, firmami, a především samotnými Brňany, napomá-

há RECETOX identifikovat a omezovat vlivy působící negativně na životy rezidentů.

(mah)

Jak bojovat se stresem v práci?
Dospělí lidé tráví v práci zhruba jednu třetinu svého života. Víte, že téměř 60% všech zaměstnanců 
trpí v práci stresem? Stres může spustit například náročnost práce, velké množství svěřených úkolů, 
splnění termínů, výše mzdy, šéf, pracovní kolektiv, pracovní podmínky nebo atmosféra v zaměst-

nání. Každý se aspoň jednou za svou pracovní kariéru setkal se stresem, který souvisí právě s prací. 

Je pracovní stres vážně tak škodlivý?
Určitá míra pracovního stresu je zcela přirozená a lidská. Každá práce může být stresující. Do-

konce i práce, kterou máme rádi. Mírný stres, související třeba se splněním termínů, nemusí být 
až tak škodlivý, naopak může být pro člověka motivující a vést ho k  lepší výkonnosti. Ovšem 
nic by se nemělo přehánět, hranice mezi tím, kolik stresu je pro člověka efektivní, a kolik už jej 
ohrožuje na zdraví, je obtížně rozpoznatelná a snadno se ze stresu může stát obrovský problém. 
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Pokud stres v práci začne negativně ovlivňovat váš pracovní výkon, psychické i fyzické zdraví, 
osobní život či mezilidské vztahy, je nejvyšší čas s tím začít něco dělat.

Čím se v práci nejvíce stresujeme?
Mezi nejčastější spouštěče pracovního stresu patří podle psychologů zejména odkládání problé-
mů, nadměrné pracovní zatížení, časová náročnost práce, příliš vysoké požadavky, workoholismus, 
špatné pracovní vztahy, nevyhovující pracovní podmínky nebo šikana, tzv. mobbing a bossing.

Jaké mohou být důsledky nadměrného stresu?
Dlouhodobý zvýšený pracovní stres nejen že postupně snižuje náš pracovní výkon a může vést 
až k pracovnímu vyhoření, ale přenáší se i do našeho osobního a rodinného života. Dlouhodobý 
stres v zaměstnání může přispět i k různým zdravotním a psychickým problémům. Nejčastěji se 
setkáváme s bolestí hlavy, nespavostí, poruchou soustředění, nechutenstvím, úzkostí, depresí, 
oslabenou imunitou, obezitou nebo srdečními problémy. 

Jak si se stresem poradit? 
Základem je mít pod kontrolou prevenci. Za-
jistit si vyhovující podmínky, ať už se to týká 
pracovního procesu, lidí kolem, time man-
agementu, prostředí nebo péče o  naše tělo. 
Stres nám v podstatě omezuje kontrolu, když 
jsme ve stresu, nejsme schopni myslet ani být 
kreativní. Existuje celá řada jednoduchých 
opatření, které vám můžou pomoci se stre-
sem účinně bojovat, a  také mu do jisté míry 
i předcházet.

Online psychologická poradna MOJRA.cz 

Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
nový školní rok, noví žáčci ve škole a nové děti ve školce, noví rodiče a nová očekávání – to vše 
nyní ve školce a ve škole zažíváme společně s vámi. 

Při psaní tohoto článku jsou školka a škola ztichlé a ozývají se pouze zvuky od úklidu a chystá-
ní všeho potřebného. Děkuji z tohoto místa všem ženám (školnicím, uklízečkám, kuchařkám), 

které přiložily ruce k dílu, aby školka i škola byly nachystané a uklizené.

O prázdninách se podařilo obnovit nápis na fasádě školy, zrenovovat stříšku nad hlavním vcho-

dem a vyměnit dveře ve třídách v 1. patře školy. Na vše se budete moci podívat buď s dětmi 

1. září nebo nejpozději při volbách ve druhé polovině září.

Doufáme, že letošní školní rok už bude normální a nebudeme omezeni žádnými mimořádný-
mi opatřeními. Budeme se těšit na setkání na akcích, které pro děti plánujeme. Nejbližší příle-
žitost bude ve čtvrtek 29. září, kdy pořádáme Cestu za poznáním nebo při Turistickém pocho-

du v sobotu 1. října.

Protože se blíží volby, děkuji všem zastupitelům městské části za podporu školy a školky v uply-

nulých čtyřech letech. Věřím, že i nové složení zastupitelstva bude mít za svou prioritu rozvoj 
bosonožského školství a budeme společně hledat cestu, jak v dalších letech postupovat. 

Přeji všem hezký závěr léta a spokojené děti i jejich rodiče po celý nový školní rok.

Stanislav Skřička, ředitel školy
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V týdnu do kroužku, o víkendu na výpravu
Vybírejte kroužky na nový školní rok! V  přírodních zahradách Lipky v  Brně se vyřádí malí 
přírodovědci, zdatní kuchtíci, zvědaví objevitelé, zapálení kutilové i milovníci zvěře divoké, 
domácí a terarijní. A nechybí ani kroužky zdarma či pro dospělé.
Proč trávit čas u počítače, když děti můžou hned po škole vyběhnout ven? Nechte je vydová-
dět na některém z  kroužků Lipky. Na čtyřech brněnských pracovištích v  Jundrově, Pisárkách, 
Soběšicích a u Poříčí se naučí, jak pečovat o domácí zvířata a proč chránit ta divoká, zjistí, co 
posbírat na zahradě, aby uvařily famózní oběd, nebo jak z darů lesa vytvořit umělecké dílo.
Objevitelé pyramid a dávných věků si nesmí nechat ujít kroužek Archeobadatelé na Lipové v Pisár-
kách. „Nemine nás tvoření, vaření a vyrábění podle starých osvědčených receptů pravěku. Oživíme 
zapomenuté technologie, abychom se poučili o současném světě,“ popisuje lektorka Bára Slivková. 
Novinkou je kroužek Rendlíky a vařečky v Soběšicích, kde se vyřádí všechny mlsné jazýčky. Vařit, 
péct a experimentovat s netradičními ingrediencemi se bude i v kroužku Maškrtníci v Jundrově.
A když dětem nebudou stačit schůzky v týdnu, můžou vyrazit i na víkendové výpravy. Otvíráme 
tábornický, ornitologický či fotografický klub, stačí si jen vybrat! Celou nabídku kroužků spolu 
s přihláškami najdete na stránce www.lipka.cz/krouzky, informace k víkendovým výpravám na 
www.lipka.cz/vikendovky. Zuzana Slámová, Lipka

MUZIKANTI
Pár slov o nás
Jsme dětský hudební soubor Muzikanti, který pracuje pod pionýrskou skupinou Galaxie. Naším 
cílem je rozvíjet děti v uměleckém směru, konkrétně tedy v hudbě. Našimi hlavními sídly jsou 
ZŠ Vedlejší v Brně-Bohunicích a ZŠ Bosonožské náměstí v Brně-Bosonohách, kde provozujeme 
celou řadu kroužků jako je muzikál, hra na klavír, flétnu, kytaru, ukulele, klarinet a mnoho dal-
šího. Během roku pořádáme také spoustu akcí, například muzikálová představení, koncerty, 
hudební večírky, příměstské i pobytové tábory, serenády a pravidelná soustředění, na kterých 
se na akce připravujeme. Do kroužků přijímáme také děti z jiných škol. Podrobnější informace 

naleznete na www.muzikanti.org (Stránky jsou nové a průběžně doplňujeme.).

Ohlédnutí za uplynulým rokem

V uplynulém školním roce jsme po dvou letech Covidu konečně mohli plně obnovit naši činnost. 

Děti z muzikálu připravily divadelní představení Noc na Karlštejně, které zdokonalovaly na pra-
videlných soustředěních, aby ho mohly 5.6. předvést rodičům v bosonožské orlovně. Na konci 
školního roku jsme se společně všichni sešli na Muzikantský hudební maraton, kde vystoupily 

všechny děti z Muzikantů a předvedly rodičům, co se za rok naučily. Foto a videa z těchto akcí 

můžete, stejně tak jako z příměstských i pobytových táborů, shlédnout na našich stránkách.
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Co nás čeká dál
V  následujícím školním roce plánujeme po covidové pauze obnovit Rozjezdové soustředě-
ní. Tradičně se koná ještě před zahájením kroužků, zhruba v  polovině září. Je to skvělá pří-
ležitost, abychom se všichni sešli, stmelili se, zopakovali s  dětmi hudební teorii pomocí her 
a  pomalu ale jistě začali trénovat na koncert. Ten jsme letos z  původně jarního termínu pře-
sunuli už na podzim, koncert i se soustředěním nás tento rok tedy čeká již 11.–13. listopadu. 

Za muzikanty Zuzana Del Favero

Přijďte nejen na angličtinu pro SENIORY ale 

i společně s vnoučaty na eko-divadlo
Začíná nový školní rok a s ním i začátek dalšího cyklu lekcí ANGLIČTINY PRO SENIORY. Pokud jste 
doposud netušili, co se svým časem, zkuste právě cizí jazyk. Nejen, že tím zaženete  SAMOTU, 
ale také začnete cvičit mozek, díky čemuž děláte aktivní kroky proti Alzheimerově chorobě. Od 
září budou hodiny i přímo v centru Brna.
Spolek Sejděme se založila Jarka Sobotková se záměrem spojit seniory, učit je jazyk a trénovat 
jim paměť. Jen okrajově tehdy přemýšlela, že by se tato myšlenka mohla vztáhnout ještě dál 
a propojit toto spojování komunit i mezigeneračně.
Tuto možnost jí naplno ukázala covidová pandemie, kde SENIORY s  pomocí odborného lek-
tora učila, jak zacházet s elektronikou. Na lekcích, kam si lidé donesli vlastní techniku jim pak 
ukázali jak s ní pracovat a nastavili jim ji. Dramaticky to snížilo jejich pocity SAMOTY, neboť se 
mohli nově snadno spojit s rodinou a světem.
Se záměrem umožnit nenahraditelný kontakt vnoučat a prarodičů začal také spolek spolupra-
covat s divadlem Navlnce se kterým pořádají představení a ekologické workshopy. První diva-
dlo s  názvem Kde spí motýli navštívíte v  kavárně Café Práh 11. září a  poté 18. září v  Líšni na 
Kotlance. Kdo bude chtít, může si poté v  rámci workshopu vyrobit samozavlažovací květináč 
nebo si vyrobit malý hmyzí domeček na balkon či zahrádku.
Další informace o  divadlech, kurzech angličtiny nebo dalších aktivitách spolku mů-

žete nalézt na webových stránkách www.sejdeme-se.webnode.cz, stránkách lektorky 
 www. jaroslavasobotkova.cz či divadla na www.navlnce.cz. Lektorku lze také zastihnout na te-
lefonu +420 603 223 353 nebo na sejdemese@volny.cz. 

Těšíme se na vás Karolína Stárková za spolek Sejděme se

BOSONOŽSKÝ SUDOVAL
Vážení přátelé, 
děkuji všem pořadatelům, sponzorům, divákům a hlavně soutěžícím akce 30.Bosonožský Su-

doval 2022, byli jste všichni skvělí! DÍKY!

Bez Vás by to nešlo a pro Vás to děláme! Jmenovitě bych velice rád nejen za letošní ročník po-

děkoval časoměřičům Láďovi Hlouškovi a  Staňovi Havlátovi, startérce Aleně Vališové, fotore-

portérce Daniele Kalné a Honzovi Motikovi za pomoc se sudy a přípravou tratě.

Děkuji všem účinkujícím, do Prahy Tomáši Linkovi, Přímé Lince, do Štatlu Honzovi Hlaváčkovi 
a Liborovi Machatovi. Děkuji skvělé Metamorfóze. Děkuji tradičnímu účastníku akcí Sudovalu 
Frantovi „siláku“ Šebelovi a jeho týmu za soutěž, Romanovi Dragounovi za jeho nadstandardní 

vystoupení, skupině The Madmen a kapele Cukr. Děkuji do Českých Budějovic mistrovi zvuku 
Michalu Dvořákovi za kvalitní zvuk a práci. Děkuji týmu pivnice U Meka pod vedením majitele 
Patrika Holomka, děkuji Márovi Matulovi za koordinaci s  pivovarem. Děkuji všem soutěžícím 
a  zejména všem umístěným, děkuji diváků, že i  v  nestálém a  vrtkavém počasí přišli a  že jich 
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bylo dost, děkuji majitelům myslivecké chaty pánům Gabrielovi a Kafoňkovi za to, že nám cha-
tu na tuto akci pronajali. Zvláště děkuji městské části Brno-Bosonohy za záštitu a finanční pod-
poru, děkuji za podporu sponzorům akce, zejména servisu sléváren firmě ŠEBESTA sídlící v Bo-
sonohách, ŽS OHLA a.s. , Přemysl Veselý a.s. a komunální četě MČ pod vedením Ivana Dlugoše 
za přípravu areálu, děkuji dalším partnerům akce DOPRAVNÍ SIGNALIZACE VESELÝ, Starobrno, 
PUXinvest, R.a.O. Havlíkovi, HT Group, ČESKÉMU ROZHLASU BRNO, BEAT rádiu a místnímu roz-
hlasu za propagaci akce, studiu JEREWAN za totéž a také redakci Bosonožského zpravodaje za 
propagaci a report. Děkuji všem, na které jsem snad zapomněl.

Zvláštní poděkování u této příležitosti patří Vladimíru Koudelkovi, který nám všem moc chybí, 
který rozšířil slávu Sudovalu daleko za hranice Bosonoh a udělal z něj slavný podnik, který toho 
pro nás strašně moc dobrého udělal, na kterého jsem oba dva dny Sudovalu vzpomínali a on 
na nás se shora dohlížel a na kterého nikdy nezapomeneme. Laďo, děkujeme!

Toto je tedy přátelé „jen“ poděkování. Podrobnější reportáž a vzpomínku na všech 30 ročníků 
Vám přineseme v příštích zpravodajích, ať máte za zimních večerů co číst!

Díky! Miloš Dočekal, Vynálezce, zakladatel a spolupořadatel Bosonožského Sudovalu
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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

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

Psí salón Čeníšek
nabízí koupání, česání, stříhání 

a  trimování i  velkých plemen psů 

na adrese Lány 7, Brno-Bohunice. 

V  nabídce také široký výběr šam-

ponů a hřebenů.

Tel.: 607 126 523,

www.psisaloncenisek.cz

SERVIS a OPRAVA
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

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

25 let praxe. Bednář, tel.: 608 880 107

Opravím počítač / seřídím.

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

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 

Nabízím byt 2+1 v  centru Brna 

 výměnou za byt/domek nebo staveb-

ní parcelu v městské části Bosonohy. 

Tel. 605 962 194

Místo výkonu práce: 

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz
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NÁBOR DO
SOFTBALLU

INFO:

608 610 842

SK-SEVER-BRNO.ORG

SKSEVERBRNO93

SKSEVERBRNO

D Í V K Y  A  C H L A P C I
O D  5  D O  1 3  L E T

SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ
PARK POD PLACHTAMI 
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC




