Zápis - Bosonožská orlovna pro nás 15. 4. 2018
„Vážení přátelé, příznivci naší orlovny,
obracíme se na Vás, jako na uživatele a partnery orlovny, Svornosti Bosonohy s nabídkou
společné diskuze a hledání dalších možností a nápadů, jak celý areál využívat pro potřeby
široké veřejnosti.“
Pozvaní:
členové Svornosti, MČ Brno-Bosonohy, členové MO KDU-ČSL, troubská farnost,
divadelníci – Křemeni, Křemílci, Vochomůrky, stolní tenisti, další nájemníci, fotbalisti,
senioři, skauti, nájemníci sídlící v orlovně
Pozvání bylo zveřejněno pro všechny zájemce.
Setkání vedl Mirek Čoupek. Zahájení ve 14.30.
Program:
1. přivítání
Všechny přítomné přivítal předseda spolku Ludvík Bárta.
Základní myšlenkou tohoto setkání je najít způsob a možnosti dalšího rozvoje orlovny a
jejího okolí tak, aby i nadále plnila to, co dostala před 80 lety do vínku.
Být prostorem pro kulturní a sportovní vyžití občanů Bosonoh a celého okolí, a to v duchu
křesťanských hodnot.
Sběr postřehů, nápadů, následně vyhodnocení a určení dalšího postupu spolkem
Svornost.
2. prezentace stávajícího stavu
- budovy a přilehlé pozemky, technický stav
- problémová místa: kiosek, dětské hřiště – zdroj nepořádku, parkování na dvoře
Účastníci si prohlédli zázemí orlovny včetně suterénu.
- současné aktivity v budově:
komerční nájemníci
skautský oddíl
divadelní soubory
odpolední sporty: stolní tenis, nohejbal, bikros
kulturní a společenské akce, besedy, oslavy, školení
3. projekty a rozvoj v realizaci
- sál nad restaurací – prezentace Daria Balejová Bártová, Ludvík Bárta
(připravuje se víceúčelový sál jako menší alternativa k velkému sálu, využití – cvičení,
nácvik divadel, oslavy, besedy, přednášky)
- zlepšení akustiky v sale – P. Juráček
(proběhne v letošním roce – nové návěsy na okna, řešení stěny pod galerií)
- restaurace, kavárna, komunitní centrum... (souhrnně pro tento dokument – restaurace)
Zatím není rozhodnuto, jakým směrem se vydáme a co nabídneme případným zájemcům
o provozování prostor v restauraci. Diskutujeme o možnostech mezi pronájmem

soukromníkovi (prostor je uzavřen, otevřeno jen při velkých akcích formou cateringu),
komunitním centrem (provozováno i členy spolku, otevřeno pro zájemce v domluvený čas,
zapůjčení na besedy, soukromá setkání), kavárna, cukrárna, bageterie (možné doplnění
toho, co v Bosonohách dosud není), restaurace
4. možné oblasti rozvoje
- venkovní hřiště – spodní i horní
- nádvoří před objektem + řešení krizové situace s kioskem před naší garáží
- parkoviště (řešení dlouhodobého stání cizích aut na dvoře)
- bezpečnost a čistota (dočasně uzamčené hřiště z důvodu uskladnění stavebního
materialu + nevhodného chování některých návštěvníků)
- rekonstrukce a adaptace restaurace
- propojení sálu a prostoru restaurace
- malá scéna (sál na galerii)
- společná prezentace budoucí restaurace a zázemí orlovny (pronájem, úklid,
organizování akcí) – PR manažer
5. programová náplň
- komunitní centrum (místo pro setkávání všech při různých událostech) – principy,
realizace – prezentace Daria Balejová Bártová
- sport – orel a sportovní oddíly
- kultura – divadla, koncerty, besedy, výstavy…
- akce pro uzavřenou společnost – školení, svatby, oslavy…
- propojení všech akcí s možností občertsvení v restauraci
6. naše priority a návrhy
- proběhla diskuse a zapisování všech podnětů od přítomných účastníků + připomínky,
které přišly e-mailem, byly předány ústně (viz níže), vznikl i seznam podnětů
s obodováním priorit – pro potřeby spolku
7. shrnutí, ukončení
- účastníci obodovali preferenčními hlasy jednotlivé náměty
- další kroky:
- sepsání zápisu + zveřejnění
- příprava studie dalších úprav orlovny
- vypsání řízení na provozovatele prostor restaurace
- o jednotlivých krocích budeme průběžně informovat na webu orlovny
Organizátoři poděkovali přítomným za účast a za zájem o další rozvoj orlovny a jejího
okolí.
Setkání bylo ukončeno v 16.30.

Sepsané informace
PODNĚTY:
1. Hřiště pod orlovnou je dobrý prostor pro volný čas dětí (skautů apod.).
2. Občerstvení pro sál: formou cateringu v restauraci?
3. Přesunout volejbalové hřiště do míst dnešního dětského? Současné dětské hřiště
demontovat a nabídnout MČ Bosonohy?
4. Dopravní hřiště na bývalém volejbalovém (spodní hřiště)
5. BOSA má omezené zázemí občerstvení. Hřiště je atrakce. A ve spojení
s občerstvením (kafe, zmrzlina) je to lákavé pro hosty (matky s dětmi).
6. Oplotit pozemky orlovny + branka s přístupností pro děti a občany (půjčování klíčů
apod.)?
7. Zavíraní a zamykání areálu je překážka pro uživatele.
8. V BOSE se „půjčování klíčů“ moc nevyužívá.
9. Jak přerušit „tok“ nekalých úmyslů na trase od MHD apod. – kolem orlovny se
schází partičky, konzumují alkohol a další návykové látky.
10. Propojení hlavního sálu a restaurace (vybudování zádveří na chodbě, možnost
otevřených dveří v sále i restauraci)
11. Nabídnout sál a přilehlé hřiště pro setkávání ministrantů, seniorů a dalších zájemců
– pro sport, společenské aktivity.
12. Ponechat horní nádvoří/dvůr pro potřeby lidí – setkávání. Parkoviště přesunout na
spodní hřiště.
13. Domluvit s MČ Brno-Bosonohy jako majitelem pozemku a nemovitosti odstranění
bývalé čekárny (dnes kiosek) + odstranění garáže orlovny – otevření celého
nádvoří.
14. Kontrola kaštanu před orlovnou (jeho zdravotní stav v návaznosti na přeměnu
nádvoří).
15. Provádět úpravy restaurace po domluvě s novým nájemníkem.
16. V rámci projektu navrhnout místo pro skladování stolů pro pinpong někde v úrovni velkého
sálu a ne na pódiu jako jsou nyní skladovány (tímto zvedáním a přemísťováním se
poškozují stoly a trpí i pódium).

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ:
Navýšení potřeb parkování

