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ACTIVITY PARK
BRNO CIT YBRNO Dáme na vás

Participativní rozpočet

Rozpočet: 4 992 000 Kč

Nový rodinný park v Bosonohách 
plný pohybu pro menší i větší 
děti, kde by mohly smysluplně 
vybít energii a zabavit se.

Líbí se vám tento nápad? 
Hlasujte pro něj!

 
od 1. do 30. 11. 2022 
na paro.damenavas.cz
Každý občan má k dispozici 
5 kladných a 2 záporné hlasy.
Ty může podle svého uvážení 
rozdělit mezi jednotlivé projekty. 
Prosím, hlasujte DVĚMA SVÝMI 
KLADNÝMI HLASY PRO boso-
nožský Activity Park BRNOcity.

malé děti 

workout

parkour

větší děti

Nový park plný pohybu pro děti, kde by mohly smysluplně vybít 
energii a zabavit se.

Líbí se vám můj nápad? 
Hlasujte pro něj!
Každý občan má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy. 
Ty může podle svého uvážení rozdělit mezi jednotlivé projekty 
v hlasovací galerii.

Hlasujte od 1. do 30. 11. 2022 na paro.damenavas.cz.

Klára Jirkovská

Brno-Bosonohy

Activity Park BRNOcity

Rozpočet: 4 992 000 Kč
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Milí přátelé,
chtěl bych Vám v prvé řadě poděkovat za Vaši důvěru v komunálních vol-
bách do naší městské části. Velmi si toho vážím, přistupuji k této práci s vel-
kou pokorou a zároveň s odhodláním. Ocením jakékoli Vaše rady, nápady, 
Vaši podporu.

Zároveň jsem rád, že na to nejsem sám. Myslím, že se 
nám podařilo sestavit skvělý tým, který bude ochot-
ně pracovat pro Bosonohy. Zatím máme za sebou 
seznámení se s prací starosty a místostarosty, s veš-
kerou agendou a se vším, co je potřeba řešit. Muse-
li jsme okamžitě převzít vše kolem kanalizace, začít 
pracovat na rozpočtu a plánech pro příští rok.

Budeme Vás vždy o všem včas informovat, abyste vě-
děli, na čem pracujeme a co připravujeme!

V listopadu a prosinci máme před sebou celou řadu akcí. Těším se, že se na 
nich společně potkáme. Srdečně Vás zvu!

Přeji Vám krásné podzimní a zimní dny.

Váš starosta Martin Černý
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Složení Rady městské části pro volební období 2022–2026
starosta MČ – Martin Černý
místostarosta MČ – Martin Rozmarin
člen RMČ – Ing. Pavel Kilian
členka RMČ – Mgr. Klára Jirkovská
člen RMČ – Ivan Nečas

Zastupitelé městské části pro volební období 2022–2026
Martin Černý, Ing. arch. Arnošt Čoupek, Miloslav Dočekal, Mgr. Klára Jirkovská, Mgr. Petr Jurá-
ček, Ing. Karel Kaláb, Ing. Pavel Kilian, Markéta Langerová Blaháková, Miroslav Maloun, Ing. Alois 
Mitrenga, Ivan Nečas, Martin Rozmarin, Mgr. Ivona Špačková, Ing. Alena Vališová, Jiří Výplach

Rada MČ

Zastupitelé MČ
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Klára Jirkovská
V Bosonohách s rodinou žijeme 4 roky a tím, že jsem je strávila na mateřské dovolené, pozna-
la jsem místní komunitu a prostředí velmi dobře a zblízka, za což jsem velice vděčná. Nynější 
návrat do práce se mi časově střetl i s možností zasednout v nově ustavené radě naší městské 

části a já jsem velmi ráda, že budu moci našemu novému panu starostovi po-
moci a přiložit ruku k dílu. Byť mě většina z vás zná jako mámu tří malých dětí, 
potkáváme se ve škole a školce, mám za sebou z dřívějška i  letitou pracovní 
dráhu v  zahraničí i  u  nás v  ČR ve veřejné správě. Tyto zkušenosti budu chtít 
v  práci pro Bosonohy nabídnout a  využít. Jedná se především o  hledání do-
tačních příležitostí a vhodných grantů, ale také vylepšení komunikace směrem 
z radnice k občanům. Mojí prioritou je, aby bosonožské děti vyrůstaly v pěk-
ném, zdravém a bezpečném prostředí a místní rodiny měly v Bosonohách své 

zázemí a nemusely odjíždět hledat aktivní vyžití jinam. V neposlední řadě mám radost, že se 
v nynějším zastupitelstvu zvýšil počet žen a věřím, že se to pozitivně promítne v nových nápa-
dech, aktivitách a obecně výstupech z naší radnice.

Petr Juráček
Vážení spoluobčané,
především chci poděkovat za Vaši důvěru, která je pro mě i ostatní zastupitele velkou zodpo-
vědností. Tu vidím především v  množství preferenčních hlasů od Vás spoluobyvatelů ve vol-
bách. Využiji proto tuto možnost a vysvětlím, proč jsem se neucházel o místo v užším vedení 
naší městské části. Již na kandidátce Pro lepší Bosonohy jsem byl až na třetím místě. Stále jsem 
totiž ředitelem školy v Ostopovicích a nelze kvalitně vykonávat více důležitých funkcí. Přesto si 
Vážím Vaší podpory. Snad jsem alespoň trochu pomohl ke změně vedení v Bosonohách, k na-
šemu panu starostovi, místostarostovi a členům rady mám velkou důvěru.
Chci být jako zastupitel v  Bosonohách pro Bosonohy. Po několika letech jsem převzal před-
sednictví v komisi životního prostředí. O našich úkolech a plánech Vás budeme s dalšími členy 
průběžně informovat. I nadále se pak chci věnovat naší Bosonožské orlovně a  jejímu rozvoji. 
Jako člen obnovené orelské jednoty v Bosonohách je mojí prioritou nabídnout nejen mládeži, 
ale i všem ostatním, sportovní a kulturní akce nejen v orlovně. Sport a kultura spojuje všechny 
napříč generacemi, přesvědčením i náboženstvím. V tom vidím smysl i své poslání. Ještě jed-
nou – děkuji své rodině a nejbližším a v neposlední řadě i Vám ostatním za důvěru.

Markéta Langerová
V Bosonohách žiji od svých pěti let. Od roku 2013 se podílím na chodu Centra volného času 
BOSA, Ostopovická 29.

Za devět let mého působení zde proběhlo nespočet akcí, kroužků, aktivit 
a služeb. Centrum se proměnilo v plně funkční dům sloužící občanům Boso-
noh a lidem z okolí. Je zde knihovna, logopedie, kadeřnictví, kosmetika, cvi-
čení pro dospělé, aktivity pro maminky s dětmi, možnost pronájmu na oslavy 
či školení. Zahradu centra využívají hosté a maminky s dětmi. Mají zde k dis-
pozici venkovní i vnitřní posezení, kuchyňku a sociální zázemí.
Jsem hrdá na nově otevřenou dětskou skupinu (alternativa školky). Stavební 
úpravy, vybavení provozu a spuštění se podařilo v rekordním čase. Kapacita 

skupiny je dvanáct dětí ve věku 1–5 let.
Mým splněným snem se stalo cestování, poznávání nových zemí, lidí a kultur.
Ve volném čase poslouchám hudbu, čtu anebo pracuji na zahradě.
Jsem kreativní člověk a ráda se setkávám s lidmi.
Jako zastupitelka bych chtěla uplatnit své zkušenosti a podílet se na rozvoji Bosonoh.
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Alois Mitrenga
Dobrý den, milí a vážení bosonožští, 

děkujeme Vám za podporu ve volbách.

Náš cíl pomoci změnit od základu vedení naší městské části se podařil, jsme přesvědčeni, že 
k výrazně lepšímu.

Do voleb se přihlásilo více uskupení než bylo ve volbách minulých, 
výsledky ovlivnil (v tom nejlepším slova smyslu) pan Martin Rozma-
rin – obětavý organizátor mnoha kulturních akcí. Jeho uskupení se 
umístilo na druhém místě.

Tím se poněkud posunuly níže další strany, a na nás tak „zbylo“ místo 
dvou předpokládaných míst v zastupitelstvu pouze jedno (Alois Mit-
renga – o několik málo hlasů před Leošem Jelínkem).

V zastupitelstvu tedy budeme alespoň jednočlenně, ale navíc máme 
opět blízko Jiřího Výplacha, který nastoupil na uvolněné místo po 
panu M. Sojkovi, který rezignoval.

Neúspěch minulého pana starosty, který v minulosti volby vyhrával, 
byl výrazný – dostal jen o 4 hlasy více než Alois Mitrenga.

Pan Leoš Jelínek bude pomáhat jako předseda dopravní komise, utváří si tým odborníků, bu-
dou řešit komunikace a další plochy.

Přejeme novému starostovi panu M. Černému i místostarostovi panu M. Rozmarinovi vše nej-
lepší, mají před sebou mnoho důležité práce, ale neobávejme se – známe je, jsou to „kluci 
šikovní“.

Slibujeme vám s panem Jelínkem (a jistě i s panem Výplachem), že i nadále budeme sledovat 
a ovlivňovat vývoj kolem rezidence Slunečná, snad se nám podaří prosadit vybudování nové 
komunikace z jejich předpokládaného sídliště na Pražskou (resp. Jihlavskou ul.)

V Bosonohách je k řešení mnoho dalších témat, věříme, že pomůžeme plnit naše společné cíle 
minimálně tak, jak jsme uváděli ve volebním letáku.

Jsme vám k dispozici s jakýmikoli tématy a připomínkami.

Přejeme vám hezké podzimní dny!

Ivan Nečas
Členem zastupitelstva jsem byl již v roce 2010, mám proto zkušenosti i nezbytné znalosti jako 
člen rady. V každém zastupitelstvu je obtížné se shodnout. Hlasování musí být vždy přínosem 
především pro spoluobčany a následně pro obec, nikoliv pro pohodlí členů úřadu. 

V  příštím volebním období musíme začít plánovat dlouhodobě. Z  důvodu naplánované vý-
stavby v Bosonohách je nutné rozšířit kapacity obou školních zařízení, protože už nyní kapa-
citně nevyhovují. Je nutné zahájit řešení zkulturnění bývalého komunálu, aby střed naší obce 
nevypadal jako továrna. Skvělým počinem by byla také případná možnost stavby domu pro 
seniory s lékařským zázemím. 
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Martin Rozmarin
Jsem rodák z Bosonoh a žiji zde celý život. O kulturní dění v naší městské 
části se zajímám již od mládí. Před čtyřmi lety jsem byl poprvé zvolen do 
zastupitelstva, kde jsem vykonával funkci předsedy kulturní komise. Udržo-
vat kulturní tradice je v dnešní době hlavně o lidech, kteří musí být aktivní 
a spolehliví. Po čtyřech letech v zastupitelstvu jsem nabyl určité zkušenos-
ti, které bych chtěl využít v dalším volebním období. Chtěl bych především 
zlepšit komunikaci mezi radnicí a spoluobčany. Naslouchat potřebám a za-
měřit se na vzhled a rozvoj obce.

Mgr. Ivona Špačková, 45 let
Pocházím z Liberce. Po střední pedagogické škole jsem se věnovala studiu speciální pedago-
giky na Univerzitě v Hradci Králové. Dále jsem absolvovala dálkové studium učitelství tělesné 
a  pracovní výchovy na FTVS UK Praha a  učitelství anglického jazyka pro II. st. ZŠ v  rámci ce-

loživotního vzdělávání na MU v  Brně. Cením si pedagogických i  životních 
zkušeností, které jsem si osvojila jako speciální pedagog, asistent osob se 
zdravotním znevýhodněním, lektor anglického jazyka dětí různého věku, 
koordinátor mezinárodních projektů. Stála jsem na počátku zrodu spolku 
Človíček (One Little) z.s. a mám velikou radost z toho, kolik dětských tváří 
a  duší mohl Človíček za léta své činnosti provázet. Ve Človíčku koordinu-
ji provoz PDK Človíček Brno-Bosonohy a taktéž vedu děti jako průvodce – 
pedagog. Bydlím v Brně-Bosonohách, mám dva syny. Pokud si to dovolím, 
praktikuji jógu, cestuji a  sportuji v  přírodě. Zajímám se o  nové a  zdravé 
přístupy v pedagogice, ráda studuji v článcích a knihách o psychosomati-

ce, homeopatii a energiích na planetě Zemi. Mimo jiné mám ráda hořkou čokoládu, Jaroslava 
Duška a hlas Devy Premal. Vážím si přátelství s mnoha skvělými lidmi, mám kolem sebe ráda 
veselou společnost. 

Moc si vážím podpory občanů v komunálních volbách. V nadcházejícím volebním období bych 
se ráda věnovala kulturním, společenským a prorodinným aktivitám. Baví mě propojovat ener-
gie lidí, jejich chuť tvořit. Jsem otevřená různým tématům, která posunou život v Bosonohách 
správným směrem. 

Jmenuji se Alena Vališová, v  Bosonohách jsem se narodila. Vystudovala jsem obor 
ekonomika na VŠ Zemědělské. Volba vysoké školy v Brně byla ovlivněna mým tátou, který zde 
dlouho pracoval jako elektrikář. Dětství s dědečkem myslivcem, toulání se v lese, čas s pejskem, 
králíky, ptáky, veverkami mě ovlivnily natolik, že se dodnes v lese cítím jako doma. 

Baví a naplňuje mě práce s kváskem, již několik let peču skvělý chléb. Mým 
přáním je postavit si na něj pec. Jsem autorkou Bosé stezky, kterou se nám 
s kamarády podařilo vybudovat. Teď aktuálně organizuji Sousedský bazárek.

Čeho si na bydlení v Bosonohách cením nejvíce? Sousedských vztahů, mám 
skvělé sousedy a jsou to i sousedi přes několik ulic. Mám zde přátele, jsou 
to celoživotní přátelství.

Co mi vadí? Lidská lhostejnost a nespravedlnost. Nemá smysl jen nadávat, že něco není nebo 
nejde, ale hledat cestu, jak to udělat. Být v tomto hledání aktivní a dělat to hned mi jde.

Jsem rozvedená, mám dva dospělé syny a v Bosonohách mě nejčastěji můžete potkat na pro-
cházce s vnučkou a pejskem.
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení Bosonožáci,
chtěl bych touto cestou poděkovat bývalému panu starostovi Miroslavu Sojkovi a  panu 
místostarostovi Miloslavu Dočekalovi za veškerou dosavadní práci. Vážím si jejich odvede-
né práce.

Děkuji! Starosta Martin Černý

!VÝZVA!
HLEDÁME VÁS, KTEŘÍ SE CHCETE ZAPOJIT! 
Milí přátelé,
jménem celého vedení MČ Brno-Bosonohy se na Vás obracíme s touto výzvou. Hledáme 
aktivní obyvatele, kteří mají chuť něco dělat pro Bosonohy. Hledáme lidi s různými oblast-
mi zájmů.

Máte zkušenosti s:
> městskou architekturou/návrhy interiérů,
> projekční činností,
> péčí o zeleň a krajinu,
> problematikou územního plánování,
> redakční činností, tvorbou zpravodaje,
> fotografováním,
> vyřízením dotací?

Máte zájem a čas pomoci s:
> údržbou zeleně v Bosonohách (kolem svého bydliště, malé veřejné prostranství, jeden 
ostrůvek na Pražské…),
> organizací kulturních a sportovních akcí,
> drobnými opravami a údržbou majetku městské části (lavičky, koše atp.)?

Nebo máte jakýkoliv jiný nápad? Dejte nám vědět.

Děkujeme!

Starosta Martin Černý a místostarosta Martin Rozmarin
martin.cerny@bosonohy.cz, tel.: 733 699 200
martin.rozmarin@bosonohy.cz, tel.: 777 113 923

Odlehčovací služby nabízí volné kapacity
Odlehčovací pobytové služby jsou druhem sociální služby, které poskytují pomoc lidem dlou-
hodobě pečujícím o osoby v nepříznivém zdravotním stavu a které ztratily částečně svoji so-
běstačnost. Centrum sociálních služeb p.o. má kapacitu 45 lůžek, a to na Pečovatelské službě 
Brno-Bystrc, Vondrákova 9, Pečovatelské službě Brno-Žabovřesky, Horova 77 a na Pečovatelské 
službě Brno-Židenice, Jamborova 61. Do služby přijímáme osoby od 27 let věku se zdravotním 
postižením, chronickým postižením nebo seniory s trvalým pobytem v jihomoravském kraji. 
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S popelem do popelnice? Ano, avšak opatrně!
Drahé energie vrací mnohé domácnosti od vytápění plynem a elektřinou ke kamnům na dře-
vo, uhlí či brikety. Různé druhy tuhých paliv mají jednoho společného jmenovatele – neshoře-
lé zbytky topiva, tedy popel. Topná sezóna ještě pořádně ani nezačala a od žhavého popílku 
chytlo několik plastových popelnic, a  rozehřátý obsah jedné kovové popelnice dokonce má-
lem poškodil i  popelářské auto. A  to nikoliv auto obyčejné! Pohotoví hasiči dohašovali dout-
nající obsah kuka vozu, který jezdí na elektriku, stál 12 milionů a  v  republice je zatím jediný. 
Mimochodem jeho provoz na elektřinu nám dává velký smysl, protože SAKO Brno elektřinu 
vyrábí jak z fotovoltaických panelů, tak i z odpadu, takže jen tak zbytečně si ho nechat shořet 
by byla určitě škoda…

Kam tedy s popelem? Do směsného komunálního odpadu samozřejmě patří. Vždyť i slova „po-
pelnice“ a „popeláři“ vznikla tak, že dříve se z domácností svážel především popel. Ale vždy po-
pel náležitě vychladlý. 

V této souvislosti připomínáme hlavní bezpečnostní zásadu – nedostatečně vychladlý popel ne-
patří do žádné nádoby na odpad! Nepatří do plastové a nepatří ani do kovové popelnice. Popel 

V  rámci aktivizací je pro naše uživatele připravován pestrý program, při kterém si trénují ná-
cvik sociálních dovedností a upevňují společenské vazby mezi svými vrstevníky (návštěvy dětí 
z mateřských a základních škol daných městských částí, oslavy v rámci ročních období – Váno-
ce, Velikonoce, pálení čarodějnic, začátek léta, oslavy narozenin, canisterapie, vystoupení hu-
debního dua a další). 

Bližší informace o možné rezervaci pobytu Vám poskytne paní Marie Provazníková na telefon-
ním čísle 778 429 658 nebo emailu: provaznikova@cssbrno.cz.
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ukládaný do popelnic a  kontejnerů musí být vyhaslý a  studený. Jak nás hasiči poučili, plasto-
vá nádoba už po minutě působení teploty okolo 250 stupňů Celsia ztrácí mechanickou odol-
nost a začne se tavit. Při vystavení teplotě okolo 400 stupňů Celsia hoří. Řešením pro ukládání 
nedostatečně vyhaslého popela nejsou ani kovové popelnice, o jejichž zapůjčování nyní SAKO 
Brno a brněnský magistrát eviduje zvýšenou poptávku. Horký popel ničí pozinkovanou vrstvu, 
a urychluje tak degradaci nádoby zrezivěním. Kov zpomaluje vychládání popela a zvyšuje nebez-
pečí zahoření odpadu uvnitř svozového vozidla. Za určitých podmínek vydrží žhavé uhlíky teplé 
až několik dní a uložením do popelnice se neuhasí. Pokud se žhavý popel naloží do kuka vozu, 
může dojít k zahoření obsahu vozidla, k jeho poškození a v krajním případě i k přímému ohrožení 
posádky vozidla na životech. Celkové následky mohou být nedozírné, pokud by se popel rozho-
řel v zásobníku odpadu SAKO Brno, což je opravdu veliká a hluboká jáma o kapacitě pět tisíc tun.

Rada pro nakládání s neshořelými zbytky topiva je prostá. Vždy se přesvědčte, zda je popel vklá-
daný do popelnice již vychladlý a zda se v něm nenacházejí částice s teplotou, schopné zapálit 
odpad. Doporučujeme popel skladovat v kovové nádobě (např. starý kastrol, kýbl) a do popel-
nic vkládat až po několika dnech. Nemáme-li takovou možnost, je lépe popel před vsypáním 
do popelnice zchladit, například kropenou vodou. (Jestliže se v odpověď ozve zlověstné syčení 
a do nebe začne stoupat pára, nehledejte v tom nic spirituálního a kropte tak dlouho, až syčení 
přestane. Teprve poté může popel do odpadu.) Dobrým tipem také je, že pokud topíte výhrad-
ně dřevem, představuje popel levné a docela hodnotné hnojivo. Ostatně, tzv. žárové zeměděl-
ství, kdy pravěcí lidé kultivovali budoucí pole požárem dřevin, má ve střední Evropě pořádně 
dlouhou tradici. Jestliže tedy máte zahradu a  topíte dřevem, sypejte popel na zryté záhony, 
případně vkládejte do připravené díry a na jaře použijte při přípravě zahrady na letní sezónu.

Ale nevychladlý popel do odpadových nádob prostě nesmí přijít! Předejde se tím nejen zaho-
ření Vaší odpadové nádoby, ale také požáru svozového vozidla či poškození technologií a ma-
jetku Vaší oblíbené městské firmy. Nemusím připomínat, že jakékoliv omezení provozu br-
něnského SAKO by znamenalo potíže při svozu komunálního odpadu a omezení výroby tepla 
a elektřiny.

Mgr. Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno

Jak psychicky zvládnout (nejen) energetickou krizi?
Vysoké nároky, nepolevující požadavky, tíživá finanční situace, závažné životní změny, pocit 
bezmoci… To vše v  nás vyvolá dlouhodobý stres. Ten se pak projeví nejen na psychickém 
rozpoložení (deprese, úzkosti, nespavost…), ale i  na fyzickém zdraví (bolesti hlavy, snížená 
imunita, časté infekce aj.). Problém je, že čím 
déle jste v zajetí chronického stresu, tím méně 
jej ve své podstatě vnímáte. Jednoduše naše 
tělo začne fungovat v určitém automatickém 
módu, který je ale dlouhodobě neudržitelný 
a  může vést jen k  jedinému – k  naprostému 
vyčerpání organismu. 

Jedním ze způsobů prevence stresu je vyhle-
dávání informací. Dává nám to pocit určité 
kontroly. Ovšem pozor! Je potřeba vyhledávat 
ověřené informace, filtrovat hoaxy a  netrávit 
tím více než 6 hodin týdně. Ne nadarmo se 
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říká, že všeho moc škodí. Velké množství informací (zejména těch negativních – válka, krize 
společnosti…) totiž může naopak zhoršit náš emocionální stav. 

Nezapomeňte se starat o své zdraví. Při stresu hůř spíme, tolik se nehýbeme a nedáváme pozor 
na stravu, proto se zaměřte i na tyto oblasti. Někdy se budete muset přinutit jít na procházku, 
pravidelně jíst, dostatečně spát. Ale je to potřeba a výsledky se dostaví. Najděte si čas na od-
počinek a buďte k sobě laskavější. Vyzkoušejte relaxaci a relaxační dýchaní. Rozvíjejte své zájmy 
a koníčky. Trávit čas věcmi, které vás baví, vám může pomoci odvrátit pozornost od stresující 
situace. Pokud se cítíte osamělí nebo izolovaní, nové koníčky mohou být také dobrým způso-
bem, jak poznat nové lidi.

Stanovte si reálné cíle. Dělejte něco pravidelně, i  když je to malé. Třeba můžete šetřit menší 
částky každý měsíc, aby vás pak nepřekvapilo vyúčtování za energie. Uskromněte se na Vánoce, 
nemusíte obdarovat všechny dospělé, zaměřte se spíše na děti. Všichni cítíme strach. Zvláště, 
když čelíme změnám. Pokud čelíte výzvě a cítíte se paralyzováni, zeptejte se sami sebe: „Jaká 
je ta nejmenší věc, kterou mohu udělat, abych mohl začít?“ Když na něco přijdete, udělejte to! 
A v neposlední řadě – mluvte o svých pocitech a obavách. Nedržte je v sobě, ale pobavte se 
s někým blízkým nebo se zkušeným psychologem. Sledujte a pozorujte, co funguje a co ne. To, 
že někomu pomáhá nějaká taktika, neznamená, že vám také musí. Hledejte svůj vlastní způsob 
jak stresové situace zvládnout. 

Online psychologická poradna MOJRA.cz

www.mojra.cz

Zprávičky z naší školičky
Strýček Podzim už je tady, 
míchá barvy dohromady.
Přebarvuje stromům listy, 
zelenou nechá jen místy…

A  už tu zase máme podzimní čas, kdy se ve školce nejen učíme podzimní písničky, básničky 
a tvoříme podzimní výrobky, ale také pozorujeme změny v přírodě. Na vycházkách v okolí škol-
ky i na zahradě, kde pozorujeme například vlaštovky, které se na drátech elektrického vedení 
chystají k  odletu do teplých krajin. Začínáme se pomalu připravovat na tradiční lampionový 
průvod, který zakončíme na zahradě školky, kde symbolicky uložíme přírodu k zimnímu spánku. 
Akce Uspávání broučků proběhne ve čtvrtek 3. listopadu. V případě nepříznivého počasí bude 
včas oznámen náhradní termín. 

V říjnu k nám do školky zavítalo divadélko Zdeňka Ševčíka, se kterým jsme si užili Dvě barev-
né pohádky. Na školní zahradu se za námi přijela podívat zvířátka z útulku, která jsme si moh-
li zblízka prohlédnout a některá i pohladit nebo pochovat. Za odměnu jsme jim dali jablíčka 
a  jiné pamlsky. Ve školce také proběhlo vánoční fotografování pro zájemce a  nakonec jsme 
s divadlem Úsměv zhlédli pohádku O Budulínkovi.

Závěrem zveme rodiče na tradiční adventní tvoření, které proběhne ve čtvrtek 24. listopadu 
v 16:30 hodin ve školce. Budeme vyrábět adventní věnce a výzdobu. K dispozici budou větve 
a tavné pistole, ostatní potřeby a dekorace si přinese každý sám. 

Krásný podzim Vám přeje Vaše mateřská škola!
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
uplynulý měsíc patřil k těm, které jsou na počet akcí klidnější a my se mohli plně věnovat vzdě-
lávání žáků, které naši nejstarší páťáci okořenili návštěvou Anthroposu. Uskutečnily se také dří-
ve odložené plavecké závody škol zapojených v Síti brněnských otevřených škol, ve kterých nás 
zastupovali žáci třetí a páté třídy. Nejlepší umístění vybojovala Samantha Robinson – celkové 
4. místo v soutěži jednotlivců. Gratulujeme.

S třídními kolektivy začal opět pracovat náš školní psycholog David Vaněk a pomáhal rozvíjet 
kamarádské vztahy mezi žáky ve třídách, páťáky začal připravovat na přechod na 2. stupeň. 
Děti mají rády tento jiný styl a zaměření výuky a my rádi dostáváme zpětnou vazbu o tom, že 
je mezi dětmi vše v pořádku, umějí spolu vycházet, umějí ocenit na druhých to dobré a dodr-
žovat pravidla chování.

Paní učitelka Hladká začala navštěvovat předškoláky v  mateřské škole, aby si na sebe začali 
zvykat, protože bude jejich budoucí paní učitelkou první třídy. Postupně a  klidně v  bezpeč-
ném prostředí mateřské školy vznikají první kontakty, které přerůstají ve společné aktivity ať 
ve školce nebo později ve škole.

Obnovenou aktivitou pro žáky třetí až páté třídy je návštěva rodilého mluvčího v hodinách an-
glického jazyka. Tatínek našich žáků pracuje se třídami jako cizinec a pomáhá zlepšovat komu-
nikační dovednosti a mluvený projev dětí. 
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Školní družina pokračovala v zajímavých činnostech – celodružinové téma o houbaření (letos 
tak aktuální) a podzimní koláž s využitím podzimních plodů a barevných listů.

Čtvrťáci a páťáci se poctivě v hodinách informatiky a někteří i doma připravovali na soutěž Bob-
řík informatiky, proto jim budeme držet palce a příště rádi zveřejníme jména úspěšných řešitelů.

Děti 4. B třídy v rámci geometrie a pracovních činností vyměřovaly a poté stavěly modely domů 
z cihliček, které jsme zakoupili z projektu Technických základních škol. Na adventní jarmark, kte-
rý bude součástí programu v neděli 27. listopadu při rozsvěcování stromu pod školou, připra-
vují žáci své výrobky. Přijďte nás podpořit a zakoupit dárky, které pro vás děti s láskou a pečli-
vostí připravily. Budeme se na vás těšit.

Stanislav Skřička, ředitel školy

Pomáháme znevýhodněným dětem začlenit se mezi své vrstevníky pomocí prožitkových 
aktivit. Naše aktivity otevírají dětem dveře do světa poznání, umožňují rozvíjet individu-
ální schopnosti, komunikaci a mezilidské vztahy.

 O Človíčkovi
Človíček (One Little) z.s. se od roku 2006 věnuje aktivitám na podporu kvality života dětí se 
zdravotním znevýhodněním. Zaměřujeme se na podporu rodin pečujících o děti se zdra-
votním znevýhodněním formou poradenství pro rodiny s dětmi s PAS, pořádáním víkendo-
vých pobytů, vzdělávacích aktivit a workshopů pro rodiče těchto dětí, ale i jiné organizace. 
Dále podporujeme děti a mládež se SVP v procesu inkluze prostřednictvím zájmových krouž-
ků, víkendových a  týdenních pobytů a  jednodenních integračních akcí. Pátým školním 
rokem provozujeme Přírodní dětský klub ČLOVÍČEK Brno-Bosonohy, který je alternativou 
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předškolního vzdělávání a je inspirovaný lesní mateřskou školou. Prožitkové aktivity spolku 
otevírají dětem dveře do světa poznání, umožňují rozvíjet individuální schopnosti, ko-
munikaci a mezilidské vztahy. Aktivity spolku zajišťují převážně dobrovolníci, přesto odbor-
níci ve svém oboru. Spolek není příspěvkovou organizací. Činnost je závislá na nejisté grantové 
podpoře. Projekty spolku v minulých letech několikrát podpořily Magistrát města Brna, Nadace 
Veronica, Jihomoravský kraj, MŠMT, Nadace O2, Nadace Pangea, TESCO, Nadace Život umělce, 
Nadace ČEZ, Nadační fond Kometa, ÚMČ Brno-Bosonohy aj. 

 Ježíškovo folkové brnění – POZOR! Změna termínu!!!
 Tradičně organizujeme vánoční folkový festival Ježíškovo folkové brnění v Bosonožské or-
lovně. Tento rok proběhne již devátý ročník této charitativní akce na podporu aktivit spol-
ku Človíček. Velmi nás těší obliba festivalu nejen u skalních folkových fanoušků jednotlivých 
vystupujících, ale především požitek ostatních návštěvníků, zejména obyvatel MČ Brno-Boso-
nohy. Každoročně návštěvníci festivalu zaplní Bosonožskou orlovnu do posledního volného 
místa. Výtěžek z dobrovolného vstupného je každý rok určen na podporu dalších prointe-
gračních aktivit spolku Človíček (One Little) z.s. Díky těmto prostředkům mají děti možnost 
účastnit se letních táborů, víkendových pobytů, zájmových kroužků či oblíbených výtvarných 
ateliérů. Letos zahrají Kluci od koní, Alfasrnec (objev Country rádia 2022), Devítka a Alband. 
Akce se koná s podporou ÚMČ Brno-Bosonohy. Náklady na letošní ročník činí 49 000 Kč. Ná-
klady nám pomáhají pokrýt především firmy z  Bosonoh – moc si vážíme Vaší podpory! 
Bez podpory drobných fyzických i firemních dárců bychom projekt nemohli uskutečnit. 

Adventní okýnka se rozsvítí už podruhé
I letos se po Bosonohách od 1. prosince bude 
každý den rozsvěcovat jedno adventní „okýn-
ko“. Krásná sousedská komunitní hra, jejíž prv-
ní ročník proběhl loni, má letos své druhé po-
kračování. Principem je zpříjemnit místním 
prosincové procházky po obci, motivovat ne-
jen děti každý den k hledání nového vyzdobe-
ného okna s číslicí odpovídající datu, a zkrátit 
si tak čekání na Ježíška. Původně akce pro děti 
následně nadchla i pejskaře, seniory a celé ro-
diny. Připojte se, protáhněte se na čerstvém 
vzduchu a pokochejte se krásnou vánoční vý-
zdobou, kterou pro vás vaši sousedé nachys-
tají. Loni jsme se navíc dočkali mnohých ak-
tivit, dobrot a překvapení navíc, sousedských 
setkání i radosti z každého jednoho nalezené-
ho „okýnka“. Nápovědy budou k dispozici ka-
ždé ráno od 1. prosince ve facebookové sku-
pince ADVENTNÍ OKÝNKA BOSONOHY včetně 
všech dalších informací a vyfocených okének. 

Krásný advent všem! 

Klára Jirkovská , zastupitelka
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Vyrobte si ty nej ozdoby pro vás i pro přírodu
Jedlička v květináči už vám zdobí obývák, ale sváteční atmosféře ještě něco chybí? Zkuste si vy-
robit vánoční ozdoby ze sody a škrobu z dílny Lipky. Nejenže jsou šetrné k přírodě, ale i něžné, 
jemné a na chvojí krásně vyniknou. Materiál na ně je navíc běžně dostupný v každé kuchyni 
a výroba velmi jednoduchá – zabaví se při ní i děti. Až se vám ozdoby omrzí, můžete je dát na 
kompost nebo vyhodit do bioodpadu.

K výrobě domácích ozdob potřebujete jen jedlou sodu, kukuřičný škrob a vodu.

1. Na nepřilnavou pánev dejte stejné množství jedlé sody, kukuřičného škrobu a vody. My jsme 
dali vždy půl hrnečku a vyrobili jsme 18 ozdob.
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Nevíte, co dát prarodičům k Vánocům? Nadělte 
jim cvičení paměti pomocí angličtiny
Přichází nám Vánoce a s nimi i shánění posledních dárků. Pokud také patříte do té nemalé sku-
piny lidí, kteří nakupování drobností pro své blízké odkládají, dokud to jde, nezoufejte. Jsme 
jen lidi a vždy se nakonec najde něco, co druhému udělá radost.

Mezi takové dárky mohou patřit třeba lekce angličtiny, které v případě seniorů nabývají nového 
rozměru. Učení se cizího jazyka jim pomáhá v aktivním cvičení paměti, což se počítá mezi nej-
efektivnější prevence proti Alzheimerově nemoci. Zároveň jim společně s dárkem dáte i mož-
nost pravidelně se potkávat se zajímavými lidmi a třeba i zahnat samotu.

Lekce probíhají na Vinohradech a  v  Líšni. Hodiny jsou vedené podle potřeb studentů. Nikdo 
se proto nemusí bát, že by nestíhal nebo že by se na něj někdo díval skrz prsty, protože si slo-
víčko nezapamatoval napoprvé. Jak zde již jednou zaznělo, všichni jsme jen lidé a žádný uče-
ný z nebe nespadl. 

Naším hlavním cílem je přinášet seniorům do života radost a  nové znalosti, které jim pomo-
hou v cestě za lepším zdravím. Neučí se jen oni od nás, ale i my od nich z jejich životem naby-
té moudrosti. S touto myšlenkou se vrháme i do blížícího se nového roku a naše předsevzetí 
jsou jasná: i nadále seniorům umožňovat realizovat se pomocí lekcí angličtiny. A co vy, už také 
přemýšlíte nad novými cíli do dalšího roku?

2. Na mírném plameni neustále míchejte.

3. Jakmile se vytvoří kompaktní hmota, odstavte a nechte chvilku vychladnout.

4. Poté hmotu rukama vypracujte.

5. Na dřevěném prkénku vyválejte z hmoty placku a vykrajujte ozdoby. Dírky do ozdob tvořte 
špejlí, ale až za pár hodin, kdy ozdoby postupně vysychají. Hotové ozdoby nechte vyschnout 
při běžné pokojové teplotě. Trvá to zhruba dva dny.

Tip: Placaté ozdoby je lepší občas otočit, zabráníte tak jejich kroucení. Pak už jen zbývá ozdo-
bit stromeček a vychutnat si Vánoce, které jsou šetrné k přírodě! 

Krásné svátky přeje Lipka
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Novinky z našeho skautského oddílu Fénix
Přestože podzim přenádherně hraje všemi barvami, a  pozitivně tak doprovází naše výpravy, 
které jsme v tomto školním roce stihli už celkem 4, stále ještě máme v živé paměti náš letošní 
letní tábor, jelikož tentokrát byl v něčem hodně speciální. Chtěli bychom tu s vámi sdílet pár 
vzpomínek, a zpříjemnit vám tak možná teď už trochu sychravý podzim.

Díky podpoře MČ Bosonohy jsme měli možnost na letošní tábor zakoupit dvě nová tee-pee 
(indiánské stany), ve kterých prožívali naši nejstarší nejen dlouhé letní noci, ale i volný čas. Měli 
tak možnost více se stmelit v rámci svých družin, jelikož chlapecké i dívčí tee-pee sdíleli v po-
čtu 7 dětí. Pro náš oddíl to byla vůbec první zkušenost se stavbou tee-pee, jelikož všichni do 
té doby obývali pouze podsadové stany. Stavby jsme se však zhostili obstojně a každý přispěl 

V prosinci se také můžete těšit na divadlo NaVlnce, se kterým již nějakou dobu spolupracuje-
me. Společně se snažíme překlenout propast mezi generacemi a dát prostor pro tvoření nových 
rodinných vzpomínek. Součástí divadla je i eko dílnička pro malé i velké.

Více informací o lekcích i divadle naleznete na webových stránkách lektorky Jaroslavy Sobotko-
vé www.jaroslavasobotkova.cz, na telefonu +420 603 223 353 nebo pište na sejdemese@volny.
cz, www.sejdeme-se.webnode.cz či divadelní stránky www.navlnce.cz.

Těšíme se na vás

Karolína Stárková za spolek Sejděme se
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svým dílem. Jelikož taková stavba není určena pro jednoho člověka, procvičili jsme se též ve 
spolupráci. Pro každého obyvatele tee-pee bylo zároveň velkou výzvou zručnosti zhotovení 
vlastní postele, police i podlážky, aby tak pohodlně mohl prožít třítýdenní tábor.

Samozřejmě jsme po celou dobu pouze nekutili, stihli jsme také již tradiční třídenní puťák, kam 
jsme vyrazili všichni společně – mladší i starší (děti od 7–16 let). Přestože jsme část trasy měli 
oddělenou, aby byla pro každého přiměřeně náročná, společně jsme se vykoupali, uvařili hro-
madně jídla na kotlíku a užili si i lesní hry a spoustu zábavy. Nesli jsme si samozřejmě stany na 
nocleh a oba večery jsme si je museli postavit. Bylo jich patnáct a všechny úplně stejné, tak-
že si dokážete představit, jak složité pro nás bylo, když jsme ze stanu někdy museli vyjít a pak 
jsme složitě hledali ten svůj.

Kam jsme se letos už stihli s oddílem podívat a co ještě plánujeme, to vám dáme vědět zase 
příště.

Závěrem bychom se s vámi podělili o radostnou novinku: ve vedení starší části našeho oddílu 
už nefungujeme jen ve dvou, ale přidali se k nám i dlouholetí členové našeho oddílu Lili (Sára 
Havigerová), Brey (Šimon Rozmarin) a  Rolf (David Buček), kteří se rovněž s  laskavou péčí bu-
dou starat o naše členy.

Děkujeme všem rodičům i místním za podporu, které si moc vážíme. Bez ní bychom nemohli 
dělat pro děti to, co děláme.

Za oddíl Fénix Barbora Šobová

Vánoční turnaj 2022 ve stolním tenisu

Pozvánka platí pro zájemce neregistrované v pravidelných soutěžích.

Kdy: ve středu 28.12.2022

Kdo:

Mládež do 15 let (bez poplatku)  zápis v 8:40 hodin

Ženy (startovné 60 Kč) zápis v 9:30 hodin

Muži od 15 let (startovné 80 Kč)  zápis v 9:30 hodin

Kde: Bosonožská orlovna, Pražská 55, hlavní vchod do budovy ze dvora, za hlavním vchodem dveře napravo do šatny.

S sebou vezměte: pálku, sportovní oděv a obuv vhodnou na sálový sport, občerstvení a určitě i dobrou náladu ����.

Kontakt: telefon: 731 552 643
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

4. prosince 

15.00 hod

Těšit se můžete na program pro děti 
s Mikulášem, čerty a anděly…

Mikulášskou nadílku můžete objednávat tady: 
tel.: 777 113 923 / e-mail: rozmar1975@seznam.cz

Místo
 

upřesníme




