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Slovo redakce
Milí čtenáři, toto číslo zpravodaje je svým obsahem velmi kulturně
zaměřeno, akce, na které jste jeho prostřednictvím zváni, slibují
zábavu, pohodu a dobrou společnost.
Doufejme, že nás tato nabídka ladně přenese sychravým podzi−
mem až k vánoční atmosféře. A že stejně ladně projedou vozy širo−
ké dopravní veřejnosti lačné obnoveného průjezdu naší obcí. Pak
si zbývá přát jen mírnou zimu, aby na Vánoce bylo od Troubska
slyšet jen zvonění zvonů na půlnoční... Snad to stavební firma stih−
ne.
Příjemně prožitý podzim přeje
Miroslav Čoupek

Babské hody
Babské hody se letošní rok konaly v sobotu 3. října. Měly jsme
s děvčaty starost, jaké bude počasí. Jak všichni víme, tak říjen
bývá velice deštivý a chladný.
Počasí nás ovšem mile překvapilo. Sluníčko pěkně svítilo a hřálo.
Průvod jsme zahájili slavnostním požehnáním v bosonožské kapli.
Prosili jsme za ochranu sv. Floriána, patrona naší obce a také sv.
Václava, patrona naší vlasti.
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Starosta a zastupitelé MČ Brno−Bosonohy
srdečně zvou všechny občany na

společenský večer
který se uskuteční
v sobotu 21. listopadu 2009
v Bosonožské orlovně.
Začátek je v 19.30 hodin.
K tanci a poslechu hrají Hamrlaboys.
Předprodej vstupenek na ÚMČ Bosonohy
u paní Dočekalové od 9. listopadu 2009.
Cena vstupenky je 80 Kč.

Rozsvícení vánočního stromku
MČ Brno−Bosonohy a základní škola
zve všechny občany ve čtvrtek

3. prosince 2009 v 17 hodin
na Bosonožské náměstí ke kapli,
kde již tradičně rozsvítíme vánoční stromek.

Pak následoval krojovaný průvod po Bosonohách.
Muzikanti hráli pěkně do pochodu a naši tři srdnatí mužové táhli
ozdobený vozík plný dobrého moku. Po celou dobu nás obětavě
občerstvovali, jak krojované, tak i ostatní, kteří v hojném počtu prů−
vod doprovázeli.
Večerní zábava se také vydařila, a to díky skupině Hamrla boys,
která roztančila celý sál.
V první řadě děkuji maminkám a babičkám, které oblékly naše
nejmenší do různých krojů.
Potom všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli připravit pěkné
hody, a také našim kamarádům ze sousedství za jejich trpělivost
při nacvičování malého tanečku, který tancujeme na večerní zába−
vě. Aleši a Báro, díky.

Dobrý den, milí Bosonožané,
dovolte, abychom vás pozvali na další setkání u

Bosonožského
kulatého stolu
které se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. 2009 v 18 hodin
v zasedací místnosti ÚMČ Brno−Bosonohy.
Hlavní téma:
ROZPOČET BOSONOH NA ROK 2010
AKTUÁLNÍ PROJEKTOVÁ TÉMATA
Jedná se již o sedmé setkání u besedního stolu, kde si
můžete popovídat o připravovaném rozpočtu s předsti−
hem a mít tak možnost ovlivnit jeho schvalovací prů−
běh.
Dále se můžete dozvědět mnohé o projektech a téma−
tech spojených s Bosonohami.
K diskusi budou přizváni odborníci a zpracovatelé jed−
notlivých akcí.
K jednomu stolu si tak sednou občané, zastupitelé MČ
a odborníci na dané téma.

A co ještě dodat. Těšíme se na příští rok a zveme všechny vdané
a rozvedené ženy
PŘIJĎTE MEZI NÁS.
Drahomíra Medová za všechny krojované

Těší se na vás oganizátoři Anastásios Jiaxis, Petr
Juráček a ostatní
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GALERIE BOSONOŽSKÝCH OSOBNOSTÍ
Jirku Bělohlávka jsem měla pro tuto rubriku
ve svém hledáčku již od jejího vzniku. Přes−
tože fotbalu nerozumím a naposledy jsem
byla fandit, když hrál můj budoucí manžel
dorosteneckou ligu, a to bylo hodně dávno
v minulém století, nemohla jsem neza−
slechnout, že Jirka Bělohlávek je v Bosono−
hách hybnou silou fotbalového hnutí. Tré−
nuje, hraje, funkcionaří a podílí se i na
mimosportovních aktivitách fotbalového

oddílu. A protože fotbal byl, je a i jako fotba−
lový laik věřím, že bude pozitivní součástí
života nejen fotbalových Bosonožanů,
domnívám se, že tento představitel mladé
bosonožské fotbalové krve mezi naše
osobnosti patří. Když jsem ho ale prostřed−
nictvím mého „fotbalově vzdělaného“ man−
žela oslovila s žádostí o rozhovor, vzkázal
mi, že se jako bosonožská osobnost roz−
hodně necítí, že mladá fotbalová krev už
také dávno není a že vlastně už v Bosono−
hách nehraje ani netrénuje. Nakonec jsem
ho ale přesvědčila, že právě tento fakt
může být ten pravý důvod, proč si o něm, o
bosonožském fotbalu i o Bosonohách
popovídat.
Narodil jsem se v Bosonohách v
roce 1965, takže žádná mladá
krev už opravdu nejsem (smích).
Jako malý žáček jsem začal
s hokejem, ale protože tréninky
byly brzo ráno nebo pozdě večer,
vyhrál to u mě fotbal. Od žáčků až
do dorostu jsem hrál za Zbrojov−
ku. Po jednom roce stráveném v
Jihlavě jsem přestoupil do Králova
Pole. Vojnu jsem si odkroutil ve
VTJ Tábor a ve Slaném. Po vojně
jsem se vrátil do Královopolské
a odtud jsem šel hrát duhou ligu
do Zbrojovky. Rok jsem hrál také
třetí ligu v Drnovicích a po naroze−
ní syna Jirky (1987) jsem šel zpát−
ky do KPS Brno. Od roku 1989
jsem hrál v Rakousku za SC Retz a pak
ještě rok a půl ve Slavkově. A v jedenatřice−
ti letech jsem zakotvil natrvalo v rodných
Bosonohách.
Fotbaloví štamgasti říkají, že po vašem
příchodu do Bosonoh se úroveň fotba−
lu zvedla…
Se mnou přišlo pár dobrých hráčů a kolem
trenéra Vavři Novotného se vytvořila bez−
vadná parta. To si myslím, že bylo rozhodu−
jící v tom, že jsme postupně šli výkonnost−
ně nahoru a postoupili až do I. A třídy. Dob−
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JIŘÍ BĚLOHLÁVEK
rou partu, férové vztahy, ale také poctivý
přístup ke hře jsem vždycky preferoval, a
pokud budu působit kdekoliv, tak vždycky
preferovat budu.
Tak tedy píchněme do toho vosího hníz−
da. U příležitosti červnových oslav
letošních osmdesá−
tin bosonožského
fotbalu jste dostal
ocenění za vaši čin−
nost v oddíle a vy
teď už ani Bosono−
hy netrénujete a do−
konce hrajete za
Popůvky. Někdo vás
naštval?
Z trenérského postu
jsem byl napůl odvo−
lán a napůl jsem šel
sám. Ze tří prvních
zápasů jsme měli šest
bodů a jeli jsme vyhrát
na Moravskou Slávii.
Když jsem po prohra−
ném poločase klukům
v kabině domlouval,
zdálo se mi, že si vzali
moje slova k srdci, ale opak byl pravdou.
Dostali jsme nakládačku.
A na následující výborové schůzi zaznělo
hned jednoznačné – odvolat trenéra. Nez−
vážilo se to, že to kluci vyloženě „odflákli“
a hned se to svalilo na mě. A jestli mě hráči
při fotbale a pak to rychlé odvolání naštva−
lo? No, určitě mě to nepotěšilo…(smích)
A teď se říká, že jste vrazil bosonožské−
mu fotbalu kudlu do zad.
To víte, že jsem to slyšel. A takové řeči mě
opravdu štvou. Copak teď můžu za to, že
teď Bosonohy padají v tabulce dolů? A že
jsem šel hrát do Popůvek? Sportovně jsem

Bosonohy.
To víte, že ano. Už když jsem hrál za Zbro−
jovku nebo i mimo Brno, navštěvoval jsem
zápasy Bosonoh, a když jsem zápasy
nestihl, šel jsem posedět s klukama aspoň
po zápase. Já su Bosonožák, a proto jsem
se do Bosonoh vrátil. Začal jsem hrát a taky
jsem se začal starat o bosonožský fotbalo−
vý potěr. To si myslím, že je dodnes nedo−
ceněná práce, a tak se skláním před všemi
těmi, kteří se v Bosonohách fotbalové mlá−
deži věnují.
Fotbalem u vás žije celá rodina. Váš
táta byl uznávaným bosonožským hrá−
čem, bratr hrál za Bosonohy, syn hraje
za první mužstvo a vaše dcera Jana je
oporou Bosonožek.
A taky nemůžete vynechat moji manželku.
Bez té by to nešlo. Vždyť je taky ze slavné
fotbalové rodiny Cihlářů. No a maminka?
Ta byla za svobodna Holomková. A kdo by
z té naší velké bosonožské fotbalové rodiny
neznal strýce Pavla a moje bratrance Pavla
a Patrika! Proto jsme asi taky vedle sebe
na tablu v 1. FC Pivnici, kde se připomíná
fotbalová historie Bosonoh (úsměv).
Kdo je podle vás nejlepší fotbalista
Bosonoh všech dob? A jak byste sesta−
vil nejlepší bosonožskou fotbalovou
jedenáctku?
To je těžké. Pro mě byla nejlepší ta jede−
náctka, která postoupila do I. B a pak do I.
A třídy. To byla ta správná fotbalová parta,
jak už jsem říkal. Každá doba měla svého
fotbalového hrdinu. Mým fotbalovým vzo−
rem byl Karel Kroupa. Při mistrovské sezó−
ně Brna v roce 1978 jsem hrál za žáky
Zbrojovky a podávali jsme při lize balóny.
To je dodnes jeden z mých největších fot−
balových zážitků. Už se také zveřejnilo, že
se Karel Kroupa rozhodl oslavit svoje šede−
sátiny v příštím roce právě v rodných Boso−
nohách. Bude to podle mě velká událost
a budu velmi rád, když budu u
toho. I u dalšího rozvoje bosonož−
ské kopané.
A co ostatní dění v Bosono−
hách?

uznal, že na hru v prvním mužstvu už
nemám, B mužstvo se zrušilo a staří páni
hrají tak třikrát čtyřikrát do roka. A já mám
fotbal skutečně rád, je to opravdu moje
velká vášeň. A tak jsem šel na hostování do
Popůvek. Zdůrazňuji, že na hostování.
Rozhodně jsem tím nechtěl Bosonohy pod−
razit, jak se teď říká. Kdyby mně na Boso−
nohách a bosonožském fotbalu nezáleželo,
tak jsem se místo návratu do Bosonoh ještě
pár let živil fotbalem v cizině.
Soudě podle tónu vašeho hlasu se zdá,
že vaše fotbalové srdce bije stále pro

Líbí se mi lidi, kteří bez ohledu na
odměnu a skutečně ve svém vol−
ném čase něco pro Bosonohy
dělají. Tady musím zmínit ještě
jednou ty, kteří se starají o ty naše
nejmladší fotbalisty. Ti malí kluci
i děvčátka vztah k fotbalu a ke
sportu vůbec teprve nalézají a je
dobře, že jim v tom kromě rodičů
pomáhají i jiní.
A co se mi nelíbí? Jak si hrajeme
jenom na tom svém vlastním pí−
sečku. Že třeba lidi z Hoštické
nezajímá, že lidem na Pražské funí pod
okny náklaďáky…
S poděkováním panu Bělohlávkovi za
upřímnou výpověď jsem si také uvědomila,
že někteří z nás mnohdy skutečně mraven−
čí práci těch druhých nějak nevidí a tu naši
vlastní práci, za kterou jsme třeba i dobře
placeni a kterou sami vychvalujeme, přece−
ňujeme. A platí to, bohužel, nejen u nás
v Bosonohách. Tak sportu zdar a fotbalu
zvlášť!
Helena Koudelková
Foto Igor Zehl
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu z 30. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy ze dne
15. 10. 2009
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v budově Osto−
povická 29 pro volnočasové aktivity mládeže za podmínky, že
žadatel předloží:
− vizi o fungování aktivit v budově,
− kvalifikační předpoklady,
− reference.
− ukládá starostovi požádat o svěření pozemků p. č. 1930/3
a 1928/2 v k. ú. Bosonohy do správy MČ Brno−Bosonohy a vypra−
covat návrh nájemních smluv se stávajícími uživateli.
− schvaluje smlouvu o dílo se společností Technické služby Brno,
s. r. o., pro zimní údržbu místních komunikací v MČ Brno−Bosono−
hy v období 2009/2010 a pověřuje starostu jejím podpisem.
− nemá připomínky, podněty nebo požadavky na změnu obecně
závazné vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.
− podporuje Brněnskou výzvu a pověřuje starostu odesláním stano−
viska na Ekologický právní servis právníku Mgr. Liboru Jarmičovi.
Různé
Starosta: „Proběhlo další jednání o plánované výstavbě kanalizace
na Bosonožském náměstí. Návrh investičního záměru bude pro−
jednán na Radě města Brna v listopadu.
Probíhá oprava ul. U Smyčky.“
Paní Vrtěnová: „Domnívám se, že nikdo nepoděkoval paní Kiliano−
vé za její aktivitu ve věci výstavby protihlukových stěn, z čehož
mám špatný pocit.“
Starosta: „Ještě nám ty stěny nestojí.“
Paní Melounová k paní Vrtěnové: „Vždyť pro dobrý pocit můžeš
něco do zpravodaje napsat, já jsem paní Kilianové sama za sebe
vděčná, každý ji to může říct.“
Paní Špačková: „Když jsem si přečetla ve zpravodaji o mravenčí
práci ve věci jednání o výstavbě protihlukových stěn, tak musím říct
nyní, čtvrt roku po ukončení výjimky hygieny, že z naší strany ten
tlak vyvíjen nebyl. Věděli jsme, že se něco připravuje, ale tlak
nebyl, nemáme se za co chválit, iniciativa nebyla nic moc.“
Paní Vrtěnová: „Měli bychom paní Kilianové poděkovat jako zastu−
pitelstvo oficiálně.“
Dr. Růžička: „To bychom měli hlasovat o usnesení a pak ji ten
výsledek usnesení sdělit. Ať ji každý poděkuje sám za sebe.“
Paní Špačková: „Myslím si, že je všechna čest, že se paní Kiliano−
vá zajímá o dění v obci, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. A ona byla
ten, kdo to postrkoval, měli bychom jí všichni poděkovat.“
Starosta: „Mám na věc jiný názor. Je možno paní Kilianové podě−
kovat, až se budou slavnostně otevírat vybudované protihlukové
stěny tak, jak se plánuje slavnostní otevření ul. Pražské.“
Výtah ze zápisu z 70. schůze RMČ ze dne 21. 9. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− pověřuje starostu jednáním s vedením příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44 na dalším postupu ve věci
vybudování pohybově relaxačního centra v budově ZŠ Bosonož−
ské nám. 44.
− schvaluje vypsání výběrového řízení na práci konanou mimo pra−
covní poměr na zajištění přípravy projektů a dotací pro rozvoj MČ
Brno−Bosonohy včetně administrativních prací.
− schvaluje výzvu k podání nabídky k provedení průzkumu trhu na
zajištění přípravy projektů a dotací pro rozvoj MČ Brno−Bosonohy
včetně administrativních prací oslovením více zájemců.
− schvaluje nabídku společnosti FLORA SERVIS pro realizaci akce
Rekonstrukce dětského hřiště ul. Za Vodojemem, schvaluje smlou−
vu o dílo s touto společností a pověřuje starostu jejím podpisem.
− souhlasí s projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení pro
stavbu Stará školka – rekonstrukce a přístavba budovy k volnoča−
sovým aktivitám, ul. Ostopovická, Bosonohy.
− pověřuje starostu, aby zjistil stav budovy na pozemku p. č. 2162/6
v k. ú. Bosonohy a výši předpokládané investice.
− pověřuje starostu jednáním se společností Inženýrské stavby
a společností E−ON o možnosti zřízení přípojky elektriky k pozem−

ku p. č. 2162/6 v k. ú. Bosonohy.
− schvaluje aktualizaci obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 16/2007, kterou se stanoví spádové obvody základ−
ních škol, spočívající v doplnění přílohy v bodu 9. MČ Brno−Starý
Lískovec, ZŠ Brno, Bosonožská 9, o následující ulice městské
části Brno−Bosonohy: Achtelky, Horynova, Chironova, Kolmá.
− schvaluje záměr pořídit komunální techniku na zimní údržbu
komunikací a pověřuje starostu provedením průzkumu trhu v této
věci s těmito kritérii:
−
cena
−
termín dodání od podpisu objednávky
−
reference
− schvaluje ponechat úseky místních komunikací, na nichž se pro
malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba v MČ Brno−Boso−
nohy, dle stávajícího seznamu.
− souhlasí s pokračováním opravy střechy na budově ZŠ Brno,
Bosonožské nám. 44 a pověřuje ředitelku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44 podpisem smlouvy o dílo.
Výtah ze zápisu z 71. schůze RMČ Brno−Bosonohy, ze dne 5.
10. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− nesouhlasí se zjednodušeným územním řízením pro stavbu RD
s prodejnou, Brno−Bosonohy, Pražská 50.
− schvaluje zadání průzkumu trhu na vyhotovení urbanisticko archi−
tektonické studie pro úpravu lesního areálu ul. Práčata pro rekre−
ační funkci.
− schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování pohybově rela−
xačního centra v budově ZŠ Brno, Bosonožské nám. 44 – varian−
ta rozšířeného zadání v únoru roku 2010.
− souhlasí s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
na části pozemku p. č. 4/20 v k. ú. Bosonohy pro potřebu umístě−
ní stavebního zařízení při rekonstrukci rodinného domu Zájezdní 2
ve lhůtě od 10. 10. 2009 do 10. 10. 2010 za podmínky, že zůstane
zachován přístup pro pěší.
− schvaluje záměr pronajmout pozemky města Brna p. č. 2531/93
a 2531/94 v k. ú. Bosonohy k zemědělskému obhospodařování.
− souhlasí se zřízením věcného břemene přes pozemky p. č. 1225,
1226/1, 276/1, 2598 v k. ú. Bosonohy pouze pro vybudování inže−
nýrských sítí a doporučuje navrhnout umístění stavby vodoměrné
šachty na pozemek žadatelky.
− schvaluje výběr skupiny p. Miroslava Hamrly na zabezpečení
hudební produkce pro akci Společenský večer Zastupitelstva MČ
Brno−Bosonohy a doporučuje ZMČ Brno−Bosonohy schválit rozpo−
čtové opatření na vyčlenění potřebné finanční částky z rozpočtu.
− schvaluje návrh smlouvy o dílo se společností BJ, s. r. o., na akci
Rekonstrukce pochůzné komunikace ul. U Smyčky a pověřuje sta−
rosta jejím podpisem.
Výtah ze zápisu z mimořádné (72.) schůze RMČ ze dne 9. 10.
2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s provedením zabezpečovacích prací pro obvodové
zdivo budovy Brno, Bosonožské nám. 74/1 v k. ú. Bosonohy.
Výtah ze zápisu z 73. schůze RMČ ze dne 19. 10. 2009
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí s umístěním stavby RD s prodejnou, Brno−Bosonohy,
Pražská 50, a vydáním stavebního povolení za těchto podmínek:
−
budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů
a účastníků řízení – vlastníků sousedících pozemků a staveb na
nich, včetně vlastníků a správců sítí technického vybavení,
−
bude doloženo zabezpečení počtu parkovacích míst, sta−
novené výpočtem dle příslušné normy.
− nesouhlasí s předloženými návrhy podnájemních smluv a pově−
řuje starostu jednáním s nájemcem (zástupcem firmy Invex Inter−
national) v této věci.
− souhlasí s návrhem nařízení, kterým se vydává aktualizovaný
program snižování emisí statutárního města Brna bez připomínek.
− schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2402213 dohodou ke dni
31. 12. 2009.
− schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 2614/3,
2614/2, 2614/1 a 2615 v k. ú. Bosonohy jako zahrada.
− schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku p. č. 2613
v k. ú. Bosonohy jako pozemek pod rekreačním objektem.
− schvaluje doplnění Rady školy ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám.
44 o členku p. Drahomíru Medovou.
Připravil M. Čoupek
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Aktivní klub důchodců aneb přátelé dobré pohody
V souvislosti s pozvánkou, kterou uveřejňujeme, jsme se obrátili na
současnou předsedkyni bosonožských důchodců, paní Miladu
Olejníkovou.
Na taneční odpoledne 14. listopadu do Bosonožské orlovny zve
Klub bosonožských důchodců a přátelé dobré pohody. Kdo jsou to
ti „přátelé dobré pohody“?
Děkuji za otázku. Nejdříve mi ale dovolte, abych poděkovala za
pozornost, kterou našemu klubu a jeho činnosti zpravodaj věnuje.
Děkuji i za rozhovor v prázdninovém dvojčísle. V této souvislosti
bych chtěla doplnit, že pan Lambert Prukner není již oficiálním
poradcem našeho klubu. Věříme ale, že se s ním budeme na
našich akcích stále potkávat. Dveře jsou otevřeny všem pozitivně
naladěným Bosonožanům. A to také souvisí s vaší otázkou. Přáte−
li dobré pohody rozumíme každého bez rozdílu věku (i když, a to si
přiznejme, klub patří především těm dříve narozeným), kterému či
které není osud Bosonoh a spoluobčanů lhostejný a kteří naše spo−
lečné problémy a starosti dovedou řešit v pohodě. A stejně tak se
dovedou upřímně podělit i o svoje radosti a úspěchy a bez závisti
a přejícně vnímají i úspěchy jiných. Zdá se mi, že kromě tradičních
tanečních akcí – plesů a hodů – se prostor k setkávání pohodových
Bosonožanů nevytváří. A jakkoliv si nechceme stavět vysoké cíle,
myslíme si, že právě pohodově naladění důchodci by mohli být ini−
ciátory takových inspirativních setkání.
Tak to vám, a vlastně nám všem, přeji hodně zdaru. A doufám, že
nejen za redakci zpravodaje!
Helena Koudelková

Klub důchodců Bosonohy
a přátelé dobré pohody
Vás srdečně zvou na

TANEČNÍ ODPOLEDNE
do Bosonožské orlovny
v sobotu 14. listopadu 2009
Začátek v 16.00 hodin
K tanci a poslechu hrají

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
rého pan Jan Čoupek (bylo to téměř detektivní pátrání) označil jako
Ladislava Nesvadbu. A protože jsem Laďu Nesvadbu z Vzhledné
do uzávěrky tohoto čísla nestihla k ověření toho, zda je na fotce
skutečně jeho tatínek, uvádím bez záruky, že na fotce jsou v horní
řadě zleva Rudolf Kuba, Jan Kratochvíl, Karel Nesvadba, Jan Kris−
tek a Leopold Fajtásek, ve druhé řadě sedí zleva Ladislav Nesvad−
ba a František Rieger a pod nimi je Jan Kuba.

Tu druhou fotku laskavě poskytla paní Milada Trefilová a já jsem na
ní poznala svého tatínka. Možná, že i někteří z vás na ní poznají
svoje příbuzné a známé anebo možná sami sebe. (V elektronické
podobě na www.bosonohy.cz bude fotka čitelnější.) A možná, že
právě tato fotka na závěr našeho připomenutí stoletých výročí
a vaše možná radost z rozpoznání těch mladických tváří bude
dokladem toho, že naše občasná snažení o pohledy do naší boso−
nožské historie nejsou zbytečná.
Helena Koudelková

Cestovatelské večery v Bosonožské orlovně
Občanské sdružení Svornost Bosonohy vás srdečně zve na
povídání s promítáním fotek, která se uskuteční
− v neděli 22. 11. 2009 v 17.30 hodin – téma Mongolsko
− v neděli 13. 12. 2009 v 17.30 hodin – téma Filipíny
Přednášku o Mongolsku povede Bc. Denisa Braunerová, DiS.
Podělí se s námi o své zážitky z tříměsíčního pobytu v Ulanbaata−
aru, kde pracovala v centru Caritas Czech Republic.

Hana a Pavel Maškovi
Tombola a občerstvení
Vstupné 40 Kč

Končí rok stoletých výročí
Pomalu končí rok 2009, kdy jsme si alespoň na stránkách zpravo−
daje připomínali stá výročí založení Orla a Sokola v Bosonohách.
Škoda, že se neuskutečnilo žádné oficiální obecní setkání a připo−
menutí a že nakonec sešlo i z povídání s historičkou Milenou Flod−
rovou a redaktorem Českého rozhlasu Brno Josefem Veselým.
Ráda bych poděkovala všem, kteří pomáhali tuto občasnou rubri−
ku naplňovat, a jsem ráda, že na závěr můžeme uveřejnit dvě foto−
grafie, které dodali naši čtenáři.

Na té první jsou mladí bosonožští orlíci z roku 1925 a originál fotky
poskytl laskavě pan František Lahoda. Můj strýc Karel Kuba iden−
tifikoval všechny mladíky na fotce až na toho uprostřed vlevo, kte−
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Přednášku o Filipínách povede Bc. Veronika Fojtová, která strávi−
la na Filipínách půl roku.
Vstupné dobrovolné
Chceme navázat na cestovatelské večery z minulého roku a přivá−
dět do orlovny zajímavé lidi, kteří mají zážitky a nevšední informa−
ce o cizích zemích.
Srdečně zvou organizátoři

bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
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Bosonožský divadelní spolek

Vochomůrka
si vás dovoluje pozvat
na představení vlastní detektivní hry

Nejistá šichta
které se uskuteční v neděli 8. 11. 2009
v 18 hodin v Bosonožské orlovně.
Vstupné dobrovolné bude použito
na vybavení jeviště divadelní technikou.

ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 ve spolupráci se školskou radou
zve všechny rodiče našich žáků a širokou veřejnost na

Vánoční jarmark
a

Soutěžní přehlídku zdobených perníků
17. 12. 2009 od 17.00 do 19.00 hod.
v Bosonožské orlovně.
Program:

Srdečně zveme všechny občany
v neděli 29. listopadu 2009 v 17 hod.
do Bosonožské orlovny na
Koncert netradiční formace
SHADOW QUARTET
Program: světoznámá díla J. S. Bacha a Vivaldiho,
filmové a populární melodie
možná přijde i host
vstupné dobrovolné

vánoční vystoupení dramatického kroužku Kapky
a žáků z Flétniček
podávání vánočního čaje
ukázka výrobků žáků naší školy a výtvarných kroužků
vyhodnocení soutěže o nejoriginálněji nazdobený perníček
Zúčastněte se naší soutěže:
do středy 16. 12. doručte do naší školy vzorky perníčků, které
na jarmarku vystavíme a ohodnotíme.
Těšíme se, že se společně s Vámi vánočně naladíme.
Žáci a pedagogové ZŠ

Je to v genech naposledy?
Přinášíme vám několik momentek z divadelního představení Je to
v genech bosonožského spolku Křemen. Derniéra tohoto předsta−
vení se konala 10. a 11. října v Bosonožské orlovně.
Před vlastní derniérou jsme podnikli „šňůru“ po bližším i vzdáleném
okolí. Budišov, Jaroměřice, Lažany a kulturní sál v galerii Vaňkov−
ka – to jsou místa, která navštívil kolektiv léka−
řů z Nemocnice svatého Ondřeje spolu s
ostatními aktéry této komedie. Setkali se s
milým přijetím, utužili kolektiv a rozdávali
radost a smích. Dvě představení v orlovně

měla takový ohlas, že nás přivedla k myšlence tuto hru zcela neo−
pouštět, takže se možná ještě někdy doktoři Connoly, Boney
a Mortimore v Bosonohách objeví.
Rád bych ještě jednou poděkoval všem našim příznivcům a štěd−
rým dárcům, osobně bych vyzvedl tolerantní partnery, bez nichž by
to opravdu nešlo, a pozval laskavé čtenáře na
druhý ročník divadelního jara, který se již při−
pravuje.
Za celý Křemen Miroslav Čoupek
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bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Jubilanti
Jubilanti – listopad 2009
Malinčáková Libuše
Bosonožské nám. 24
Sladký Stanislav
Konopiska 13
Veselá Božena
Křivánky 51
Veselá Růžena
Vratná 4
Konečný František
Pražská 26
Karásková Emilie
Pusty 1
Konečná Anna
Bosonožské nám. 14
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Bosonožský sport
75
70
80
90
80
75
70

Bosonožský sport
Tenisová bosonožská liga rekreantů (BLR)

Poháry pro vítěze BLR 2009
V období letní tenisové sezóny probíhal na bosonožských teniso−
vých kurtech dlouhodobý turnaj rekreačních hráčů. Svým zápalem
pro hru se určitě vyrovnali závodním hráčům. Hrálo se o čest a
slávu. Od května do září se spolu utkalo na dvacet čtyři borců ve
dvou skupinách. Polovina těch vítězných pak hrála o 1. až 12.
místo a druhá část pak o 13. až 24. místo.
Tady jsou ti nejlepší: 1. Ivan Dlugoš, 2. Pavel Červený, 3. Roman
Havlík
a další v pořadí: 4. Florián Zdeněk, 5. Holomek Patrik, 6. Šrutka
Milan, 7. Koplík Jiří, 8. Koplík Radek, 9. Kolísek Martin, 10. Pražan
Igor, 11. Jiaxis Anastásios, 12. Bauer Karel, 13. Otoupalík Karel,
14. Seidl Borek, 15. Matuška Petr, 16. Karásek Ivo, 17. Sochor
Jaroslav, 18. Valenta Petr, 19. Pohanka Karel, 20. Hanák Luděk,
21. Kostelník Jiří, 22. Krásenský David, 23. Skryja Jan, 24. Kilián
Petr.

Zleva ředitel turnaje Karel Otoupalík, Pavel Červený – stříbrná
medaile, Ivan Dlugoš – zlatá, Roman Havlík – bronzová.
připravil Anastásios Jiaxis

Bsonožské kuželky
Kuželkáři Bosonoh zahájili sezónu 2009–10 velmi úspěšně. Z prv−
ních pěti zápasů soutěže vyhráli velmi přesvědčivě první tři – 8 : 0,
8 : 0, 6 : 2, čtvrtý zápas prohráli nešťastně 3 : 5 a pátý zase bojov−
ně a šťastně 5: 3. Jev nevídaný, v tabulce soutěže Bosonohy figu−
rují na prvním místě.
Tabulka:
(zleva počet zápasů, výhry, remízy, prohry, skóre her jednotlivců,
zápasový průměr počtu shozených kolků družstva, celkový počet
bodů)
1. KO Bosonohy
5 4 0 1 30 : 10 2400 8
2. KC Réna Ivančice C
5 4 0 1 28 : 12 2450 8
3. KK Moravská Slávia Brno E
5 4 0 1 25 : 15 2379 8
4. KS Devítka Brno A
4 3 0 1 22 : 10
2310 6
.....KS Devítka Brno A
10. SKP Kometa Brno B
5 005
2 : 38
2118 0
A kdo by rád přišel podívat se na naše zápasy, tomu nabízím pro−
gram i s adresami kuželen.
Program soutěžních zápasů:
5. 11. 2009, čt, od 17 hod., KS Devítka Brno A – KO Bosonohy
hrajeme na kuželně v Žabořeskách, Fanderlíkova 17
(u hřiště na fotbal)
13. 11. 2009, pá, od 17 hod., KO Bosonohy–SKK Veverky Brno B
hrajeme v Rosicích, Tyršova 1181 (u koupaliště)
20. 11. 2009, pá, od 17 hod., KO Bosonohy – TJ Sokol Brno IV D
hrajeme v Rosicích, Tyršova 1181 (u koupaliště)
23. 11. 2009, po, od 19 hod., KK Moravská Slávia Brno E – KO
Bosonohy
hrajeme na kuželně Brno−Staré město, Vojtova 12
(u hřiště na fotbal – Morenda)
4. 12. 2009, pá, od 17 hod., KO Bosonohy – KS Devítka Brno A
hrajeme v Rosicích, Tyršova 1181 (u koupaliště)
11. 12. 2009, pá, od 17 hod., SKK Veverky Brno B–KO Bosonohy
hrajeme na kuželně Brno−střed, Veveří 4 (naproti MSSZ)
Další zápasy jsou pak po novém roce.
S kuželkářským pozdravem „ať to padá“
Anastásios Jiaxis

Poločas
V pátek 18. 9. jsme mohli na poločas zajít na Poločas.
Právě v tento den k nám do Bosonoh zavítala poloamatérská folk−
rocková skupina Poločas. V repertoáru skupiny jsou mnohé písně
od známého autora Petra Pololáníka.
A jak že vznikl tento zajímavý název skupiny? První část je vzpo−
mínkou na tragicky zesnulého Petra Pololáníka, druhá je přidána
jako koncová část příjmení pěti členů skupiny – Nečas.
A jak komentoval vystoupení v naší orlovně mluvčí skupiny Václav
Buchta? V tomto složení hrajeme teprve několik měsíců. V Boso−
nohách se nám líbilo a určitě se brzy ukážeme znovu, pokud nás
organizátoři pozvou… (smích)
Petr Juráček

Uzávěrka dalšího čísla 20. 11. 2009. Distribuce 4. 12. 2009.
Uzávěrka vánočního čísla 9. 12. 2009. Distribuce 18. 12. 2009.
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