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Dne 28. 12. 2006 se uskutečnila schůze klubu důchodců v Orlov−
ně. Na začátku zhodnotil předseda p. Lambert Prukner st. působe−
ní klubu za celý rok. V uvítací řeči mimo jiné řekl: „Během 12letého
trvání našeho klubu bylo uspořádáno 75 zájezdů, 34 návštěv diva−
del, 32 Čajů o páté a jiné akce. Myslím si, že je radost zavzpomí−
nat na známá místa našich zájezdů, které jsme společně poznali.“
Na závěr poděkoval všem pomocníkům a organizátorům.
Poté následovala volná zábava doprovázena hudbou skupiny
Veselá dvojka pod vedením Pavla Kršky. Kdo chtěl, mohl si i zatan−
čit. Kulturní program doplnil zpěv vánočních koled. Pokud si někdo
myslí, že důchodem končí radost ze života, mýlí se. Již několikátá
moje návštěva akce klubu důchodců mě utvrzuje v tom, že tato
etapa života je neméně důležitá a jistě i radostná. Snad mohu
poděkovat za všechny účastníky a členy klubu organizátorům, že
myslí na své spoluobčany a nezůstávají se svým elánem a nápady
doma na gauči. Petr Juráček

Výroční schůze klubu důchodců Bosonohy

Na svátek sv. Štěpána jsme (skupinka Křemílků z Bosonoh) nav−
štívili naše nemocné a někdy i nemohoucí spoluobčany. Připomně−

li jsme si tak poselství Vánoc – rozdávat radost, naslouchat
a pomáhat potřebným. Děkuji všem, kteří nás přijali do svých
domovů. Novinkou letošního koledování byla změna hudebního
nástroje – místo kytary jsme s sebou měli harmoniku.

Za koledníky Petr Juráček

Štěpánská koleda

Filmový dokument
Bosonohy v letech 2006 – 2007
Již několik let se natáčí na video různé kulturní a sportovní akce.
Bohužel však ještě nikdo neudělal průřez všemi událostmi, které
se v Bosonohách v průběhu roku dějí. Autoři tohoto vznikajícího
dokumentu se snaží tento nelehký oříšek rozlousknout.
Shromažďujeme materiály o společenském, kulturním a sportov−
ním životě v Bosonohách od března 2006 do června 2007. Vybrali
jsme nejdůležitější akce, které se v Bosonohách konaly a budou
konat. Kritériem pro zařazení do dokumentu je významnost akce
a počet návštěvníků. 
Filmový dokument se zaměří na tyto akce:
plesová sezóna, setkání s rodáky, mladé hody, Dětský den, Krtek−
cup, Bosonožský sudoval, volby, výstavba mateřské školky, bab−
ské hody, rozsvícení vánočního stromu, divadelní představení,
Čaje o páté, důležité stavby. 
Cílem je přiblížit nejen budoucím generacím život Bosonožáků
v roce 2006/2007. Zpracovaná data budou uložena na DVD, VHS. 
Vznikne ucelený dokumentární film dlouhý cca 1 hodinu. Na začát−
ku filmu bude krátké seznámení s historií Bosonoh, ukázky
z němého filmu z 20. let 20. stol – pojednává o bosonožských
dožínkách. Další částí dokumentu budou jednotlivé kapitoly – udá−
losti. Každá z nich bude trvat podle důležitosti od cca 2 do 5 min.
V komentáři bude divák seznámen s danou akcí, její historií a pořa−
dateli. Na konci nosiče bude uloženo fotoalbum z těchto i jiných
akcí, které se v daném období konaly.
Mluvený text navrhnou autoři dokumentu a bude konzultován
s jednotlivými pořadateli.
K tvorbě dokumentu byl přizván kameraman Zdeněk Buček, který
má s podobnou akcí v Bosonohách zkušenosti a je bosonožský
rodák.
Tento materiál bude zařazen do archívu jako důležitý dokument
o místních zvycích, společenských a sportovních událostech. Měl
by sloužit jako učební pomůcka pro žáky ZŠ. Další důležitou funk−
cí bude větší propagace městské části. Nosiče budou volně k pro−
deji, stejně jako jiné publikace o Bosonohách.

Autoři připravovaného dokumentu:
Miroslav Kazda, Petr Juráček – kronikář

V pátek večer 2. 2. 2007 proběhne v Boby centru soutěž
o nejkrásnější dívku Moravy, první tři postoupí přímo do finá−
le soutěže Miss České republiky. A představte si, že Bosono−
hy tu mají své želízko v ohni. Z té nejryzejší  „bosonožské
líhně“ bude sličná kandidátka z Bosonoh.
V příštím čísle se vám pokusíme přinést rozhovor, výsledky
i zážitky ze soutěže krásek.

Držte palce bosonožské krásce na soutěži
Miss Moravia
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Od našich spoluobčanů

S penězi nebo bez… hlavně zdravíčko!
Nechtěla bych nudit svými ustavičnými stíž−
nostmi a připomínkami, ale stále si myslím,
že je lepší ukazovat na nedostatky než
mlčet, čekat a doufat, že si třeba za deset,
za dvacet let konečně někdo všimne, že
tady něco chybí.
Nechci nikoho urazit nebo zlehčovat jeho
píli a úsilí vynaložené na budování čehoko−
li. Svým předchozím článkem jsem jen
chtěla ukázat, že někde to jde (i bez těch
financí) a někde jenom posloucháme o tom,
jak by to šlo, kdyby…
Věřím, že nikomu neunikla ta skutečnost,
že v komunální politice existuje rozdíl mezi
penězi a penězi. Jsou totiž peníze z rozpo−
čtu a ty jsou dané a omezené. Ale na druhé
straně existují i peníze, které se přímo nabí−
zejí (např. od EU a různé programy financo−
vané městem Brnem). Bohužel se o ně
musí ten, kdo je chce získat, dosti přičinit. 
Záleží tedy na snaze, píli, trpělivosti, šikov−
nosti a hlavně na chuti se něčemu novému
naučit a hledat nové cesty a řešení. Bude−
me tedy všechny tyto vlastnosti přát do
nového roku 2007 našemu novému zastu−
pitelstvu, aby se už konečně začalo něco
dít i tady v Bosonohách. 
Nebylo by přece na škodu, kdyby se Boso−
nohy přestaly chovat jako samostatná obec
a začaly konečně profitovat z toho, že nále−
ží k Brnu−městu a zároveň k Evropské unii.
A třeba už příští léto (buďme optimisty) si
budou mít naše děti alespoň kde hrát. 
Zatím mi totiž připadá, jako by se tady děla−
lo všechno proto, aby děti měly ty nejhorší
podmínky k životu. Teď nemám na mysli
jenom tu maličkost, že je zde nedostatek
míst na hraní. Ale hlavně ty skutečnosti,
jako jsou nadlimitní emise a hluk s milostivě
udělenou výjimkou až do roku 2011 (Vydrž−
me! Přežijme!).
Dále budování nové školky na hranici naší
nejvytíženější dálnice v České republice,
která se školce v nejbližších letech ještě při−
blíží (mám na mysli rozšiřování dálnice). Ať
to mají i ty další generace nejmenších dětí
hned z první ruky!
A aby to ani školákům nebylo líto, tak jim
byly umístěny přímo na školu vysílače,
které by v žádném případě bez jakéhokoli
odstínění neměly být umístěny v obytné
zóně, natož nad hlavami dětí. Tam bychom
mohli vyžadovat dokonce dvakrát až třikrát
přísnější normy než pro dospělé lidi.
Zjišťoval vůbec někdo, kromě zisku, jak je
to se škodlivými vlivy záření na mladý, ještě
se vyvíjející, mozek? Myslím, že bychom si
jako rodiče zasloužili odpověď od nezauja−
tého odborníka, protože mi to zatím připadá
jako hazard se zdravím našich dětí. 
A buďme realisty a řekněme si popravdě,
že ono vlastně ještě ani není zjištěno, na co
všechno záření z vysílačů má vliv. To
poznáme až za pár desítek let. A nezlobte
se na mě, představa, že děti zde fungují
jako pokusní králíci, mě děsí. 
Mé druhé přání do roku 2007 je věnováno
nám a hlavně našim dětem. Přála bych si,
aby naše nové zastupitelstvo začalo získá−
vat více peněz na dobré věci pro Bosonohy
a aby za ty peníze nemusel ani jeden člo−
věk zaplatit zdravím.

M. D.

S penězi nebo bez ...
... prosím, dopřejte nám klidnou a bezsta−
rostnou procházku. Buďte trošku ohledupl−
ní i k druhým. Vždyť vy máte určitě svého
pejska rádi, tak proč nemůžete z té lásky k
němu odnést  jeho hovínko do koše? Je
opravdu nutné, abychom vás na každém
kroku buzerovali? Není to trošku pod úro−
veň nás všech? Zkuste se k tomu postavit
čelem a sami zodpovídat za své miláčky.
Jde jenom o to, vzít si s sebou na procház−
ku sáček a přemoci první nepříjemné poci−
ty. Pak už to budete vnímat jako samozřej−

most a hlavně si tím sami ulehčíte život.
(Nebo snad máte na svých botách speciál−
ní čidla?) 
A výmluvy typu: „Vždyť se podívejte,
nejsem ani první ani poslední!“ snad nepat−
ří do úst dospělým a zodpovědným lidem.
Chceme−li žít v příjemném prostředí, tak se
nemůžeme pořád vymlouvat co ten a onen.
Když chceme změnit svět, musíme začít
hlavně u sebe. A to platí, myslím, i v jiných
sférách lidského chování.

M. D.

Milí pejskaři...

Jak jste si mohli přečíst na pozvánkách na
divadelní pohádku Princezna z chaloupky,
divadelníci z Křemílek týmu i Křemene si
vzali za své pořízení nové opony pro diva−
delní představení a vůbec všechny spole−
čenské akce pořádané v Orlovně. První
korunky se přikutálely 7. ledna, další snad
přibudou při kulturních akcích v Orlovně, při
kterých bude vstupné věnováno na tento
účel. V případě, že se těchto akcí nestihne−
te zúčastnit, můžete svůj příspěvek osobně

předat zodpovědným osobám: Miroslav
Čoupek, Pražská 22; Mgr. Petr Juráček,
Pusty 3. Pořizovací cena nové opony je 35
tisíc Kč. Za všechny dary předem děkuje−
me, o sbírce budeme informovat v dalších
číslech.
Doufejme, že tato akce neskončí požárem
jako v Praze před lety a bosonožské diva−
dlo bude mít stejně dlouhou tradici jako to
Národní.

Sbírka na divadelní oponu − věc veřejná

v neděli, 25. února v 17 hod.
v bosonožské Orlovně
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Když se blíže podíváte na tuto sochu, zjistí−
te, že rok postavení je 1906. Tedy přesně
před 100 lety. Byl jsem na tuto důležitou
informaci upozorněn paní Pelikánovou,
které stojí socha přímo před domem. Díky
ochotě paní Marty Laudátové, která mi dala
k nahlédnutí zápis−
ky jejího tatínka
z roku 1983, jsem
se o této soše
dozvěděl více.
Vybral jsem ze
zápisků pana
Zdeňka Svobody
několik vět, které
vám předkládám
k přečtení.

V prosinci jsem
přečetl staré roční−
ky „Orla“ od roku
1918 do roku 1925,
potom léta 1926 až
1929. V ročníku
1920 jsem zjistil, že
koncem června
1920 byla konána
okrsková schůze
III. okrsku ve Střeli−
cích, na které byl
zvolen starostou František Vizina
(1876–1946) od potoka a  zúčastnily se jí
Ludmila Gabrielová−Karásková a Štěpánka
Továrková−Dočekalová.
Rodiče paní Dočekalové bydleli kdesi

u „Chaloupek“ v domě, kde dnes bydlí Ladi−
slav Krásenský invalidní důchodce – taky
kdysi Orel. Tam se narodil Petr Továrek,
otec Petra, a ještě jeden bratr či sestra.
Tato Štěpánka se narodila v Lučenci na
Slovensku, kde žili, když její otec byl vedou−

cí v nějaké továrně
podléhající vojen−
skému vedení.
Počátkem 20. sto−
letí se zase dostali
do Bosonoh a zakou−
pili dům č. 27 od
Rejdy. Její mamin−
ka Františka Buč−
ková byla posluho−
vačka a pocházela
z  Popůvek. Když
ještě bydleli u „Cha−
loupek“, dožíval
u nich její dědeček
(paní Dočekalové
pradědeček) Fran−
tišek Kučera, který
byl prý bohatý sed−
lák z Tetčic. Byl prý
velmi zbožný a říká−
val: „ Až já umřu,
tož tady za ty pení−
ze dejte postavit

nějaký kříž nebo sochu, aby po mně tady
na světě něco zůstalo a bylo to k větší cti
a chvále Boží“. Brzy po smrti tohoto pana
Kučery zakoupili ten dům číslo 27 a po
poradě a na návrh pana faráře dali zhotovit

sochu Nejsvětější Trojice. Prý křížů bylo už
hodně a taková socha že bude vhodnější.
Paní Dočekalová tvrdí, že má ještě noviny
z té doby, kdy byla tato socha v roce 1906
svěcena za velké účasti lidu. Celá slavnost
je v těch novinách podrobně vylíčena.
V roce 1968 tam byl oltář při slavnosti Boží−
ho Těla. Předtím naposledy se konal prů−
vod Božího Těla asi v roce 1956. Oltář od
dávna stavěli u „Rebáčků“, ale Vilém(1912
−    ) jako soudruh nechtěl oltář stavět, tak
při řeči s Janem Ambrožem (1911−1971),
který u nich pracoval ve vepříně, mu nadha−
zoval, že by už oltář nestavěl (tehdy to
nebylo povoleno). Tož jsem prostě k nim
zašel, aby mi ty potřebné věci dali, že
postavíme oltář u našich. Celkem ochotně
mně všechny věci dali. František Pazourek
(1913−1978) upravil oltář a my jej postavili
před sochu Nejsvětější Trojice. Byl asi ze
všech oltářů nejmodernější a nejlepší.
Pozadí socha a vedle ní právě rozkvetlé
růžové a červené růže. Svícny a ostatní je
u nás doma v krabici, oltář je u Jendy Vese−
lého na půdě. Slavnost tam byla v letech
1968, 1969, 1970 a 1971.
Velice děkuji za všechny Bosonožáky rodi−
ně Svobodové za jejich ochotu a poskytnu−
tí cenných materiálů.

Petr Juráček, kronikář
pozn.:
fotografie je převzata z www.vilemwalter.cz/dsa.
Tamtéž si můžete prohlédnout další drobné sak−
rální stavby na území Brna

Socha Nejsvětější Trojice na ulici Přímá

A je po Vánocích… Také ve školce
byl Mikuláš s čertem, kteří nám při−
nesli kromě pohádky Čert a Káča
plný koš překvapení a mlsání. Všich−
ni jsme si svůj balíček zasloužili.
Také Ježíšek byl štědrý. Kromě krás−
né vánoční atmosféry ve vlastnoruč−
ně vyzdobených prostorách
mateřské školy s tradiční vzá−
jemnou ochutnávkou cukroví
přinesl zářící stromeček
s kupou nových hraček, před
kterým zářily oči šťastných
dětí. Zazpívali jsme si společ−
ně koledy a nadšeně se pusti−

li do rozbalování dárečků.
Také rodičům a přátelům školky
děkujeme za pomoc a účast !

Po Vánocích  čeká naše před−
školáky návštěva starších
kamarádů v 1. třídě a zápis do
ZŠ. Už se všichni těšíme.
Místo bobování chodíme na
vycházky pozorovat, jak nám
vyrostla nová školka.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2007 – 2008
se uskuteční v mateřské škole Osto−
povická 29 v těchto dnech:

vydávání přihlášek: čtvrtek 22. 2.
2007, pátek 23. 2. 2007 od 7 do 16
hodin.

ZÁPIS:  s vyplněnou přihláškou
a lékařem potvrzeným evidenčním
listem dítěte: 
čtvrtek  1. 3. 2007 od 7 do 16 hodin,
pátek 2. 3. 2007  od 7 do 16 hodin.

Co nabízí naše MATEŘSKÁ ŠKOLA ?
− cvičení na rehabilitačních míčích;
− logopedickou péči (spolupráce se
SPC pro vady řeči Veslařská);

− keramiku;
− výuku anglického jazyka ;

− výuku hry na zobcovou flétnu;
− tanečně pohybový kroužek;
− plavání;
− školu v přírodě;
− vycházky a výlety do přírody;
− kulturní představení;
− individuální přístup k vašim dětem;
− spolupráci s pedagogicko−psycho−
logickou poradnou Zachova 1;
− edukativně−stimulační skupiny pro
předškoláky (příprava na školu za účasti rodi−
čů);
− úzkou spolupráci a návaznost
mateřské školy se základní školou.

Z P R Á V I Č K Y  Z  N A Š Í  Š K O L I Č K Y
Kateřina Holomková, 5. tř.

Natálie Hrazdírová, 5. tř.

Hana Černíková, 5. tř.

Martina Vařílová, 5. tř.



Jaro a léto je doba plná slunce a příznivá pro výlety, procházky
a hry venku. Podzim a zima již pro maminky s dětmi tak ideální
není, venku je sychravo, prší, bláto a my pro děti hledáme, jak je
zabavit, když venku celý den prší. Tato skutečnost mě přivedla na
myšlenku zorganizovat pro děti a jejich rodiče program, při kterém
by se děti vydováděly a maminky si na chvíli od starostí: „Co
s ním?“ odpočinuly. Proto jsem zavedla v místní Orlovně cvičení
dětí s rodiči. Spolek Svornost mi velmi ochotně vyšel vstříc a za
symbolický nájem umožnil využívat prostory Orlovny. Ze sponzor−
ského daru MUDr. Kuxové (privátní stomatoložky), Purkyňova 93,
jsem pořídila vybavení a „sportovní náčiní“ vhodné pro batolata.
A od listopadu 2005 se pravidelně setkáváme. Naše „cvičení“ je
zaměřeno na rozvoj rozumové výchovy a hrubé motoriky. Děti se
po společném přivítání učí jednoduchá říkadla, písničky s jednodu−
chými pohybovými prvky, pak následují jednoduché hry, při kterých
se děti proběhnou, a dále je na programu „volná zábava“, při které
si každé dítě vybere pomůcku, která se mu líbí, a s tou si hraje.
Průběžně si děti pomůcky střídají. K dispozici mají dětský stan, pro−
lézací tunel, karimatky, míče, gymbally, rehabilitační zvířátka,
chůdy, trampolínu, gymnastické obruče. Děti se vzájemně pozná−
vají, učí se sociálním kontaktům, dělit se o věci s jinými dětmi.

Pozitivní výsledky našeho setkávání v loňském školním roce se
ukázaly při přechodu dětí do mateřské školy, kdy adaptace na
nové prostředí MŠ proběhla u většiny dětí bezproblémově, protože
děti se vzájemně znaly ze cvičení a byly na sebe zvyklé. 
V loňském roce, kdy věkový průměr byl 2,5 roku a děti již byly
„živější“, se počet dětí pohyboval mezi 10 až 16 na cvičení. V letoš−
ním roce cvičení navštěvují převážně děti mladší (1,5−2 roky),
zapsáno je 17 dětí,  na jedno setkání přijde průměrně 8−10 dětí.
Navštěvují nás také děti z  Bohunic a Střelic. O to déle se budou
moci děti poznávat než půjdou do MŠ.
Takže maminky, které nevíte, co dělat s Vaší ratolestí, když je
venku zima, prší a je nevlídně, přijďte se podívat, jak je Vaše dítko
schopno se samo hodinku zabavit, vy si na chvíli odpočinete,
popovídáte si s ostatními maminkami, které řeší podobné problémy
jako Vy.
Setkáváme se každé pondělí v 10−11 hod. v Orlovně, přezůvky
a pohodlný oděv s sebou.
Těšíme se na všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky.
Kateřina Veselá.

Cvičení pro všechny věkové kategorie
Od prosince se v Orlovně koná cvičení, které je svým obsahem
vhodné pro všechny věkové kategorie. Jedná se o strečink, decho−
vá cvičení, cvičení k prevenci bolestí krku, zad a správnému drže−
ní těla, pomalé protahovací a posilovací cviky. 

Cvičení probíhá každé pondělí v 19 hod. Vede Kateřina Veselá.

Cvičení dětí s rodiči

Kateřina Urbanová, Vzhledná − 96 let
Božena Pavlatová, Vzhledná − 90 let
Milada Čoupková, Bosonožské nám. − 85 let
Cecilie Homolová, Přímá − 85 let
Jan Sojka, Přímá − 80 let
Květoslava Dobešová, Padělíky − 75 let
Lambert Scherrer, Hoštická − 70 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Harmonogram zpravodaje na rok 2007

Bosonožský sport
Ačkoli to venku tak nevypadá, většina sportů má zimní přestávku,
ty ostatní jakoby byly v hluboké ilegalitě, a tak přišel čas na spor−
tovní reportáž o jiné věkové kategorii.

HHOOTTEELL  MMYYSSLLIIVVNNAA
vv  BBrrnněě  KKoohhoouuttoovviiccíícchh

pořádá dne 3.2.2007
MAŠKARNÍ PLES. 

Dále Vás zveme dne 14.2.2007
na oslavy SV. VALENTÝNA.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Hotel MYSLIVNA
Nad Pisárkami 1

623 00 Brno
Tel.:547 107 777

www.hotelmyslivna.cz

Jubilanti − leden

Bosonožská mladá naděje, David Kilián, obsadil 1. místo v plavání
− štafeta na mistrovství republiky v kategorii mladší žáci ročníku
1994. Mistrovství republiky se konalo ve dnecg 9.−10. 12. 2006 v
plaveckém areálu na Lesné. Štafeta volný způsob, ve složení Kili−
án, Kubický, Pokorný, Kočař, dosáhla času 1:57,80. Blahopřejeme.
Jen tak dále.

Bosonožské sportovní úspěchy


