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Bosonožské mladé hody
Svátek svatého Floriána, patrona obce, se stal historickým a kul−
turním symbolem Bosonoh. Jak jistě víte, 6. 5. se u nás uskutečni−

ly tradiční mladé hody. Tentokrát pod taktovkou 14 párů stárků.
Jejich jména jsou černým písmem napsána v následujícím rozho−
voru.
Hody však netrvají jen jeden den, jedno odpoledne, i když to tak
pro mnohé může vypadat. V březnovém čísle jsme vás informova−
li o usilovné snaze a píli stárků připravit se na den D.
27. 4. si tito mladí a mnozí další mohli oddychnout při předhodové
zábavě v Orlovně. Sešlo se kolem 150 lidí, kteří se do svých poste−
lí rozcházeli až kolem třetí hodiny ranní.
Samotný hodový víkend začal již v pátek, kdy stárci sál Orlovny
doslova opentlili, „okrepákovali“ a vyzdobili. V sobotu ráno se zdat−
ní mládenci vypravili do okolních lesů, kde porazili statný smrk,
který s velikou slávou vezli Bosonohami. Kolem 15. hodiny již asi
20metrová máje stála a ukazovala všem, že Bosonohy slaví. Pod−
večerní zvaní na hody a tradiční hlídání máje ukončilo tento perný
den.
Neděle probíhala v duchu lidového veselí. V 9 hodin byla sloužena
mše místním farářem Tomášem Mikulou. Odpolední průvod měl
vyjít ve 14 hodin. Ale! Pršelo.

Máme za sebou nejkrásnější měsíc v roce, jak je květen podle
ustáleného rčení nazýván. Byl−li skutečně tím nejkrásnějším, to
budeme moci posoudit až koncem roku, ale už teď si troufám tvr−
dit, že co se týče událostí v Bosonohách, patřil k těm nejbohatším.
A to jak na počet jednání zastupitelstva, tak i na rozličné kulturní
a sportovní akce. Čili naše obec strávila květen v činorodém ruchu.
A tak i naše novinářská parta měla o náměty postaráno a mohla se
patřičně zpravodajsky vydovádět. Výsledek máte před sebou.
Za reakční radu přeje hezké počtení

Miroslav Čoupek

Editorial
V naší městské části se stalo již tradicí pořádání mladých hodů.
Hody se konají vždy kolem 4. května, protože patronem  Bosonoh
je sv. Florián. Než ovšem tahle oslava začne, tak jí předchází dlou−
há příprava. Stárci se schází pravidelně dvakrát týdně a trénují
zpěvy a tanečky. Je potřeba vyžehlit kroje, postavit máj, roznést
pozvánky s rozmarýnou a tak dále. V letošním roce se sešlo
14 mladých párů a obléklo se do našeho bosonožského kroje a ani
nepříznivé počasí je neodradilo. Chci touto cestou poděkovat všem
stárkům za to že přispěli k udržení tradice, a hlavním organizáto−
rům, a to p. Jindřichu Čoupkovi, p. Jiřímu Výplachovi, pí Drahomí−
ře Medové. A také ještě pí L. Koutné, pí J. Novákové, p. R. Dubší−
kovi a všem, kteří jakkoliv pomohli.  

Děkuji Miroslav Sojka, starosta

Slovo starosty

Ve čtvrtek navštívil náměstek primátora Mgr. Martin Ander, Ph.D.,
(Strana zelených) bosonožskou radnici. Zúčastnil se zasedání
Zastupitelstva MČ Brno−Bosonohy. Jsme rádi, že se uskutečnilo

oficiální pozvání i s možností pobesedovat nad bosonožskými pro−
blémy. Přes hodinu jsme debatovali nad územním plánem pro
Bosonohy, o volbě varianty vedení R43 mimo naše území, o kana−
lizaci, o dopravní situaci, o životním prostředí a mnohém dalším.
Pan náměstek slíbil podporu z města při řešení našich těžkostí.

Na závěr návštěvy se naši zastupitelé vyfotili s panem náměstkem
(na fotce čtvrtý zprava v řadě stojících).
Zprava spodní řada: T. Vrtěnová, D. Medová, M. Melounová,
M. Špačková. Zprava horní řada: M. Čoupek, P. Juráček, A. Jiaxis,
M. Ander, M. Sojka, J. Výplach, Z. Lančaričová, B. Černý, J. Kilián,
R. Růžička. připravil Anastásios Jiaxis

Návštěva náměstka primátora v Bosonohách● Bosonožské mladé hody
● Bosonožský běh
● Návštěva náměstka

● 1. setkání heligonkářů
● Aktuální téma R43
● Bosonožský sport

Dočtete se

(Pokračování na straně 2...)

Půlnoční překvapení – taneček na boso. Vždyť jsme Bosonožáci!

Zastupitelé a brněnský náměstek při schůzi  v zasedací místnosti naší radnice
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Začátek byl trochu později a celý průvod byl
doprovázen nejen dechovou skupinou
Večerka a množstvím občanů, ale i občas−
ným májovým deštíčkem.
Odpolední program již tradičně doplnila
cimbálová muzika Zornica, která hrála
v 1. FC Pivnici. „Tato akce se měla původ−
ně uskutečnit pod širým nebem, ale kvůli
dešti jsme se přesu−
nuli do hospody,“ říká
Miloš Dočekal, známý
bosonožský organizá−
tor podobných akcí.
Jak mi Miloš řekl,
pozval cimbálovou
muziku již posedmé,
ale z toho pouze čtyři−
krát nepršelo a dva−
krát byla zima. „To mě
ale rozhodně neodra−
dí od pořádání dalších
ročníků,“ dodal.
Večerní zábavy, kte−
rou vedlo hudební
uskupení Hamrla
Boys, se účastnilo
přes 200 lidí. Asi nej−
větším překvapením
byl půlnoční tanec
naboso. Večer byl
dlouhý a slyšel jsem, že někteří stárci slavi−
li ještě při východu slunce.
Za všechny, kteří se o letošních hodech
dobře bavili, bych rád poděkoval organizá−
torům, stárkům a všem, kteří se zasloužili
o hladký průběh. Velký dík si za odbornou
práci jistě zaslouží paní Medová, Koutná
a Křivánková, které několik dní předem
praly, škrobily a žehlily kroje, aby vypadaly
tak parádně, jak to má být.

Petr Juráček

Rozhovor s hlavní stárkou a stárkem
Můžete se nám krátce představit?
Jmenuji se Michaela Šrutková, odmala

bydlím v Bosonohách na ulici Hoštická
a letos jsem stárkovala potřetí. 
Mé jméno je Jakub Čupera a pocházím
z Popůvek. Stárkoval jsem podruhé.
Kolik párů letos stárkovalo a kdo to
byl?
MŠ: Párů letos bylo čtrnáct: Milan Doležal
a Jana Svobodová, Tomáš Ševčík a Roma−

na Konečná, Libor  Poláček a Zuzana
Matoušová, Markéta Piontková a Honza
Vávra, Markéta Součková a Martin Blahák,
Kateřina Krakovcová a Jiří Čoupek, Alena
Ziková a Lukáš Čoupek, Tereza Adlerová
a Jakub Kepák, Dagmar Václavíková
a Jakub Svoboda, Petr Šrutka a Monika
Čutová, Martin Des a Jitka Křivánková,
Roman Havlík a Simona Hanušová, Petr
Paračka a Magda Sochorová.
Co tě zaujalo na stárkování?
MŠ: Poprvé jsem na hody šla, abych si to
aspoň jednou vyzkoušela, a protože to bylo
dobrý, tak jsem chtěla jít zas.
JČ: Spousta vína, zpěvu a skvělých lidí

kolem.
Jak probíhaly přípravy na letošní slav−
nost?
MŠ: Pořád stejně. Dvakrát týdně jsme se
scházeli v Orlovně, učili jsme se chodit
v kolečku i v průvodu, zpívat a tancovat.
Čím byly letošní hody výjimečné? 
MŠ: Opět se k nám připojili noví stárci a při−

spěli svou troškou do
mlýna. Žádné hody
nejsou úplně stejné,
hrála jiná kapela,
která večer oživila
repertoár i o moderní
šlágry, krepák z věnce
visel proklatě nízko
a počasí s námi nemi−
le laškovalo…
Co se ti naopak na
letošních hodech
nelíbilo, co tě zkla−
malo?
MŠ: Že nám hned
druhý den po hodech
někdo nařízl máju
a museli jsme ji porazit.
JČ: Pravda s tou
nařízlou májou to bylo
hodně nepříjemné.
Taky jsme píchli kolo

u povozu, když jsme ji vezli z lesa, ale to je
tak vše. Všechno ostatní bylo perfektní.
Co bys chtěl vzkázat případným zájem−
cům o stárkování?
Aby se toho rozhodně nebáli a příští rok při−
šli. Hody jsou skvělá akce.

Chtěli bychom poděkovat všem kdo se
zapojili do příprav letošních hodů, paní
Medové a paní Koutné, panu Výplachovi,
starostovi městské části Brno−Bosonohy,
panu Dočekalovi, panu Sochorovi, panu
Havlíkovi, panu Šrutkovi a všem stárkům.
Díky za rozhovor

Petr Juráček

Bosonožské mladé hody (...pokračování ze strany 1)

Jedná se vždy ve čtvrtek,
zahájení v 18 hodin.

Termíny zasedání
zastupitelstva

MČ Brno−Bosonohy
v roce 2007

28. 6. 2007
6. 9. 2007
1. 11. 2007
13. 12. 2007

D e n  m a t e k
V neděli 13. 5. 2007 uspořádal KD a MČ na bosonožské myslivně pěkné nedělní odpoled−
ne. Slavili jsme Svátek matek. Za krásného počasí, hudební produkce heligonkářů a vůně
grilu se podařilo pořadatelům potěšit přes sto místních obyvatel.

připravil Anastásios Jiaxis

Heligonkáři vyhrávají a Bosonožáci naslouchají při oslavě Dne matek na bosonožské myslivně.
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Informace z radnice

Pondělí 30. 4. 2007
dvanácté jednání rady Bosonoh
Rada městské části Brno−Bosonohy:
◆ vyslovuje souhlas s umístěním 2 ks obou−
stranných reklamních zařízení na pozemku
p. č. 4389/1 v k. ú. Bosonohy;
◆ aktualizuje a nadále trvá na záměru
odprodat p. xxx část pozemku p. č. 568 a pí
xxx část pozemku p. č. 568 dle jejich žádo−
stí. Zbývající část pozemku p. č. 568 v k. ú.
Bosonohy požaduje MČ Brno−Bosonohy
ponechat v majetku města Brna, neboť zde
nadále trvá záměr zprovoznit cestu pro pěší,
která spojuje ul. Pražskou s budovaným dět−
ským hřištěm na pozemku p. č. 576, který je
v majetku občanského sdružení;
◆ schvaluje výběr nejvhodnější nabídky
firmy Miroslav Meloun na akce „Letní čištění
komunikací v MČ Brno−Bosonohy“ a „Čištění
komunikací po zimní údržbě“;
◆ schvaluje přerušení prázdninového provo−
zu v Mateřské škole Ostopovická 29 od 1. 7.
2007 do 31. 8. 2007;
◆ doporučuje Zastupitelstvu městské části
Brno−Bosonohy schválit návrh změny Zadá−
ní Územního plánu města Brna (rozšíření
zadání o variantu konceptu  bez komunikace
R43) a dále začlenit připomínky návrhu
změn: 
1) nesouhlasí s umístěním vozovny DPmB
v navržené podobě a velikosti;
2) nesouhlasí s umístěním nového poldru na
ul. Práčata, domnívá se, že stávající poldr
kapacitně stačí.  V případě, že kapacita
nebude dostatečná, navrhuje ZMČ umístit
poldr v jiné lokalitě, požaduje dodržet původ−
ní záměr v dané lokalitě – sport a rekreace;
3) nesouhlasí s navrženou změnou z „obyt−
né plochy“ na „plochu biomedicinského
výzkumu“, požaduje dodržet návrh studie
Bosonohy II;
4) souhlasí s navrženou změnou „plocha
bydlení“ na ul. Křivánky za stávající zastavě−
nou lokalitou na levé straně;
5) souhlasí s navrženou změnou „plocha
zeleně“ v lokalitě ul. Křivánky;
6) požaduje změnu druhu dopravy v návrhu
ÚmB „rychlá tramvaj“ na „tramvaj“;
7) požaduje návrh změny umístění vozovny
v souladu s návrhem MČ Brno−Bosonohy
z roku 2004;
8) nabízí lokalitu pro zpracování návrhu vzni−
ku regionálního městského centra v lokalitě
Pražská (nad bývalým depem Velké ceny);
9) nabízí lokalitu pro zpracování návrhu pro−
storu pro celoměstské sportovní centrum
v lokalitě Pražská (směrem k dálnici D1);
10) nabízí lokalitu pro zpracování návrhu
umístění plochy pro biomedicinský výzkum
v lokalitě Pražská (prostory bývalého depa
Velké ceny);
◆ témata v různém: úspěšné schválení pro−
minutí půjčky MČ Brno−Bosonohy na výstav−
bu MŠ Konopiska, nedostatečné předkládá−
ní návrhů plánů priorit.

Čtvrtek 3. 5. 2007
Šestá schůze zastupitelstva (mimořádná)
Hlavním bodem programu bylo schválení
navýšení ceny díla na výstavbu budovy nové
školky. 
Firma DIRS Brno, s. r. o., vypracovala návrh
Dodatku č. 2 (příloha č. 1 zápisu), kterým se
mění celková cena díla na základě odpočtů
a přípočtů, které jsou součástí přílohy zápisu.
Rozdíly se týkají především změny užívání
stavby z výdejny stravy na kuchyni, s tím
související vzduchotechniky, zdravotně tech−
nické instalace, elektronického zabezpečo−
vacího systému a kalkulace venkovních omí−
tek. 

Zastupitelstvo městské části Brno−Bosono−
hy:
− neschválilo požadavek předložit strukturo−
vaný rozpočet položky 62.1. položkového
rozpočtu do příštího zasedání ZMČ Brno−
Bosonohy;
− schvaluje úpravu vnějšího povrchu budovy
MŠ Konopiska – omítku akrylátovou, toče−
nou;
− schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 323/257/06; 
− souhlasí s napojením MŠ Konopiska na
elektrickou síť a s tím spojenými náklady na
úhradu ve prospěch společnosti E.ON ve
výši 100.000 Kč;
− členka zastupitelstva pí Špačková sezná−
mila ostatní členy se záměrem akciové spo−
lečnosti PRADE Holding, a. s., vybudovat
výrobní a skladovací haly v Troubsku, Jihlav−
ská 2, který byl zveřejněn Krajským úřadem
JMK, odborem životního prostředí. Jde o roz−
sáhlou stavbu, která je blízko nově vybudo−
vané polní cesty a mohla by negativně ovliv−
nit MČ Brno−Bosonohy. ZMČ Brno−Bosono−
hy by mělo požadovat posouzení vlivu
záměru na životní prostředí v celém rozsahu;
− schvaluje vyjádření k záměru novostavby
výrobních a skladovacích hal v Troubsku,
Jihlavská 2 (viz příloha).

Čtvrtek 10. 5. 2007
sedmá schůze zastupitelstva
− návštěva náměstka primátora Mgr. Martina
Andera, Ph.D.
Pan Ander seznámil přítomné se záměrem
Zadání Územního plánu města Brna (kon−
cept bez komunikace R43), s návrhy zadání
změn Územního plánu města Brna pro
katastrální území Bosonohy, hovořil
o dopravní oblužnosti města Brna, o situaci
v postupu budování kanalizace v MČ Brno−
Bosonohy na MMB, reagoval na dotazy
občanů a zastupitelů.
− plnění usnesení, zprávy výborů a komisí,
interpelace; zastupitelstvo souhlasí s přesu−
nutím ul. Konopiska do kategorie čištění II
v harmonogramu čištění místních komunika−
cí;
− návrh Změny zadání územního plánu
města Brna (rozšířené zadání o variantu
konceptu bez komunikace R43); zastupitel−
stvo schvaluje návrh změn se zapracováním
připomínek;
− připomínky a návrhy k Územnímu plánu
města Brna; 
Zastupitelstvo městské části Brno−Bosono−
hy:
− nesouhlasí s umístěním vozovny DPmB
v navržené podobě a velikosti;
− požaduje umístění vozovny v souladu
s návrhem MČ Brno−Bosonohy z roku 2004;
− nabízí lokalitu pro zpracování návrhu pro−
storu pro celoměstské sportovní centrum
v lokalitě Pražská (směrem k dálnici D1);
− nesouhlasí s umístěním nového poldru na
ul. Práčata, požaduje dodržet původní záměr
v dané lokalitě – sport a rekreace;
− nesouhlasí s navrženou změnou z „obytné
plochy“ na plochu „biomedicinského výzku−
mu“, požaduje dodržet návrh studie Bosono−
hy II;
− souhlasí s navrženou změnou „plocha byd−
lení“ na ul. Křivánky za stávající zastavěnou
lokalitou na levé straně;
− požaduje upřesnění navržené změny „plo−
cha zeleně“ v lokalitě ul. Křivánky;
− požaduje změnu druhu dopravy v návrhu
ÚpmB „rychlá tramvaj“ na „tramvaj“;
− nabízí lokalitu pro zpracování návrhu vzni−
ku regionálního městského centra v lokalitě
Pražská (nad bývalým depem Velké ceny);

− schvaluje podpis smlouvy o dílo s firmou
SPELEX, s. r. o, na akci „Oprava elektroin−
stalace v budově ÚMČ Brno−Bosonohy I.
etapa“ a s tím spojené rozpočtové opatření;
− schvaluje návrh na odkup zastávkového
přístřešku firmě City Tools, s. r. o., za cenu
133.000 Kč za podmínky, že bude technicky
vyřešena možnost výlepu inzerce občanů;
− nestanovuje na území Bosonoh místo, kde
by byla redukována veřejná produkce
hudby;
− rozvojová témata Bosonoh – využití staré
budovy školky – zastupitelstvo bere na vědo−
mí uvedené závěry o záměrech se starou
budovou MŠ bez výhrad tak, jak je navrhují
pánové Ing. Růžička, RNDr. Jiaxis, Mgr.
Juráček a Ing. Arch. Čoupek;
− schvaluje záměr vypracování studie na
využití  budovy bývalé MŠ a schvaluje vyčle−
nění částky 10.000 Kč na pokrytí nákladů
a motivaci autorů studie;
− různé.

Pondělí 14. 5. 2007
třinácté jednání rady Bosonoh
Žádost firmy BMC KOVO, s. r. o., o proná−
jem pozemku;
Schválení pracovních cest starostovi MČ;
Projednání zápisu z 3. schůze Komise pro
ochranu a rozvoj životního prostředí.
Rada městské části Brno−Bosnohy:
◆ schvaluje uzavření nájemní smlouvy s fir−
mou BMC KOVO, s. r. o., na pronájem
pozemku p. č. 996/1 v k. ú. Bosonohy
o výměře 518 m2 na dobu neurčitou s výpo−
vědní lhůtou 3 měsíce za cenu 2 Kč/m2/ rok;
◆ schvaluje pracovní cesty v rámci města
Brna starostovi MČ Brno−Bosonohy dle
předloženého seznamu;
◆ schvaluje likvidaci nalezených černých
skládek v katastru Bosonoh;
◆ pověřuje starostu MČ prověřením technic−
kého řešení  úpravy a přemístění pomníčku
na ul. Pražské v návaznosti na projektovou
dokumentaci Zklidnění ul. Pražské a dále jej
pověřuje kontaktovat majitele pozemku
(Jihomoravský kraj) s návrhem přemístění
pomníčku a úpravy jeho okolí;
◆ schvaluje umístění 3 ks laviček na polní
cestu za ul. Hoštickou dle situačního náčrtu,
který vyhotoví člen RMČ Brno−Bosonohy
Mgr. Juráček;
◆ schvaluje umístění lavičky při komunikaci
na ul. Skalní do místa, které bude upřesněno
po prověření vlastnických vztahů k pozem−
kům;
◆ schvaluje doplnění informační tabule na
stojan křižovatky ul. U Smyčky a Bosonož−
ské nám., dále doplnění informační tabule na
stojan křižovatky ul. Pražské a Bosonožské−
ho nám. a zřízení nového místa pro umístění
informační tabule na křižovatce ul. Ostopo−
vické a ul. Konopiska;
◆ bere na vědomí dopis p. Ivo Klemeše ve
věci nesouhlasu postupu zahrádkářského
svazu při podpisové akci petice pro podpoře−
ní stanoviska, aby se nerušily zahrádky
v Bosonohých;
◆ neschváluje záměr podat na Odbor dopra−
vy MMB návrh umístění dopravního značení
„Zákaz zastavení nákladních automobilů“
v zastavěné části Brno−Bosonohy mimo
zásobování;
◆ bere na vědomí zprávu Ing. Miluše Galli−
nové ve věci návrhu technického řešení
vzduchotechniky a posuzuje jako nejvýhod−
nější variantu č. 3 (rekuperační jednotka) pro
kuchyni MŠ Konopiska.
(zápisy jsou kráceny – plné znění najdete na
úřadu městské části Brno−Bosonohy)

Rubriku připravuje A. Jiaxis

Zápisy ze schůze
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V jarních měsících odeslal starosta Boso−
noh, Miroslav Sojka, dotaz na Ředitelství
silnic a dálnic ČR, jak daleko je příprava
budování stěn u dálnice D1 v blízkosti
Bosonoh. 
Přečtěte si část odpovědi:
Pro Bosonohy se připravují stěny v kraj−
nici dálnice D1 vlevo 188,230–189,330.
V současné době se zpracovává pohle−
dová studie, znázorňující dopad stěn na
viditelnost reklamního poutače umístěné−
ho mimo pozemek ŘSD ČR u dálnice D1
vlevo, km 188,700, v k. ú. Bosonohy.
Předpokládaný harmonogram výstavby
je následující:
termín zajištění územního rozhodnutí
– 31. 7. 2007
termín zajištění stavebního rozhodnutí
– 31. 3. 2008
termín soutěže na zhotovitele stavby
– 05/2008–12/2008
termín realizace
– 04/2009–12/2009
Termíny realizace jsou podmíněny zařa−
zením akcí do rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na léta
2008–2009. V opačném případě nebude
akce uskutečněna.

Protihlukové stěny u dálnice D1

Aktuální téma R43, naštěstí pro nás stále
a pořád.
R43: Zelení požadují plnohodnotný obchvat
města
Podle brněnské SZ je jedině tato varianta
skutečným obchvatem města Brna, který
dokáže ochránit občany před tranzitní kami−
onovou dopravou. Navíc jedině tato varian−
ta má šanci získat podporu z prostředků
Evropské unie, neboť unijní pravidla nepři−
pouštějí možnost vedení transevropské sil−
nice osídleným územím.
Martin Ander, náměstek primátora, k tomu
říká:
„Výstavba obchvatů obcí je pro stát priori−
tou. Není důvod, proč by tomu tak nemělo
být v případě Brna. Vedení rychlostní komu−
nikace R43 jakoukoliv městskou částí, včet−
ně Bystrce, však není obchvat, ale průtah
městem. To by si měli uvědomit i zástupci
Jihomoravského kraje.“
Jana Drápalová, členka Rady města Brna,
k tomu dodává:
„R43 v bystrcké trase nemůže počítat
s podporou z evropských fondů, unijní pra−
vidla vedení transevropské dálnice osídle−
ným územím nepřipouštějí. Trasu pro tran−
zitní kamiony je třeba hledat mimo město.“ 
Usnesení Rady městské organizace Strany
zelených Brno k řešení silnice R43 ze dne
9. května 2007:
Zelení prosazují taková dopravní řešení sil−
ničních staveb, která pomohou ochránit
zdraví a pohodu bydlení občanů od nezbyt−
né tranzitní dopravy. 
Proto požadujeme, aby pro odklonění tran−
zitní kamionové dopravy ve směru
sever–jih byl vybudován plnohodnotný
obchvat města Brna. Vedení rychlostní
komunikace R43 jakoukoliv městskou částí,
včetně Bystrce, nepovažujeme za obchvat,
ale průtah městem.
Rada městské organizace SZ proto podpo−
ruje rozšíření zadání nového územního
plánu města Brna o třetí variantu jako začá−
tek cesty k výstavbě skutečného obchvatu
města Brna. Na komplexním řešení však
musí město spolupracovat s krajem. Rada
městské organizace SZ proto ukládá

zástupcům v Radě města Brna, aby prosa−
zovali přijetí výzvy směrem ke krajskému
zastupitelstvu s požadavkem, aby při pří−
pravě Zásad územního rozvoje JMK byla
zpracována také varianta vedení R43 mimo
území města Brna.
Přípravy na vybudování R43, která je sou−
částí sítě transevropských silnic, přes rekre−
ační oblast Brněnské přehrady, Bystrc, Kní−
ničky a Bosonohy považujeme za plýtvání
veřejnými prostředky, neboť evropské
direktivy vedení silnice takového významu
osídleným územím neumožňují. Bude−li
Brno a Jihomoravský kraj trvat na vedení
R43 v bystrcké trase, pak s finanční podpo−
rou EU počítat nemůže.

R43: Občané opačně než radnice měst−
ských částí
Občané města Brna využili možnost připo−
mínkovat rozšířené zadání územního plánu
v nebývalé míře. Zhruba 4 000 Brňanů dalo
připomínku, ve které podporují záměr udě−
lat třetí variantu územního plánu města
Brna. Opačný názor, tedy nesouhlas se
zpracováním této varianty, vyjádřilo jen
něco málo před deset občanů.
V termínu do 15. května se k otázce zpra−
cování třetí varianty územního plánu vyslo−
vilo také celkem 18 radnic městských částí.
Zatímco 14 z nich je proti tomu, aby bylo
zpracovateli zadáno uložit přípravu varian−
ty, která by nevedla přes Bystrc, 4 z nich
(Bystrc, Kníničky, Bosonohy, Kohoutovice)
přípravu seriózních podkladů pro rozhodo−
vání podporují.
Jana Drápalová, členka Rady města Brna,
k tomu říká:
„Těší mě, že tolik občanů města vyjádřilo
podporu záměru rozšířit zadání územního
plánu a zahájit tak konečně seriózní debatu
o řešení obchvatu Brna pro tranzitní kamio−
novou dopravu. Postoje většiny městských
částí považuji za politicky motivované, pro−
tože neexistuje racionální důvod bránit se
zpracování a posouzení srovnatelných
podkladů.”

z tiskových zpráv připravil
Anastásios Jiaxis

Aktuální téma R 43

Srdečně zvu všechny ženy,
které mají zájem se zúčastnit

„babských hodů”
do Orlovny ve středu

27. června ve 20.00 hod.
Přijďte v hojném počtu,

těším se na vás.
Drahomíra Medová

místostarostka

Informace z radnice

Dne 2. 5. 2007 navštívil člen Rady MČ
Brno−Bosonohy právníka JUDr. Hastíka,
který je pověřen zastupovat zájmy Boso−
noh při řešení problémů s dětskými hřišti.
Pan Hastík se seznámil s danou proble−
matikou a začal na ní pracovat.

Petr Juráček

8. května p. starosta Miroslav Sojka a pí
místostarostka Drahomíra Medová položili
květiny k pomníku Rudoarmějců
a k pomníku obětí I. a II. světové války.

Bosonožský zpravodaj vychází jednenkrát měsíčně v nákladu 1 000 ks výtisků a je distribuován do
domácností MČ Brno−Bosonohy zdarma. Formát A4, dvoubarevný (černá, modrá).
Ceny komerční inzerce:

Sleva 30% na opakovanou inzerci v násle−
dujícím čísle při dodržení formátu.
Pro inzerenty se sídlem v Brně−Bosono−
hách sleva 20%. Při opakované inzerci
sleva 30%.
Řádková inzerce (max. 4 řádky) pro inze−
renty se sídlem v Brně−Bosonohách zdar−
ma. Ceny jsou uvedeny bez DPH, k cenám
inzerce se připočítává 19% DPH.

Nekomerční inzerce: Uveřejňována bezplatně. Redakční rada si vyhrazuje právo výběru a úpravy
této inzerce pro potřeby tisku jednotlivých čísel.
Objednávky:
Inzerci je možné objednat písemně, faxem, e−mailem nebo osobně na ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožské nám. 1,
642 00 Brno, tel.: 547 422 701, fax: 574 227 019, e−mail: financni@bosonohy.brno.cz
Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová
Úhrady: Inzerce se hradí předem na ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.
Formy úhrady: a) v hotovosti na pokladně ÚMČ v úředních hodinách (po, st)

b) poštovní poukázkou
c) bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený

u Komerční banky,  č. 19−20621621/0100

TYP
MODULU

ROZMĚR (š x v) CENA

1/1 180x270 mm (16 modulů) 4 000 Kč

1/2
180x133 mm (4x2 moduly)

88x270 mm (2x4 moduly)
2 000 Kč

1/4
180x64,5 mm (4x1 modul)
88x138 mm (2x2 moduly)
42x270 mm (1x4 moduly)

1 000 Kč

1/8
88x64,5 mm (2x1 modul)
42x133 mm (1x2 moduly)

500 Kč

1/16 42x64,5 mm (1 modul) 250 Kč

C E N Í K  I N Z E R C E   v Bosonožském zpravodaji (platný od 1. 3. 2007)

Název pro staronovou polní cestu
Milí čtenáři, máme pro vás dobrou zprá−
vu. Jsou mezi vámi tací, kteří zpravodaj
čtou, a to pozorně,  a navíc na podněty
v něm uvedené reagují. Což nás blaží
a hřeje a hned se nám lépe píše.
Tak nám přišel první a dle našeho názo−
ru zdařilý návrh názvu  polní cesty za ulicí
Hoštickou. 
Zní K Bosonožskému hájku a zaslal
nám ho pan Roman Kvasnica.
Děkujeme a těšíme se na další vaše
nápady. Redakční rada
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Můžu se považovat za jednoho z těch stovek bosonožských
i mimobosonožských občanů, kteří shlédli v Orlovně 21. 4. 2007
podívanou, která asi všechny potěšila. Tentokrát vám nepředložím
popis celé akce. Určitě by se mi nepodařilo slovně zachytit atmo−
sféru a nádherné melodie.

Proto jsem udělal mezi špičkami bosonožské politiky, ale i s ostat−
ními návštěvníky malou anketu. Otázku, kterou jsem pokládal,
byste jistě vymysleli také:
„Jak se vám líbilo na 1. mezinárodním setkání heligonkářů v Boso−
nohách?”
„Setkání bylo zdařilé a myslím si, překročilo očekávání všech. Více
takových akcí a organizátorů.“ – Miroslav Sojka, starosta.
„Perfektní. Velice se mi to líbilo. Doporučuji organizátorům pokra−
čovat v této činnosti a založit novou tradici.“ – Drahomíra Medová,
místostarostka.
„Bylo to úžasné. Překvapila mě veliká účast a narvaná Orlovna. Byl
to velký zážitek a doporučuji pokračování. Celý sál zpíval s heligon−
káři.“ – Marie Putnová.
„Moc se mi to líbilo, protože jsem slyšel množství hudebních proje−
vů a různorodé pojetí hudby.“ – Milan Šrutka.
„Líbila se mi přátelská atmosféra na dvoře u Orlovny – množství
heligonkářů a zpívajících lidí.“ – Jiří Musil, ml.

I já přeji hlavnímu organizátorovi, panu Lambertu Pruknerovi, aby
i příští rok našel odvahu a sílu a uspořádal další ročník setkání.
Děkuji vám! Petr Juráček

1. setkání heligonkářů s mezinárodní účastí v Bosonohách

Je velice jednoduché a luxusní pozvat pro pobavení občanů něko−
ho z „celebrit” za desítky tisíc korun. Odměna divákům je většinou
„playback“. Obtížnější je však  pozvat desítky „srdcařů“ heligonká−
řů ze vzdálených míst naší vlasti. Věřím, že se to podařilo, a usku−
tečnilo se tak první historické setkání heligonkářů v Bosonohách.
Místní Orlovna se mimořádně zaplnila spokojenými diváky z naší
MČ i ze širokého okolí a vzdálených míst.
Odměnou za to byly, zvláště pro starší generaci, staré známé pís−
ničky, při kterých si zazpívali a zavzpomínali na svoje mládí. Tyto
písničky jistě už nikdy neuslyšíte v dnešní době. Cílem také bylo,
přiblížit hudební žánr mladé generaci.
Zákon schválnosti bylo, že pozvaní a kvalitní hosté ze Slovenska
(Ošťadnice) a z jižních Čech nepřijeli, jelikož shodou náhod se
konalo setkání u Žiliny a Plzně. Nevadí, stačilo to věrnému a jistě
spokojenému obecenstvu, které vydrželo sedět, poslouchat a zpí−
vat od 13 do 18 hod.
Příště to bude jistě lepší a kvalitnější. Poučíme se ze zkušeností,
které jsme získali.
Na druhý ročník se již těší účastníci, kteří odjížděli z Bosonoh spo−
kojení. Tím se jistě jméno městské části zviditelnilo.
Přeji Vám všem hodně zdraví a těším se na další setkání.

Lambert Prukner
DVD možno zakoupit  za 150 Kč u p. Pruknera, Bosonožské nám.
10. Tel.: 608 882 957.

Vznikne v Bosonohách nová tradice?

V červnovém čísle Bosonožského zpravodaje 2006 vyšel článek
paní ředitelky místní ZŠ. Ve svém ohlédnutí Mgr. Jarmila Habrová
nastínila předpokládané akce na další rok – jednou z nich byl běh
ke Dni osvobození. Její přání se vyplnilo.
Ještě jako malý kluk jsem se účastnil Běhu vítězství na fotbalovém
hřišti – tehdy ještě škvárovém. Tento běh organizoval tehdejší
Sokol od 70. let. Tradice zanikla koncem 80. let.
27. 4. 2007 byla navázána pomyslná niť. Organizaci celé akce zaji−
stili učitelé bosonožské školy. Do čela vedoucího týmu byl posta−
ven ambiciózní a sportovně laděný učitel Mgr. Petr Beneš. Již
několik týdnů předem vyměřil tratě a zakoupil odměny pro vítěze.
Byly vypsány tyto kategorie – předškoláci – 100 m, 1. tř. – 300 m,
2. a 3. tř. – 600 m, 4. tř. – 800 m a 5. tř. 1200 m. K samotnému
závodu byli přizváni i sportovci ze sousední ZŠ Troubsko, kteří

opravdu potrápili své soupeře z bosonožské školy. 
A jak běh dopadl? Celého závodu se zúčastnilo 85 dětí ze základ−
ních škol a z MŠ Bosonohy. Bylo rozdáno 20 medailí a 10 pohárů.
Start i cíl závodu byl na travnatém hřišti pod myslivnou. Nejstarší
kategorie doběhly přes hráz poldru až k nové asfaltové cestě (po
dně poldru) a zpět. Paní ředitelka by ráda tuto akci uspořádala
i příští rok. Prozradila mi, že plánuje pozvat děti i z jiných škol
a vytvořit tak tradiční a prestižní závod. Držme jí palce.
Na akci se podílela finančně ZŠ Troubsko a atletický oddíl AC
Track Field Brno. Bosonožské učiliště propůjčilo stupně vítězů
a místní myslivecké sdružení nám zapůjčilo lavice a židle z mysli−
vecké chaty. Děkujeme.
Všem závodníkům patří velká pochvala za jejich nasazení a spor−
tovní elán! Petr Juráček

Bosonožský běh osvobození

Vyhlášení vítězů v kategorii 5. třída – 1. Soňa Matoušková, ZŠ Troubsko,
2. Natálie Hrazdírová, 3. Lucie Šimčíková ZŠ Bosonohy.

V pátek 27. 4. 2007 se konal Bosonožský běh.
Bosonožského běhu se zúčastnily děti z Troubska a děti z Boso−
noh, ale i děti z mateřské školy tam nechyběly. Tento běh byl
naplánován na den osvobození Bosonoh.
Nebylo snadné vyhrát pohár, potřebovalo to trošku víc dřiny.
Děti, které neběžely, fandily a povzbuzovaly běžce. Poháry roz−
dával pan učitel Beneš. Celá naše třída byla nadšená z Natálky
Hrazdírové, Lukáše Kroupy, Lucky Šimčíkové, Jarka Války, kteří
doběhli do cíle mezi prvními.
Určitě pro nás bylo Troubsko silným soupeřem, ale pro naši
školu to byl velký zážitek.

Autorky: 
Aneta Mainclová  a Martina Vavříková,
žákyně 5. ročníku ZŠ Bosonohy

Hlavní organizátor – Lambert Prukner starší se svými kamarády –
heligonkáři.

Ještě než jsme začali, pan učitel připravil a naměřil tratě.
Když jsme přišli, odložili jsme si věci a roztrénovali jsme se.
Potom jsme se rozdělili do skupinek po třídách. Ukázali jsme si
trasu, kterou poběžíme a taky jsme si řekli všechny instrukce.
Nakonec jsme si rozdali  startovní čísla a odstartovali jsme. První
běželi školkáčci, 1. třída, 2–3 třída atd.
Když doběhly mladší děti, běželi jsme my. Velký úspěch byl, že
Veronika Vodičková byla 2. a Jana Kollárová skončila na skvě−
lém 3. místě. Také Martin Gistr byl druhý. Po nás běželi už jen
páťáci. Potom bylo chvíli volno na svačinu a na další věci.
A nakonec začalo vyhlašování vítězů. Po vyhlášení jsme se vrá−
tili do školy.
Ve škole jsme si mohli ještě jednu hodinu malovat. Pak jsme šli
na oběd a domů.

Autorka: 
Eva Dočekalová, žákyně 4. ročníku

Bosonožský běh očima dětí
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Za všechny členy komise děkuji všem spoluobčanům, kteří mají
zájem o životní prostředí v Bosonohách. Upozornili jste nás na
mnohé nedostatky, které jsme prodiskutovali a předložili zastupitel−
stvu a radě (např. odstranění černých skládek, umístění nových
laviček a košů, úprava pozemku před učilištěm, častější čištění ul.
Konopiska, umístění nových tabulí na výlet, plakátů a informací,
aj.). Některé naše body byly schváleny, některé však bohužel
nebyly podpořeny a neprošly.
Myslím si, že takto započatá spolupráce bude mít úspěch. Proto
neváhejte a upozorněte na případné nedostatky. Členové naší
komise vaše připomínky jistě předloží k projednání.

Petr Juráček
olca@centrum.cz

Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

Dětská hřiště
„Jak to bude s dětskými hřišti? Kdy je opravíte?”
Tyto otázky slyším v posledních několika týdnech často. V březno−
vém čísle jsem naznačil momentální stav, který bych rád nyní dopl−
nil.
Hřiště na ulici Za Vodojemem
Postaveno 1998
Toto hřiště je nevyhovující. Odborný technik doporučil odstranit
palisádu a dřevěný domeček. Jediný splňuje platné normy houpa−
cí kůň!
Doporučené prvky budou v letních měsících odstraněny.
Hřiště na Bosonožském náměstí – nad pekárnou
Postaveno 1998
Houpací koně se musí opravit – praskliny ve dřevě, chybějící
gumové kryty. Toto hřiště je „na tom nejlépe“.
Hřiště na ulici Vzhledná a na Bosonožském náměstí u kaple
Postavena 2002. Obě hřiště jsou nevyhovující. Technická zpráva
nám doporučuje dětské prvky odstranit. Oprava není možná. Ze
zprávy vyplývá, že hřiště nebyla postavena dle tehdy platných
norem. To znamená, že firmy pochybily. Tyto předpisy upřesňují,
jak mají obecně vypadat jednotlivé prvky – max. velikost prasklin
ve dřevě, řešení spojů, řešení dopadových ploch atd.
Proto jsem se obrátil na právníka, který pracuje externě na úřadě
MČ, aby nám s tímto problémem pomohl. Pan Hastík mi doporučil
neodstraňovat dané prvky, dokud se věc nevyřeší. Nastínil mi dvě
možnosti: mimosoudní vyrovnání (firmy uznají svou vinu a přispějí
na nové vybavení hřišť), nebo soudní cestou, což může trvat něko−
lik let. Doufám však, že firmy svou chybu uznají a nahradí škodu.
O dalším postupu vás budu včas informovat.

Vidíte sami, že nejsme v lehké situaci. Snažíme se ji však řešit tak,
aby hřiště co nejdříve sloužila svému účelu – k rekreaci dětí
i dospělých. 

Petr Juráček

Co zajímá Vás, zajímá i nás

Chtěl bych poděkovat všem pečlivým čtenářům Bosonoh, kteří mě

správně upozornili na nepřesnosti v některých článcích. Jmenovitě

děkuji paní Květoslavě Kilianové. Poukázala na historickou foto−

grafii stárků v minulém čísle, která nepochází z 30. let 20. století,

ale z období těsně po 2. světové válce. Tímto se všem vyfotogra−

fovaným omlouvám za to, že jsem jim několik let přidal. A kde tedy

paní Kilianová mezi stárky stojí? Jistě ji najdete.

Petr Juráček, kronikář

Kronikář

V dubnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o změnách
a opravách, které v brzké době proběhnou v Orlovně a jejím nej−
bližším okolí. 
Pro tento rok jsme získali dotaci na zateplení stropu od MČ Brno−
Bosonohy 50 000 Kč. Díky hejtmanovi Stanislavu Juránkovi
a Radě Jihomoravského kraje jsme získali 200 000 Kč na rekon−
strukci stropu. Pomoci těchto získaných a vlastních prostředků pro−
běhnou v letních měsících úpravy stropu. V předešlých dnech jsme
odstranili starou tepelnou izolaci z půdy – cca 40 m3 škváry a beto−
nu. Odlehčili jsme tak zatížení stropu. V červnu bude vytvořen
zateplený podhled ze sádrokartonu. Od září by měla Orlovna opět
sloužit škole, školce i celé obci při různých kulturních akcích.
V měsíci červnu by mělo být zprovozněno hřiště pro míčové hry.
Mnoho spoluobčanů se mě ptalo, jaký bude mít povrch. 
Nyní je hřiště odvodněno (bylo položeno 150 metrů drenážní trub−
ky) a bylo navezeno 60 tun prosívky. Takto je hřiště připraveno pro
položení umělého povrchu. Zatím však nemáme na tuto finální vrst−
vu (vyžádala by si 300 000 Kč) prostředky. Hřiště však i s tímto
povrchem bude funkční – stejný materiál se používá na sportoviš−
tích běžně. Doufáme, že staronové hřiště bude sloužit široké veřej−
nosti – bude volně přístupné. Síť pro míčové hry bude k zapůjčení
u správce budovy – p. Jindřicha Čoupka, Pražská 22.
Doufám, že v září budeme moci otevřít Orlovnu s novým podhle−
dem i novou oponou.

Za občanské sdružení Svornost Bosonohy
Ing. Ludvík Bárta, předseda 

Občanské sdružení Svornost informuje

Divoké srdce černého kontinentu se Vám představí na výstavě
Afrika – Divočina v srdci. Přes sto velkoformátových fotografií je
rozděleno do tří cyklů. První Vám umožní pohlédnout do tváří zjiz−
vených etiopských bojovníků na fotografiích dvorního fotografa
předešlého papeže Jana Pavla II. Proletět se v cesně třeba nad
Botswanou můžete díky snímkům Roberta B. Hasse v cyklu Očima
bohů. A tajemství života i smrti divokých zvířat v třetím cyklu Vám
odhalí Chris Jones, současný šéfredaktor časopisu National Geo−
graphic. 
Novinkou je v Brně poprvé představovaná kolekce kamenných
soch legendární sochařské školy ze Zimbabwe. 
Výstavu podkresluje příjemná africká hudba, okořeněná hlasy zví−
řat. Silný „africký“ dojem ještě umocňuje netradiční instalace na pří−
rodní materiály, africké rostliny a obří akvárium.
Je připraven pestrý doprovodný program: beseda o tom, jaké je
učit v keňském slumu, o africkém šamanismu, večer domorodých
tanců  a pro labužníky kulinářský seminář o pečení brouků. Aktuál−
ní informace naleznete na stránkách www.divocinavsrdci.cz.
Nedílnou součástí výstavy je také soutěž pro školní třídy, která ve
dvou kategoriích otestuje jejich znalosti a schopnost spolupráce,
na vítěze čeká výlet do Prahy nebo návštěva zoologické zahrady
a spousta dalších cen.
Výstava je otevřená od 23. května do 30. června, každý den od
10 do 18 hodin včetně svátků a pondělků v Křížové chodbě Nové
radnice na Dominikánské ulici v Brně.

Afrika – Divočina v srdci

NOVÁ ŠKOLKA

Práce na budově nové školky finišují. Vše je připraveno pro
obléknutí budovy do nového kabátu, v interiéru se začíná s mon−
táží obkladů a dlažeb a byl vybrán dodavatel vybavení kuchyně.
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BBoossoonnoožžsskkáá  pprréémmiiee  MMiillooššee  HHrraazzddíírryy
Letos je to přesně dvacet pět let, kdy bosonožský rodák
Miloš Hrazdíra získal v sedmatřiceti letech při mistrovství
republiky v cyklistice všechny tři tituly. V časovce a v závo−
dě jednotlivců a v časovce družstev. Jako připomenutí toho−
to heroického výkonu se v rámci letošního mistrovství
republiky, jehož trasa povede jako tenkrát přes Bosonohy,
bude jedna z prémií závodu mužů jmenovat Bosonožská
prémie Miloše Hrazdíry. V sobotu 30. června pojedou přes
Bosonohy juniorky, junioři a ženy (start je v 10.30 hodin)
a v neděli 1. července pak závodníci do 23 let a muži se
startem v 11 hodin.

Ne, nelekejte se. Nejedná se o překlep nebo nějaké geografické
nedopatření. Tímto nadpisem chceme jen obrazně dokumentovat
snahu brněnského producenta a bosonožského občana Vladimíra
Koudelky, který využívá každé příležitosti dostat Bosonohy do
centra společenského a kulturního dění v Brně i mimo ně. Nejinak

tomu bylo v pondělí 30. dubna, kdy
uspořádal pod záštitou primátora
města a pod názvem Nebe plné
hvězd již potřetí koncert k osvobo−
zení města, při němž se představil
Big band Felixe Slováčka, Jitka
Zelenková, Laďa Kerndl, Jiří Helán
a další známí i méně známí uměl−
ci. Součástí akce byly i tzv. příhra−
niční slavnosti, které zaštítili staro−
stové Brna−střed, Brna−Králova
Pole a Brna−Žabovřesky, neboť
sady Národního odboje – park
před klubem na Šelepově ulici, kde
se koncert konal, leží na rozhraní
těchto tří městských částí. „Loni
jsme tady s panem primátorem

a pány starosty deklarovali, že geometrický střed města je právě
zde,“ říká s úsměvem Vladimír Koudelka. „A k upevnění cedule
s toto hlásajícím nápisem jsem použil speciální hřebíky, které mi
poskytl Patrik Bárta z Bosonoh. Letos jsme po přeměření zjistili, že
geometrický střed Brna je sice v parku, ale na jiném  místě, a tak
bylo k upevnění cedule třeba upravit další pařez. A kdo jiný by to
měl udělat, než právě pan primátor a páni starostové. K tomu jsem
ovšem potřeboval pilu. A protože na mé zahrádce na Hoštické
jsem zatím pilu nepotřeboval, obrátil jsem se s prosbou o zapůjče−
ní na prvního muže Bosonoh. No a pan starosta mi pilu pro tento
účel půjčil. Titulek článku by měl tedy přesněji znít – bosonožská
pila v centru Brna. Pan primátor Onderka se starostou Králova
Pole Kopečným a po nich starostové Žabovřesk Kvapil a Brna−

střed Bortel pak při řezání pilou z Bosonoh od starosty Sojky doká−
zali, že i když jeden tahá doprava a druhý doleva, dovedou společ−
ně pracovat. Kéž by tomu tak bylo nejen při řezání pařezu,“ směje
se Vladimír Koudelka, který se kromě svých regionálních a celo−
státních projektů podílel i na přípravě několika úspěšných akcí také
u nás v Bosonohách. Redakce

Foto Igor Zehl

Bosonohy v centru
Upalte ji! Na hranici s ní! Ať zhyne v plamenech!
S trochou fantazie by se takto dala pochopit hranice a s ní figurína
čarodějnice postavená u myslivny. V pondělí 30. 4. byl jejich čas.

Zdatní fotbalisté z FKSK Bosonohy ji pevně svázali a počkali, až
slunce zapadne k obzoru. Pro přihlížející vyvalili sudy, porazili
vypasené zvíře a přispěli tak k všeobecnému veselí. Několik desí−
tek obyvatel se mohlo začít bavit. Po vzplanutí hranice si připravilo
své „nářadí“ místní známé a oblíbené hudební sdružení Samorost
pod vedením Patrika Bárty a Metamorfoza se svým frontmanem
Liborem Pařízkem. Tato dvě tělesa se neochvějně (i když byla
zima!) střídala v produkci nejen country hudby až do samotného
závěru této lesní slavnosti – do 2. hodiny přicházejícího dne Svát−
ku práce. Petr Juráček

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakub−
ská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí,
kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem
a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné
poklady.
Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapra−
dí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletu−
je spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci
říká „noc čarodějnic“. Existovala řada praktik, které měly umožnit
čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout
v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před čaro−
dějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou
v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu.
Postupem doby se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“ –
mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby
viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že
je tak možno čarodějnici srazit k zemi.

Staženo z http://www.teepek.cz/

Čarodejnice na myslivně

Řádková inzerce

Mám zájem
o pronájem bytu

1+KK, nebo 1+1
v městské část i  Brno−Bosonohy.

Kontaktujte mě prosím
na e−mailové adrese:
robert .ss@at las.cz

❑ Koupím za odvoz nebo symbolickou částku tažné zařízení na
Škodu 105, 120, typ M. ☎ 737 048 884

❑ Prodám kočárek Chicony (tříkolku)           v zachovalém stavu.
Možnost kombinace   s vajíčkem Chicony. Cena 4 000 Kč. Volejte
od 11 do 16 hod. ☎ 602 526 555

❑ Prodám bázén, průměr cca 3 m, nafukovací obruč, zbytek poly−
etylen, za 2 000 Kč. Informace 12−17 hod. ☎ 728 320 520

❑ Koupím přídavná kolečka k dětskému kolu. ☎ 602 764 600
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Jubilanti – duben
Jubilanti – květen 2007                  
Anna Kiliánová Ostopovická 96 let
Ladislav Vaněk Bosonožské nám. 91 let
Květoslav Křivánek Hoštická 80 let
Stanislav Vlach U smyčky 80 let
Květoslava Vizinová Pražská 80 let
Vilém Meloun Bosonožské nám. 80 let
Anna Horáková Ostopovická 80 let
Stanislav Horňák Práčata 75 let
Anna Ondrůjová Pražská 75 let
Květoslava Kiliánová Práčata 70 let
Vilém Kilián Bosonožské nám. 70 let
Drahomíra Siváková Pražská 70 let
Libuše Pařízková Bosonožské nám. 70 let  
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Výsledky tenisového klubu TK Brno−Bosonohy
v letošním roce do 15. 5. 2007

Dospělí:
2. liga Sokol Letovice–TK Brno−Bosonohy „A“ 6:3

TK Brno−Bosonohy „A“–TC MJ Brno 4:5
TO Milo Olomouc–TK Brno−Bosonohy „A“ 2:7

I. třída TK Brno−Bosonohy „B“–Slovácký TK Břeclav 5:4
Sokol Žabovřesky–TK Brno−Bosonohy „B“ 7:2
TK Brno−Bosonohy „B“–Jiskra Otrokovice 1:8

Dorost:
I. třída TK Brno−Bosonohy „A“–TC Brno „B“ 1:8

TJ Sokol Uherský Brod–TK Brno−Bosonohy „A“ 6:3
TK Brno−Bosonohy „A“–Start Brno „B“ 2:7

III. třída Sokol Žabovřesky–TK Brno−Bosonohy „B“ 2:7
TK Brno−Bosonohy „B“–ASK Lipůvka 7:2
SK Jundrov–TK Brno−Bosonohy „B“ 8:1

Starší žactvo:
II. třída TK Brno−Bosonohy–TC Brno 0:9

HTK Třebíč–TK Brno−Bosonohy 9:0
TK Brno−Bosonohy–TK Šlapanice 2:7

Mladší žactvo:
II. třída Sokol Letovice „B –TK Brno−Bosonohy 8:1

TK Brno−Bosonohy –HTK Třebíč 1:8
Sokol Žabovřesky–TK Brno−Bosonohy 8:1

Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na
domácích kurtech v měsíci červnu 2007:
Dospělí:
2. liga:
9. 6. začátek 10.00 hod. „A“ ČLTK 1928 Olomouc
I. třída
2. 6. začátek 9.00 hod. „B“ TC–MJ Tenis Brno
Dorost:
I. třída
3. 6. začátek 9.00 hod. „A“ Sokol Letovice
24. 6. začátek 9.00 hod. „A“ HTK Třebíč
III. třída B
10. 6. začátek 9.00 hod. „B“ BLTC Brno
Starší žactvo:
II. třída A
2. 6. začátek 14.00 hod. „A“ Sokol Letovice „B“
23. 6. začátek 9.00 hod. „A“ STK Tišnov
Mladší žactvo:
II. třída A
10. 6. začátek 14.00 hod. „A“ ASK Blansko

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše druž−
stva. Na všechny uvedené zápasy je vstup zdarma.

Zpracoval K. O.

Bosonožský sportVítáme nové občánky
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ 

Dne 12. 5. 2007 proběhlo na našem ÚMČ
slavnostní vítání těchto nově narozených dětí:

Petr Meloun, Filip Cidlík

Eliška Langerová, Markéta Klašková
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme

hodně štěstí, zdraví a lásky.

Uzávěrka příštího čísla: 8. 6. 2007. Předpokládaná distribuce: 25. 6. 2007
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