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Fotbalový klub SK BOSONOHY uspořádal v sobotu 13. června
oslavu svých osmdesátých narozenin. V rámci komponovaného
programu se v pěkně upraveném sportovním areálu na Hoštické
ulic nejdříve představila bosonožská děvčata 1. FC BOSONOŽKY.
Nastoupily za zvuku pro ně speciálně vytvořené písničky, která se
líbila stejně jako jejich výkon proti děvčatům ze Srbské.  Zajímavá
a úsměvná byla i beseda s legendami bosonožské, brněnské
a československé kopané. Pozvání přijali Ivo Viktor, Karel Kroupa,
Jirka Hamřík a Karel Kohlík, nejstarší žijící brněnský prvoligový fot−

balista.  První dva jmenovaní a zasloužilý člen a obětavý fotbalový
pracovník František Lahoda pak byli dekorováni dresem pro čest−
né členy oddílu. Ocenění z rukou současného předsedy Zdeňka
Chylíka pak dostali i další, kteří se o věhlas bosonožské kopané
zasloužili. Poděkování se dostalo i Zastupitelstvu MČ Brno−Boso−
nohy, které  vytváří nepostradatelné ekonomické podmínky pro
rozvoj bosonožské kopané a věhlas Bosonoh. Za vedení obce pře−
vzal ocenění starosta Miroslav Sojka, který pak v dresu  bosonož−
ské staré gardy společně s dalšími úspěšně vzdoroval borcům z TJ
Královopolská Brno. Neméně zdatně si pak vedli i současní borci
FK SK Bosonohy pod vedením Jirky Bělohlávka proti legendám
Boby Brno (výsledky utkání nebyly pro úspěch slavnostního fotba−
lového odpoledne podstatné).  Vstup do areálu byl volný,  bavili se
velcí i malí, občerstvení bylo výborné a pořadatelé v čele s předse−
dou oddílu a Milošem Dočekalem si vysloužili pochvalu z úst
samotného Ivo Viktora, mistra Evropy z roku 1976.  Tak proč nepo−
děkovat za všechny, kteří jsme se účastnili a kteří fandí každému
sportu, který lidi spojuje.  A do dalších let popřejme fotbalistům
nejen dobré výsledky na hřišti, ale i mimo ně. A úspěšnou repre−
zentaci celých Bosonoh! Helena Koudelková

Foto Igor Zehl

Fotbalisté slavili

Tanti saluti (zdravíme všechny)
Il nuovo Sindaco di Abbadia Lariana (novou
starostkou Abbadie Larriany)

Cristina Bartesaghi

Zpráva z Itálie

Když si ráno vařím čaj, zapnu rychlovarnou konvici, zaliji sáček a
za pět minut je hotov.
Když si ráno vařím čaj, nasekám dřevo, zatopím v peci, dojdu pro
vodu, čekám na její var, topím v peci a za hodinu je čaj hotov.
Tento druhý způsob se dá provádět pouze o prázdninách a v pří−
rodě, kdy je na vše více času. A snad pro to je tím pravým vařením
čaje. Dopřejme si v době dovolených a prázdnin i tento poctivý
způsob každodenních činností. Nehledejme Wi−Fi a Air condition,
ale poštovní schránky a vůni lesa.

Hezké léto přeje za celou redakční radu Miroslav Čoupek.

Slovo redakce

S U D O V A L
OPĚT BUDE!
I V LETOŠNÍM ROCE SE NA PŘELOMU PRÁZDNIN – PRVNÍ

SRPNOVOU SOBOTU – USKUTEČNÍ V AREÁLU
MYSLIVECKÉ CHATY V BOSONOHÁCH TRADIČNÍ ZÁVODY

VE VÁLENÍ PIVNÍCH SUDŮ, FESTIVAL DOBRÉ ZÁBAVY 

BOSONOŽSKÝ SUDOVAL STAROBRNO 2009
MIMO TO BUDE PŘIPRAVEN PESTRÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
POZVÁNI JSOU ZAJÍMAVÍ HOSTÉ A LETNÍ NOC ZPŘÍJEMNÍ

HUDEBNÍ PRODUKCÍ SKUPINY 

METAMORFOZA, VESELÉ E A THE DOCTORS
A TO VŠE

1. SRPNA 2009
OD 14 HODIN

VSTUP VOLNÝ!

V pátek 26. 6. žáci ZŠ Bosonožské náměstí vysá−
zeli stromky podél dětského hřiště na ulici Vzhled−
ná a přispěli tak k rozvoji zeleně v Bosonohách.
Doufáme, že se stromečkům bude dařit, rozrostou
se kolem oplocení a pomohou oddělit dětské hřiš−
tě od okolní silnice. 

Kolektiv ZŠ Bosonožské nám.
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První soutěž našeho družstva mladších žáků proběhla v sobotu 4.
dubna 2009 v Pístovicích u Vyškova. Závodu požární všestrannos−
ti v krásné přírodě pístovického rybníka se účastnilo 31 družstev
ml. žáků. Naši hasiči z Bosonoh se umístili na pěkném 4. místě.
V pátek 24. 4. 2009 se konala v Brně−Králově Poli soutěž Dokaž,
co umíš. Zde jsme získali 1. místo. Diplom a zlaté medaile nám pře−
dali zástupci svazu civilní ochrany ČR. Děti dokazovaly svoji
dovednost v oblasti záchranářství.
Výletu na hasičskou pouť ve Křtinách, která se konala v neděli 26.
4. 2009, se zúčastnili všichni naši členové sboru společně s hasič−

skými dětmi. Prošli jsme v průvodu celými Křtinami až do krásné−
ho velkého kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme vyslechli
hasičskou svatou mši. Potom jsme se šli podívat na ukázky hasič−
ské techniky a oblečení. Byl to krásný den, příště pojedeme zase.
V neděli dopoledne 9. 5. 2009 byl v Kroužku u Rousínova 15. roč−
ník memoriálu Antonína Bartáka. Naše děti sice nedopadly nejlíp,
protože závodily ve štafetě CTIF, která je hodně technicky nároč−
ná a zatím neměly možnost ji dostatečně natrénovat. Odpoledne si
to ale vynahradily na bosonožských hodech. Šli jsme v průvodu
hned za muzikanty a měli jsme oblečené hasičské pracovní stej−

Z činnosti bosonožských hasičů

V dubnovém čísle Bosonožského zpravo−
daje jsme otiskli článek bosonožského
rodáka pana Jana Čoupka k výročí 100 let
založení Orla v Bosonohách. Nejen došlé
ohlasy mě přivedly na myšlenku ho trochu
vyzpovídat. 
Dalším důvodem byla i skutečnost, že pan
Čoupek letos v červnu oslavil životní jubile−
um. V neuvěřitelné duševní i tělesné svě−
žesti se dožil devadesáti let. Setkání s ním
bylo pro mě inspirací a zážitkem, na který
nezapomenu. Celé jeho povídání probíhalo
v srdečném duchu, radostně, s úsměvem,
nadhledem, vtipem.
Přestože jistě neměl
lehký život, není v něm
ani špetka zatrpklosti
a pesimismu. Je vel−
korysý a chápající. Ale
umí i naprosto přesně
pojmenovat to, co se
mu ve společnosti
nelíbí a s čím nesou−
hlasí. 
Dovolte mi, abych se s
vámi o tento zážitek
podělila. Věřím, že i
vás vzpomínky, názo−
ry a postoje pana
Čoupka osloví.

Jak vy sám jste se
podílel na orelském
hnutí?
V době, kdy vznikala
orlovna, dělali obyčej−
ní lidé neobyčejné
věci, otcové zaklada−
telé byli obyčejní dělní−
ci... Já jsem byl dost
dlouho vzdělavatelem, pak až do odstřelení
jednatelem, účetním Besedy. Beseda byla
samostatná právnická osoba, jako např.
Orel.

Pamatujete si svůj první vjem Bosonoh
jako takových?
Když mi bylo pět roků, byl jsem s maminkou
na hodech v Kounicích a ona mi tam koupi−
la dřevěného bubeníčka a já jsem si s ním
tady doma v Bosonohách hrál, tahal jsem
ho, až se rozsypal.

Jak moc se Bosonohy změnily za těch
90 let? 
Zejména se zkulturnily. Ale taky do sebe
nasály všechny nemravy města a pozbyly
krásy venkova. Staly se typickou příměst−
skou obcí. Sousedé pro nás přestali být
„stréčkové a tetičky“. 

Kterou etapu svého života považujete

za nejšťastnější? 
Celou! Celý život! Vše jsem dělal rád. Niče−
ho nelituji, protože se to stejně nedá spra−
vit. Jsem rád, že jsem se dožil roku 1989.
To byl zázrak, jak říká Václav Havel. Já
říkám, že byly zázraky dva –  konec války a
konec komunistů. Byl jsem totálně nasaze−
ný v Adamově. Ani nejhoršímu nepříteli
něco podobného nepřeji.

Bývá vám i někdy smutno?  
Když mě něco bolí, něco se nedaří, něco se
nepovede. A podzim… Ale pak je zas líp.

A jak smutek překonáváte? 
Knížkami! Mám jich spoustu, přečetl jsem
jich spoustu. Všechny, co mám doma, a že
jich je! Četl jsem i Talmud, Korán, Kralickou
bibli, mohl bych toho vyjmenovávat...

Jak se držíte v této obdivuhodné kondi−
ci? 
Je třeba rozumně jíst, rozumně pít, praco−
vat s prostorem pro odpočinek. Klást si
takové úkoly, které mohu splnit, nechtít
něco, na co nemám. V roce 1938 jsme si
mysleli, že „svět patří nám“. Ale přišel Hit−
ler, pak únor 1948... Neměli jsme čas na
rozvernosti, na to být unuděný…

Co říkáte na aktivity, které v Bosono−
hách dělá váš příbuzný, hostinský Miloš
Dočekal? 
Miloš má talent, organizační, kombinační,
neslibuje moc, ale co slíbí, to udělá. Nepod−

ráží, jak to někdy u podnikatelů vidíme...

Co byste v Bosonohách změnil, kdy−
byste mohl? 
Dopředu vymyšleným umělým způsobem a
nátlakem nelze změnit nic. Je nutno trpěli−
vou prací a dobrým příkladem působit na
lidi. Ale s těmi, které pokazil socialismus, už
nikdo nic neudělá. Je potřeba se zabývat
mladými, kteří to zlo nepoznali. Ale potrvá
to několik generací, ta infekce se přenáší z
jedné generace na druhou, spíš se pochyt−
ne to špatné než to dobré. Mladý člověk

nepotřebuje vzletná
slova, ale příklad.
Vzletná slova vyšumí,
zbude jen pachuť.

Co byste Bosono−
hám popřál? 
Abychom nikdy neza−
pomněli, že jsme
Bosonožáci! Aby zvo−
lení představitelé měli
neustále na paměti
blaho obce. To je to
důležité, a ne jestli je
někdo zelený, modrý
nebo jaký. Když se
něco vybuduje, nesmí
se to zatracovat jen
proto, že se změní
vláda. To se pak patlá−
me na místě a výsled−
kem je ztráta peněz.
Ale jinak jsem pře−
svědčen, že Bosonohy
mají budoucnost. Naše
městská část je příští
superčtvrť.   

S panem Čoupkem jsem si povídala téměř
tři hodiny, smála jsem se s ním a byla s ním
i dojatá a ráda jsem od něho přijala jeho
sepsané paměti o historii orelského hnutí i
Bosonoh samotných. Vím, že to někteří
budete považovat za staromilské a někteří
se možná i ušklíbnou, ale chtěla bych toto
představení bosonožské osobnosti pana
Čoupka uzavřít citací úvodu k jeho psaným
vzpomínkám.
„V duchu se vracím do té dávné a přece
nedávné minulé doby lidského života, kdy
se ještě a zcela samozřejmě rodičům vyka−
lo, křestním kmotrům při setkání líbala ruka,
děti před odchodem ke zpovědi odprošova−
ly rodičům za své nezbednosti, muži se
ženili tehdy, až byli schopni uživit svou
ženu a děti. A rozvod byl považován za
mimořádnou tragédii a mezi prostým lidem
to bylo naprosto cizí a nezvyklé slovo.“

Helena Koudelková

GGAALLEERRIIEE  BBOOSSOONNOOŽŽSSKKÝÝCCHH  OOSSOOBBNNOOSSTTÍÍ  --  JJaann  ČČoouuppeekk

Pokračování na str. 6...
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Vážení občané,
v současné době probíhá na ul. Pražská II. etapa výstavby oddílné
kanalizace v MČ Bosonohy. 
Rádi bychom Vás informovali o rozsahu stavby, o jejím účelu a
zejména o nezbytné spolupráci majitelů nemovitostí napojovaných
na novou splaškovou kanalizaci.

Obsah stavby
V rámci stavebního zásahu do ulice Pražské bude v několika díl−
čích etapách provedena kompletní rekonstrukce ulice včetně prací
na všech podzemních sítích, jejichž stav vyžaduje obnovu.

Základním předmětem stavby je vybudování nové splaškové kana−
lizace a napojení nemovitostí novými domovními přípojkami. Sou−
časně s tím bude provedena rekonstrukce stávající stoky, která
bude sloužit jako dešťová kanalizace. Zároveň se stavbou oddílné−
ho kanalizačního systému probíhá rekonstrukce a oprava vodo−
vodních řadů (včetně případné výměny domovních vodovodních
přípojek), v rámci dopravní uzavírky a společného staveniště
rekonstruuje JMP Net, s. r. o., plynovodní řad (včetně přípojek k
jednotlivým domům) a probíhá pokládka sdělovacích kabelů firmy
SELF servis, spol. s r. o.

Na závěr všech těchto prací proběhne kompletní rekonstrukce
komunikací a chodníků v šířkovém uspořádání zaměřeném na
zklidnění silničního provozu v ul. Pražské.   

Účel stavby
Účelem celé stavby je oddělení splaškových a dešťových vod a
jejich správná likvidace. Po vybudování chybějící splaškové kana−
lizace budou splaškové vody odváděny stokou k vyčištění  v čistír−
ně odpadních vod v Brně−Modřicích, zatímco dešťové vody z
nemovitostí a komunikace budou zaústěny přímo do potoka Leska−
va. Správným rozdělením vod na území Bosonoh se postupně
odstraní dnešní znečistění potoka a hrubé hygienické závady. 

Původní kanalizace bude po stavbě využita pouze jako dešťová,
stejně tak i stávající kanalizační přípojky z nemovitostí budou slou−
žit pouze k odvádění dešťových vod. Proto nemůže být zachován
stávající stav, kdy jsou do této přípojky zaústěny i splaškové vody
z WC, koupelny, odpady z kuchyně atd. Každý majitel musí uvnitř
své nemovitosti zajistit správné rozdělení vod do dešťové a splaš−
kové přípojky. 
Zdroje financování 
Hlavním investorem stavby je Statutární město Brno, které ze
svého rozpočtu hradí:
− vybudování hlavního řádu splaškové kanalizace,
− rekonstrukci dešťové kanalizace,
− rekonstrukci vodovodu,
− vybudování odboček dešťové i splaškové kanalizace k jednotli−
vým nemovitostem 
(město Brno hradí výstavbu a rekonstrukci přípojek pouze zčásti, tj.
v délce přípojky, uložené pod budoucí vozovkou a chodníky),
− rekonstrukci vodovodních přípojek – jen v případě potřeby (pokud
původní potrubí je ocelové nebo olověné, je vyměňováno v celé
délce od hlavního řadu po vodoměr).

Stavba komunikace ulice Pražské (vozovky, chodníky, parkovací
stání, zeleň, autobusové zastávky atd.) je financována ze sdruže−
ných finančních zdrojů města Brna a Jihomoravského kraje.
Rekonstrukce  povrchů proběhne v rozsahu projednaném a schvá−
leném ve stavebním řízení. Stavbou nebudou dotčeny ani upravo−
vány pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromých osob (předza−
hrádky  či vjezdy do domů). 

Výměnu plynovodu financuje JMP Net, investorem lokálních oprav
vodovodu a dešťové kanalizace jsou Brněnské vodárny a kanaliza−
ce, a. s.

Výstavba nových splaškových kanalizačních přípojek a rekonstruk−
ce stávajících dešťových přípojek k nemovitostem je financována z
více zdrojů:
− ÚMČ Brno−Bosonohy zajistil zpracování jednoduché projektové
dokumentace pro povolení  splaškových přípojek v celé ulici. Auto−
rem projektů je projektantka paní Malá,  část nákladů na projekt
platí ÚMČ, část každý majitel nemovitosti,
− město Brno hradí postavení odbočky z kanalizace, tj. část splaš−
kové a dešťové přípojky pod vozovkou a chodníkem,
− majitel nemovitosti hradí vybudování zbývající částí splaškové pří−
pojky a úpravy vnitřní kanalizace v nemovitosti (rozdělení splaško−
vých a dešťových vod). 

Nezbytná spolupráce občanů
Pro naplnění smyslu celé stavby je nutné, aby jednotliví vlastníci
nemovitostí spolupracovali  s investorem a stavebním úřadem a
zajistili rozdělení splaškových a dešťových vod ve své nemovitosti.  

Je třeba, aby každý majitel nemovitosti:

1) požádal stavební úřad ÚMČ Brno−Bosonohy o vydání územního
souhlasu k realizaci splaškové domovní přípojky. Podkladem pro
žádost je projektová dokumentace, zpracovaná  projektantkou
paní Malou, a formulář, s jehož vyplněním Vám pracovníci staveb−
ního úřadu  poradí. Stavební úřad po doložení potřebných dokladů
vydá územní souhlas, který je dostačující pro povolení  stavby nové
splaškové přípojky.

2) zajistil stavební úpravy v domě a na pozemku a fyzicky provedl
rozdělení splaškových a dešťových vod v nemovitosti (technické
řešení je obsaženo v projektové dokumentaci pí Malé, podmínky
jsou stanoveny ve vydaném územním souhlasu).

3) nechal zkontrolovat úpravy provedené v domě odbornou firmou
nejpozději do doby uvedení stavby kanalizace do provozu (koneč−
ný termín je 3. čtvrtletí 2009). Odborná firma vydá  doklad o revizi
(protokol o správnosti napojení vnitřních rozvodů), který budou
požadovat pracovníci kanalizačního provozu BVK, a. s., před
kolaudací oddílné kanalizace a jejím převzetím do provozu.

4) uzavřel změnu Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřej−
nou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace. Pracovníci
BVK, a. s., po kolaudaci stavby kanalizace budou všechny vlastní−
ky nemovitostí  informovat  dopisem s návrhem změny stávajících
smluv.  
V případě, že majitel nemovitosti nezajistí vydání územního souhla−
su pro výstavbu splaškové přípojky (nepodá žádost, nedoloží
potřebnými doklady) nebo nezajistí rozdělení odpadních a splaško−
vých vod v nemovitosti (neprovede práce dle PD, nedoloží revizi
odbornou firmou), bude provozovatel kanalizace společně se sta−
vebním úřadem postupovat v souladu se stavebním zákonem až
po možnost uložení pokuty.     

Upozornění na nutnost provedení odvětrání vnitřní kanalizace 
Stávající dešťová kanalizace v Bosonohách byla vybudována v
předchozích letech a společně s dešťovými vodami jsou do ní
napojeny splaškové vody (přepady ze septiků nebo přímo od místa
znečistění). Tento kanalizační systém byl částečně odvětráván
přes dešťové svody na jednotlivých domech a skrz nádvorní vpus−
ti.
Nyní je budována oddílná kanalizace, na které nejsou žádná místa,
kde by splašková stoka byla odvětrávána.  

Dle technické normy ČTN Vnitřní kanalizace ČSN 75 67 60 „vnitř−
ní kanalizace v každé budově musí být opatřena alespoň jedním
větracím potrubím o jmenovité světlosti nejméně DN 70, které má
být napojeno jako hlavní větrací potrubí na jedno z nejvzdáleněj−
ších splaškových odpadních potrubí od vyústění svodného potrubí
z budovy nebo na horní konec svodného potrubí v nejvzdálenějším
místě od vyústění svodného potrubí z budovy.“
Toto opatření omezuje riziko vzniku zápachu i negativních dopadů
změny tlaku v nevětrané kanalizaci. 

Při pravidelné údržbě kanalizační sítě je na čistění hlavních řádů
používána hydromechanizace, používající čistící hlavu s tlakovou
vodou. Pohyb čisticí hlavy v kanalizaci vyvolává podtlak či přetlak
a při neodvětrané vnitřní splaškové kanalizaci v domě může způ−
sobit škody vysátím vody ze sifonů nebo jejím vystříknutím ze zaři−
zovacích předmětů (WC, vany, umyvadla).
Budoucí provozovatel kanalizace upozorňuje na nebezpečí vzniku
budoucích potíží a doporučuje všem majitelům nemovitostí, kteří
dosud nemají provedeno odvětrání vnitřní kanalizace v domě v
souladu s normou, aby toto opatření  provedli co nejdříve a přede−
šli tak možnosti vzniku škod. 

Instalace lapačů splavenin na střešním svodu 
V rámci stavby město Brno zajišťuje rekonstrukci stávající domov−
ní (nově pouze dešťové) přípojky v rozsahu pod pozemky, na kte−
rých bude provedena rekonstrukce vozovek a chodníků. Ostatní
dešťové přípojky budou vyměněny v délce až  1 m za konec zpev−
něné úpravy (chodníku), aby majitel nemovitosti mohl provést
výměnu navazující části přípojky bez zásahu do nových chodníků.
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Informace z radnice

Výtah ze zápisu z 27. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
21. 5. 2009 
ZMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním
MČ Brno−Bosonohy za rok 2008, a to bez výhrad.
− schvaluje závěrečný účet MČ Brno−Bosonohy na rok 2008
a) se stavem celkových příjmů 15 675 tis. Kč
b) se stavem celkových výdajů 13 451 tis. Kč
c) se stavem zdrojů po finančním vypořádání 7 384 tis. Kč
d) s účetním stavem účelových fondů po finančním vypořádání:

Fond rozvoje a rezerv 1 082 tis. Kč
Sociální fond 3 tis. Kč

e) s výsledkem hospodaření vedl. hosp. činnosti 115 tis. Kč

− schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu + 16 000 Kč na straně výdajů a
zvýšení financování v objemu 16 000 Kč. 
− schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009 v objemu + 7 000 Kč na
straně příjmů a výdajů rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2009.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu + 60 000 Kč na straně příjmů a
výdajů.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu +− 26 000 Kč na straně výdajů.
− schvaluje záměr prodloužení nového vedení místního rozhlasu na
konec ul. Hoštické.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2009 v objemu + 6 000 Kč na
straně výdajů rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2009 a zvýšení
financování v objemu 6 000 Kč.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2009 v rozpočtu MČ Brno−
Bosonohy na rok 2009 v objemu + 20 000 Kč na straně příjmů a
výdajů.
− nedoporučuje prodej pozemků p. č. 1748/2, 1748/8, 1748/12,
1748/13, 1748/14, 1748/15, 1748/19, 3391/1, 3397/2, 3397/3,
3600 v k. ú. Bosonohy.

Výtah ze zápisu z 63. schůze RMČ ze dne 18. 5. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s návrhem novely Tržního řádu bez připomínek.
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 2420 a 2421/1 a objektu na
pozemku p. č. 2421/1 v k. ú.Bosonohy od 1. 6. 2009 na dobu neur−
čitou za cenu nájemného 4 440 Kč/rok.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na rekonstrukci chodníku na ul.
Křivánky .
− schvaluje zadání průzkumu trhu na rekonstrukci chodníku na ul.
U Smyčky.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na vybudování chodníku na ul.
Skalní.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na výrobu a kompletní montáž
informačně orientačního značení v MČ Brno−Bosonohy.

Výtah ze zápisu z 64. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 1.
6. 2009 
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje ponechat vydávání souhlasu městské části Brno−Boso−

nohy ke stavbám a jejím změnám (přístavby, nástavby) v případě
postavení městské části jako účastníka řízení z titulu vlastníka
omezujícího pozemku nebo stavbách na něm a v případě, že tento
pozemek nebo stavba na něm je svěřený městské části a není
dotčený požadovanou stavbou nebo změnou stavby, v pravomoci
Rady městské části Brno−Bosonohy.
− schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1276/2 v k .ú. Bosonohy
o výměře 24 m2 pro účel užívání jako předzahrádka dle grafické pří−
lohy na dobu neurčitou za cenu 96 Kč/rok.
− souhlasí s návrhem nařízení statutárního města Brna, kterým se
mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 2/2002, kte−
rým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít
ke stání vozidel jen po zaplacení ceny, bez připomínek.
− souhlasí s návrhem nařízení statutárního města Brna o maximál−
ních cenách za nucené odtahy osobních automobilů, za služby
parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automo−
bilů a maximální paušální ceně za přiložení a odstranění technic−
kých prostředků k zabránění odjezdu vozidla, platných na území
města Brna, bez připomínek.
− souhlasí s projektovou dokumentací pro stavbu „Stará školka –
rekonstrukce a přístavba budovy k volnočasovým aktivitám, ul.
Ostopovická, Bosonohy“ bez připomínek.
− souhlasí s realizací akce „Optická trasa, Brno−Bosonohy“ bez při−
pomínek.
− schvaluje  změnu výměry pronajímané části pozemku, která je
předmětem nájemní smlouvy č. 2405209 na 30 m2 za podmínky, že
bude zachován účel využití – zeleň.
− schvaluje pracovní cesty starosty za měsíc březen, duben a kvě−
ten dle přílohy.
− souhlasí se stavbou „Rekonstrukce RD Vrchní 11“ bez připomí−
nek.

Výtah ze zápisu  z 65. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne
15. 6. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:

− souhlasí s realizací akce „Bytový dům s nájemními byty – rekon−
strukce provozního objektu na ul. Rušné“ za podmínky, že budou
dodrženy veškeré připomínky a podmínky správců technické infra−
struktury.
− schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2433/1 v k. ú. Bosonohy
o výměře 200 m2 pro účel umístění kontejnerů a jako manipulační
plochu na dobu neurčitou za cenu 80/Kč/rok.
− schvaluje odložení projednání tohoto bodu schůze po předložení
vyjádření Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí rady MČ
Brno−Bosonohy v dané věci.
− uděluje souhlas zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno,
Bosonožské nám. 44 k pořízení drobného dlouhodobého hmotné−
ho majetku – krouhače zeleniny a digitálního fotoaparátu. 
− uděluje souhlas zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno,
Bosonožské nám. 44 k objednání tepleného auditu budovy ZŠ
Bosonožské nám. 44.
− schvaluje objednávku 4 ks snímků virtuálních prohlídek MČ Brno−
Bosonohy pro účel umístění na webových stránkách městské části.
− souhlasí se stavbou bazénu na pozemku p. č. 893/1 v k. ú. Boso−
nohy bez připomínek.
− ruší průzkum trhu na rekonstrukci chodníku na ul. U Smyčky.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na rekonstrukci pochůzné komu−
nikace na ul. U Smyčky s termínem odevzdání nabídek do 31. 7.
2009.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku společnosti Urbania, s. r.
o., pro výrobu a montáž informačně orientačního značení v MČ
Brno−Bosonohy a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo
s touto společností.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku Františka Parfuse na rekon−
strukci chodníku na ul. Křivánky a doporučuje zastupitelstvu schvá−
lit smlouvu o dílo s Františkem Parfusem na tuto akci.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku Františka Parfuse na vybu−
dování chodníku na ul. Skalní a doporučuje zastupitelstvu schválit
smlouvu o dílo s Františkem Parfusem na tuto akci.

Jako budoucí provozovatel dešťové stoky Vás upozorňujeme, že v
souladu s platnou technickou normou a  městskými  standardy pro
kanalizační zařízení je každý majitel domovní přípojky povinen
vybavit dešťové přípojky lapačem střešních splavenin (gaigr). Ten
slouží jako ochrana proti ucpání přípojky splaveným materiálem
(písek, listí, kusový materiál) a současně jako ochrana kanalizace
proti jejímu zanášení.  

Na dešťových přípojkách, které v celé délce leží pod zpevněnými
plochami, jsou tyto gaigry osazeny v rámci stavby bez požadavku
na finanční spoluúčast majitele nemovitosti.

Na dešťových přípojkách, kde svislý dešťový svod je zaústěn do
přípojky v zelené ploše nebo na soukromém pozemku, je povinen
osadit lapač nečistot majitel nemovitosti. Nejjednodušší plastový
Lapač splavenin stojí cca 300 Kč, s náklady včetně práce jej lze
pořídit za 1 000 Kč.        

Předem Vám děkujeme za spolupráci
Ing. Miroslav Martínek
vedoucí útvaru inženýrských služeb
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
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Dne 19. 6. prožili žáci naší školy již potřetí poučné a zajímavé
dopoledne s myslivci z Bosonoh. Tentokrát kvůli nepříznivému
počasí neproběhla akce na myslivně, ale v budově naší školy. Mys−
livce špatné počasí nezaskočilo a byli jako vždy na naši společnou
akci výborně připraveni.
Přivezli s sebou ukázky parohů, vycpaných zvířat, kůží, zubů, ale

největší radost dětem udělali sokolníci s živými sokoly.
Děti si mohly ověřit své vědomosti z oblasti myslivosti formou
názorného a zábavného testu, ve kterém přiřazovali správné názvy
ke zvířatům a trofejím. Zvítězilo družstvo 5. ročníku Turbo hafánci.
Za celý kolektiv školy děkujeme panu Cendelínovi, Marvanovi star−
šímu a mladšímu, Jiráskovi, Padrtovi, Křížovi a už teď se těšíme na
další setkání. Jana Kapounová

Dopoledne s myslivci

JAK volili Bosonožané – Brňané – jihomoravané DO EUROPARLAMENTU
Bosonohy
Platné hlasy: 631 Volební účast: 33,02 %
1. ODS – 33,75 % (213 hlasů), 2. KDU−ČSL – 19,33 % (122), 3.
ČSSD – 19,01 % (120), 4. KSČM –  6,81 % (43), 5. Strana zele−
ných – 3,64 % (23), 6. Suverenita – 3,48 % (22), 7. Libertas.cz –
1,74% (11), 8. Star. a nez. – 2,69% (17), 9. Evropská dem. stra−
na – 1,58 % (10)        

Brno−město
Platné hlasy: 99 486 Volební účast: 31,46% 
1. ODS – 33,72 %,  2. ČSSD – 22,35 %, 3. KSČM – 10,21 %, 4.
KDU−ČSL – 9,53 % , 5. Evropská dem. strana – 3,77 %, 6. Stra−
na zelených – 3,32 %, 7. Suverenita – 3,00 %

Jihomoravský kraj
Platné hlasy: 270 177   Volební účast: 28,64%
ODS 27,21%, ČSSD 23,52%, KSČM 14,68%, KDU−ČSL 13,22%,
SUVERENITA 3,44%, EDS 2,24%, STRANA ZELENÝCH 2,15%

Připravil A. Jiaxis

ZPRÁVIČKY  Z  NAŠÍ  ŠKOLIČKY
Mateřská škola Konopiska děkuje všem rodičům a příznivcům,
kteří přispěli dětem na akce a dárečky.
Velkou akcí letošního školního roku bylo vypouštění balónků s přá−
níčkem Ježíškovi. Tato celostátní akce pořádaná agenturou a rádi−
em Frekvence 1 měla za cíl vypustit v celé republice najednou co
nejvíce balonků. Tímto jsme se zapsali do knihy rekordů.
Poznáváním zvířátek jsme se zapojili do charitativního projektu a
přispěli tak jednorázově na podporu dětské nemocnice.
Kromě spousty kulturních a divadelních zážitků v mateřské škole
(starší děti navštívily Divadla Bolka Polívky), jsme si užili spoustu
legrace při masopustním karnevalu.
Starší děti dvakrát navštívily tvořivou dílnu v Centru volného času
St. Lískovec.
28. květen byl dnem čarodějnic a kouzelníků. Celá budova, provo−
něná kouřem vonných tyčinek, opředená pavouky a pavučinami,
plná netopýrů, můr a létajících košťat, se na celý den proměnila ve
školu čar a kouzel. Kromě velmi chutných čarodějnických pokrmů
a kouzelných lektvarů, které vařily naše paní kuchařky, si děti
vychutnaly spoustu dobrot a odměn při zahradních kouzelnických
soutěžích. Všichni malí čarodějové a čarodějky si po krátkém
popoledním odpočinku rozdělali na zahradě ohýnek, opekli špe−
káčky a na závěr tradičně upálili předem vyrobenou čarodějnici.
Stařší děti se zúčastnily spolu s dětmi základních škol běhu Boso−
nohami, kde předvedly svou fyzickou zdatnost.
Kloboukový den si děti užily při oslavě Dne dětí. Kromě přehlídky
klobouků a her proběhla na zahradě přehlídka dravých ptáků.
Následoval výlet „poschoďovým autobusem“ do ZOO  v Jihlavě.
A závěrem školního roku jsme se již tradičně rozloučili s předško−
láky za účasti jejich budoucí paní učitelky.
Fotogalerii ze všech našich akcí i běžného života v mateřské škole
a spoustu dalších informací o nás najdete na:

www.zsbosonohy.cz − odkaz mateřská škola
Od 13. 7. do 31. 8. 2009 bude v mateřské škole provoz přeru−

šen.
Školní rok 2009/2010 bude zahájen 1. 9. 2009. Provozní doba
mateřské školy: 6.30–16.30 hodin.
(Případné odhlášení dítěte k 1. 9., např. z důvodu nemoci nebo
dovolené, je možné telefonicky v MŠ již od 25. 8. 2009, telefon:
542 227 255)
Přejeme všem hezkou dovolenou, dětem radostné prázdniny a
našim předškolákům dobrý start do základní školy.

Vaše mateřská škola

CVČ LÁNY V BOSONOHÁCH – POSTARÁME SE O VAŠE DĚTI!
Dobrá zpráva pro maminky, které chtějí načerpat síly, zajít ke
kadeřnici, vyřídit cokoliv na úřadech nebo jinde bez doprovodu
dítěte, připravit dítě na vstup do kolektivu vrstevníků a pomoci mu
v osamostatnění!
CVČ Lány (pobočka SVČ Lužánky) nabízí od nového školního roku
v prostorách školní družiny při ZŠ Bosonohy dopolední program
pro děti od 2 let – jedná se o program připravující děti na vstup do
klasické MŠ.
Více informací naleznete na www.luzanky.cz/maceska
Máme dobrou zprávu i pro rodiče dětí školního věku!
V době školních prázdnin probíhají v CVČ Lány příměstské tábory
(děti u nás nespí, pouze zajistíme celodenní program v čase
9.00–16.00 a teplý oběd) – nabízíme všechny prázdninové týdny,
navíc 2 týdny přímo v Bosonohách! Program s názvem
PRÁZDNINY NARUBY I. + II. (20.–24. 7. + 27.–31. 7.) bude probí−
hat v orlovně, kde se budou děti scházet, sportovat a hrát nejrůz−
nější hry pod vedením 2 zkušených lektorek. V případě pěkného
počasí čekají děti také výlety a koupání. Obědy zajistíme v místní
restauraci nebo jinde dle cíle výletu. Bližší informace o jednotlivých
termínech a programech příměstských táborů za celé Lužánky
naleznete opět na www.luzanky.cz (odkaz akce/prázdniny), nabíd−
ku pobočky CVČ Lány zašleme na vyžádání e−mailem.

Těšíme se na vás a na vaše děti!
Za kolektiv CVČ Lány
Petra Košťálová (vedoucí pobočky),
e−mail: petralany@luzanky.cz,
mob. 724 813 929
CVČ Lány, Lány 3, 625 00, Brno

(kontakt je platný pro přím. tábory i pro projekt Maceška).
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nokroje s nášivkou znaku Bosonoh. Skoro na závěr nám muzikan−
ti zahráli Co jste hasiči a my jsme si zatančili v kruhu společně se
stárky.
Naši přátelé hasiči z Bohunic nás pozvali na svou dopolední sou−
těž v požárním útoku mladých hasičů, která se konala v sobotu 16.
5. 2009. Naše děti získaly
krásné 1. místo s časem
21,28 sekund. Následovala
veliká radost nejen dětí, ale i
vedoucích, protože tady byla
samá kvalitní družstva. Odpo−
ledne probíhala dovednostní
soutěž mužů a žen. Domluvi−
ly jsme se a narychlo sestavi−
ly družstvo žen. A i když jsme
to nikdy předtím netrénovaly,
rozhodly jsme se to vyzkoušet
rovnou na závodech. S vypůj−
čenou hasičskou Avií od
bohunických hasičů jsme
vyrazily a projely celou trasu
závodu, kde jsme na stano−
vištích plnily zadané úkoly,
jako výměnu pneumatiky,
řezání obloukovou pilou a
lezení po hasičském žebříku.
Dopadlo to velmi dobře, obsa−
dily jsme 3. místo.
V sobotu 23. 5. 2009 proběhlo v Brně−Pisárkách okresní kolo hry
Plamen. V požárním útoku mladší žáci Bosonoh získali 1. místo, ve
štafetě dvojic 2. místo a ve štafetě na 4x60 metrů také pěkné 2.
místo. Ale i přesto, že se moc snažili, nakonec skončili v celkovém
hodnocení v celoroční soutěži na 4. místě. Náš sbor totiž vznikl až
na konci ledna a v této soutěži, která probíhá celý školní rok, se
hodnotí i podzimní část, kterou bohužel naši mladší žáci neměli
možnost splnit, a získali tak trestné body. Nám to ale nevadí, bude−
me trénovat a v příštím školním roce všem ukážeme, jak se dělá s
nadšením hasičský sport a budeme bojovat o příčky nejvyšší. A
když se zlepší naše děti, mají hodně co vylepšovat i pořadatelé.
Požární útok na dva pokusy proběhl v sobotu 30. 5. 2009 v neda−
lekých Střelicích. Zúčastnilo se 5 družstev mladších žáků a druž−

stva starších žáků. Jelikož nám někteří závodníci chyběli, protože
odjeli na školu v přírodě, museli jsme přeházet sestavu družstva.
Dosáhli jsme sice pomalejších časů, v prvním kole 28,44 sekund a
ve druhém 26,92. Skončili jsme sice na posledním pátém místě,
ale děti bojovaly a útok zdárně dokončily, a to se přece cení.

V neděli 6. 6. 2009 byla sou−
těž v Zastávce u Brna, které
jsme se také zúčastnili. Probí−
hal tam dvojboj, to je štafeta
4x60 metrů (65 sekund) a
útok Plamen (21.2 sekund).
Časy obou disciplín se sčítaly
a naše děti skončily na pěk−
ném 5. místě z celkových 11
družstev mladších žáků.
V sobotu 13. 6. 2009 na nás
pořadatelé v Omicích připravi−
li dva pokusy v požárním
útoku, při kterých se časy sčí−
taly. Mají tam prý takovou tra−
dici. Hned prvním pokusem
naši mladí dosáhli svého
rekordu – 20,4 sekundy.
Druhý čas byl 23,4 a po sečte−
ní znamenal výsledný čas
skvělé 2. místo. Předběhly
nás pouze Silůvky s časem
19,1.

A vyvrcholení našeho půlročního snažení, jak dětí, tak i vedoucích,
nastalo v neděli 14. června 2009. Rozjeli jsme se naším minibusem
do Hlubočan u Rousínova. Bylo slunečné počasí a po všech strán−
kách perfektně připravená soutěž O putovní sochu svatého Floriá−
na rychle ubíhala. Bylo zde 14 družstev mladších žáků a starších
ještě víc. Dosažení 2. místa v takové kvalitní soutěži je nejen radost
pro naše mladé hasiče z Bosonoh ze získání krásného stříbrného
poháru, ale zároveň nemalé ocenění našich vedoucích, kteří
odvedli kus práce při trénování možná budoucích hasičů.
Krásné prázdniny, hodně sluníčka a legrace prožité na dovolené s
dětmi přejí všem občanům Bosonoh vaši HASIČI.

Za SDH Bosonohy Zdena Filipčíková

Z činnosti bosonožských hasičů

DC pro děti Vesněnka, o. p. s., a ŽVS Vesna, o. s.

Letní prázdninová školička ve Vesněnce
aneb každý den se zábavou

Pro koho?
Pro děti ve věku 3–7 let, které chtějí přes prázdniny strávit zábav−
ný týden a přitom poznat mnoho nového.
Kde?
Denní centrum pro děti Vesněnka, Údolní 10, 602 00 Brno
Kdy?
1. termín:  13.–17. 7. 2009
2. termín:  3.–7. 8. 2009
3. termín:  24.–28. 8. 2009
Na co se těšit?
Pondělí: Kreslíme a čarujeme s hlínou
Úterý: Den se zvířátky
Středa: Zpíváme, hrajeme a tančíme
Čtvrtek: Sportovní den
Pátek: Poznáváme nové věci
Program dne:
8.00–8.30  příchod dětí, hry
8.30–10.00  tématicky zaměřený program 1. část
10.00–10.30  svačinka
10.30–12.30  tématicky zaměřený program 2. část
12.30–13.00  oběd
13.00–15.30  odpočinkový režim dle potřeb dětí
15.30–17.00  tématicky zaměřený program 3. část
17.00             odchod dětí
Cena:  2 700 Kč
V ceně je zahrnuto:
• celodenní péče o dítě a zábavný program vedený kvalifikova−
ným personálem
• materiály pro hry a tvoření
• oběd a celodenní pitný režim v rámci prostorů Vesněnky
Kontakt a přihlášky:
Vesněnka, o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno, tel. 774 545 365
e−mail: vesnenka@seznam.cz, web: www.vesnenka.eu

...dokončení ze str. 2
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Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

Kdo jste si povšimli našich zimních příspěv−
ků o stolním tenise v Bosonohách, se
možná ptáte, jak naše družstvo Svornost
Bosonohy dopadlo ve
svém prvním roce účin−
kování v soutěži
BREST. Po velice vyda−
řené druhé polovině
soutěže, kdy jsme
nepoznali porážku, se
naše družstvo finálně
umístilo s desetibodo−
vým náskokem před
dalším v pořadí na dru−
hém postupovém místě
pouhý jeden bod za
vítězi skupiny. 
Naše družstvo postupu−
je ze skupiny spolu s
týmem Jundrova, které−
mu jsme jako jediní v
soutěži uštědřili poráž−
ku a snížili tak jeho
výrazný náskok po
první polovině soutěže.
Družstvo tak příští roč−
ník poměří síly s ještě
silnějšími týmy ve vyšší
soutěži.       
Příští ročník však nebu−
de naše dosavadní
družstvo ve svém sna−
žení osamoceno. Proto−
že zájemců bylo více,

pro příští ročník jsme sestavili družstva dvě.
Druhé družstvo zkusí štěstí ve stejné skupi−
ně, ze které první tým postupuje do vyšší

skupiny. Výhodou toho, že oba týmy budou
hrát rozdílné skupiny, tak může být skuteč−
nost, že hráči B týmu mohou hrát a pomoci

tak v případě potřeby
také A týmu.
Tým A tvoří tito lidé:
Drahomír Tůma,
Radek Stloukal, Martin
Kolísek a Miloslav
Čoupek st.
Tým B tvoří tito lidé:
Hana Chylíková, Milo−
slav Čoupek ml.,
Roman Kvasnica,
Ondřej Stloukal, Franti−
šek Dočekal a Pavel
Sedláček.
Závěrem mi dovolte
upřímně poděkovat
všem členům týmu za
velmi dobré výkony a
obětavost v zápasech.
Dále chci poděkovat
lidem kolem nás, kteří
umožňují a podporují
naši zálibu, a popřát
všem vydařené a poho−
dové léto a do příštího
sezóny oběma týmům
hodně odhodlání a
radosti ze hry. 
Za všechny Drahomír
Tůma

BOSONOHY ŽIJÍ SPORTEM
O víkendu 13.–14. 6. 2009 žily Bosonohy velmi sportovně. Vedle
velkých fotbalových oslav,  zpravodajství přinášíme obsáhleji v jiné
části listu, probíhaly i další sportovní události.
TENIS
V sobotu 13. 6. 2009 se na tenisových kurtech uskutečnil turnaj
místních rekreačních hráčů ve čtyřhře a dámské dvouhře. Jde již o
pravidelný každoroční letní turnaj.  Vítězové obdrželi  poháry a
poražení si odnesli dobrý pocit ze hry.
PÉTANQUE
V neděli 14. 6. 2009 se bosonožský tým zúčastnil již po páté jubi−
lejního pátého ročníku Mistrovství města Brna v pétanque. Letos se

klání uskutečnilo v Útěchově.  Naše dvanáctičlenné družstvo slo−
žené ze 3 žen, 3 juniorů, 3 mužů a 3 radních mělo smůlu. O jeden
jediný bod jsme skončili na „bramborovém“ čtvrtém místě. Ovšem
jeden úspěch jsme zaznamenali. Junioři ve své kategorii obstáli,
získali stříbrné medaile. 
Výsledková listina:  
Celkové pořadí:  1. Útěchov  – 54 bodů, 2. Řečkovice – Mokrá
Hora  46 b. , 3. Nový Lískovec  35 b. , 4. Bosonohy 34 b. , 5. Město
Brno 23 b. , 6. Lesná  12 b.,  7. Žebětín 10 b. , 8. Jihomoravský kraj
7 b., 9. Vranov 6 b., 10. Jehnice 5 b., 11. Soběšice  3 b.

Členové družstva (zleva): Jaroslav Válka, Petr Juráček, Karel
Gallina, Koplík Radovan, Koplík Jiří, Marcela Melounová, Ivan
Dlugoš, Zdenka Lančaričová, Jan Dlugoš, Arnošt Čoupek, Tere−
za Čoupková, dole Anastásios Jiaxis

S t o l n í  t e n i s  v  B o s o n o h á c h  s o u t ě ž n ě

Pokračování na str. 8...

Stříbrné družstvo juniorů
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Jubilanti
Jubilanti – červenec 2009

Malotová Margita Pražská 40 85 let

Janíčková Helena Pražská 62 85 let

Kazdová Libuše Padělíky 22 70 let

Pavlátová Anna Ostopovická 20 70 let

Havlík Jan Ostopovická 10 70 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší,

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Bosonožský sport

Tenisový klub Brno−Bosonohy
Výsledky odehraných zápasů
Dospělí „A“ 
4. kolo: TK Brno−Bosonohy – TC Hlučín  5:4
5. kolo: HTK Třebíč – TK Brno−Bosonohy  7:2
6. kolo: TK Brno−Bosonohy – ŽLTC Brno „B“  4:5
Dospělí „B“
5. kolo: Sokol Brno−Žabovřesky – TK Brno−Bosonohy  5:4
6. kolo: TK Brno−Bosonohy – Žďas Žďár nad Sázavou  7:2   
7. kolo: TJ Nové Město na Moravě – TK Brno−Bosonohy 4:5
Dorost
3. kolo: TK Tesla Brno – TK Brno−Bosonohy  5:4
4. kolo: TK Brno−Bosonohy – TC Brno „C“  7:2
5. kolo: TK Znojmo „B“ – TK Brno−Bosonohy  7:2
6. kolo: TK Brno−Bosonohy – TC  MJ−BLTC „B“  4:5
Starší žactvo
3. kolo: TK Brno−Bosonohy – Mosilana Brno  9:1
4. kolo: TK Tuřany – TK Brno−Bosonohy  4:5
Mladší žactvo
4. kolo: TK Brno−Bosonohy – Spartak Jihlava „B“  1:8
5. kolo: TK Tesla Brno – TK Brno−Bosonohy  6:3
6. kolo: TK Brno−Bosonohy – TC  MJ−BLTC „B“  5:4
Veteráni „A“
5. kolo: Kohoutovice – TK Brno−Bosonohy 3:0
6. kolo: Brno−Bosonohy – Sokol Komárov  2:1
7. kolo: Kometa Brno – TK Brno−Bosonohy 3:0       
Veteráni „B“
5. kolo: TK Brno−Bosonohy – Kometa  0:3
6.kolo: TK Slatina – TK Brno−Bosonohy  3:0
Prázdninový pořad na kurtech:
1. 7.–3. 7. Turnaj staršího žactva PRAPAC CUP
25. 7.–27. 7. Turnaj dorostu BOSONOHY CUP

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše hráče
na tenisových turnajích. Zpracoval K. O.

Kategorie Junioři: 1. Útěchov, 2. Bosonohy, 3. Nový Lískovec
Kategorie Ženy: 1. Útěchov, 2. Lesná, 3. Město Brno, 4. Bosonohy
Kategorie Muži: 1. Řečkovice – Mokrá Hora, 2. Útěchov, 3. Nový
Lískovec, 4. Město Brno,  5. Bosonohy 
Kategorie Radnice: 1. Řečkovice – Mokrá Hora, 2. Útěchov, 3.
Žebětín, 4. Nový Lískovec, 5. Jihomoravský kraj, 6. Bosonohy

Připravil Anastásios Jiaxis

...dokončení ze str. 7

Hráčka našeho týmu

Za všechny rodiče bych ráda poděkovala panu Vladimíru Kou−
delkovi za to, s jakou obětavostí, láskou, trpělivostí a nadšením
se věnuje našim nejmenším bosonožským fotbalistům – pří−
pravce přípravky. 

Důkazem toho, že i naše fotbalové naděje milují svého trenéra,
je i to, že jich neustále přibývá.
Ať je jejich pokřik: „Máme ruce, máme nohy, vyhrajeme, Boso−
nohy.“ slyšet stále ve větší síle. Děkujeme, pane trenére!

Darja Havigerová

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
Libor VOJTĚCH

Kladení a prodej PVC, lina, koberců, korků,
dřevěných a laminátových plovoucích podlah, 
kladení a renovace parket a další ...
Nezávazná cenová kalkulace + zaměření zdarma
Po předložení inzerátu 10% sleva 
Tel.: 777625730, e−mail: liborvo@seznam.cz
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