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Každé návraty ke tradičním zvyklostem, pokud přinášejí lidem
zábavu, dobrou pohodu a zpříjemnění odpočinku po práci, jsou
chvályhodné. Pochvalu si proto určitě zaslouží ti, kteří loni po
sedmnácti letech obnovili tradici bosonožských babských hodů.
Proto už mohli pořadatelé navázat na loňské zkušenosti a posu−

nout letošní hodování v sobotu 29. září téměř k dokonalosti. 
Jestli letošním babským hodům něco chybělo, a postrádal−li někdo
vůbec něco, to ponechme na individuálním hodnocení každého z
nás. My jsme v průvodu, při večerní zábavě i po ní zaznamenali jen
samou chválu. Za všechny pozitivní názory uveřejňujeme postřehy
paní Milady Trefilové, v průvodu věkem nejstarší, ale elánem a
optimismem patřící k těm nejmladším: „Scházely jsme se už měsíc
předem a domlouvaly jsme se. A taky jsme zpívaly. I to už bylo moc
hezký,“ vzpomíná na přípravy babských hodů paní Trefilová.
„Týden před jsme začaly vázat rozmarýny, se kterými se pak cho−
dilo po Bosonohách s pozváním,“ dodává a chválí zejména paní
Koutnou a paní Medovou, které s organizací a přípravou krojů nej−

Babské hody
Sledujíc politické a mediální hrátky kolem velkých témat jako jsou
Blob architekta Kaplického na pražské Letné, olympiáda v Praze
a širokém okolí, výměna dětí, volby v Polsku, doping ve sportu
a podobně, říkám si, že naše bosonožské noviny jsou veskrze
pohodové čtení. Referují o společenském životě, zvou na akce
a občas něco prozradí z radničních kuloárů a rozhodnutí. Občas se
v hlavách redaktorů objeví myšlenka na novou  rubriku či téma.
A občas se ji povede i uskutečnit. Baví nás to, jinak bychom to
nemohli dělat. Bavte se při čtení, milí čtenáři.

Za redakční radu Miroslav Čoupek

Slovo redakce

● opozvánka na besedu
● Bosonožské výročí
● rozhovor s Jarmilou Novákovou
● Bosonožský kulatý stůl

● informace z radnice
● mistrovské líčení v Bosonohách
● nová rubrika
● Co zajímá vás, zajímá i nás

Dočtete se

Zpravodaj městské části − Mistra města Brna v petanque pro rok 2007

Občanské sdružení Svornost Bosonohy
vás srdečně zve  na 

BOSONOŽSKÉ BESEDOVÁNÍ
za účasti 

biskupa brněnského Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho 
a 

hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka
v Bosonožské orlovně

v pátek 30. listopadu od 18 hodin.
Moderuje Mgr. Vladimír Koudelka

(Více informací na str 3)

MČ Brno−Bosonohy
a redakce Bosonožského zpravodaje

vyhlašují soutěž

BOSONOHY 770
aneb

BOSONOHY TUŽKOU, PEREM, PASTELKOU… POČÍTAČEM

Soutěž je inspirována 770. výročím první písemné zmínky
o Bosonohách a zúčastnit se jí mohou velcí i malí, Bosonožáci
i ostatní. 
Pro obyvatele Bosonoh vyhlašujeme téma: Co se vám líbí (nebo
nelíbí) v Bosonohách (na Bosonohách)? Pro ostatní obyvatele
Brna a další příznivce naší MČ máme téma: Co se vám vybaví,
když se řekne „Bosonohy“?
Na dané otázky můžete odpovídat písemně (formou zamyšlení,
příběhů, básní… atd.) nebo výtvarně (formou malby, kresby, gra−
fiky atd.). 
Svoje práce předávejte nebo posílejte do 30. 11. na adresu
Bosonožský zpravodaj, úřad MČ Brno−Bosonohy, Bosonožské
nám. 1, 642 00 Brno. 
Slavnostní vyhodnocení soutěže v jednotlivých kategoriích (po
posouzení odbornou porotou) se uskuteční 28. 12. 2007
v Bosonožské orlovně. Na vítěze čekají pěkné a zajímavé ceny.

Pokračování na str. 2...
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více pomáhaly. 
S úsměvem vzpomíná i na zážitky přímo z pětatřicetičlenného
pestrobarevného průvodu stárek, mezi nimiž se objevila i paní
Anička rozená Gabrielová, která přijela z Rakouska i se svými dce−

rami. A šla pochopitelně v bosonožském kroji. 
Mezi vyšňořenými malými slečnami si vykračovali i dva šikovní
malí stárci, protože bez těch chlapů by to ani při babských hodech
jaksi nešlo. 

Ostatně i průvod,
který vyšel od
B o s o n o ž s k é
orlovny a měl
jednu z tradičních
a milých zastávek
na ulici Pražská
před domem paní
Boženky Cihlářo−
vé, měl mužský
doprovod.
Kromě manželů,
přátel a ostatních
obdivovatelů ho

tvořili pánové Jindřich Čoupek a Jiří Výplach. Ti byli také nejen
aktivními účastníky při večerní zábavě, ale i v sále orlovny pomá−
hali s organizací. 
„Po průvodu jsem se převlíkla do repliky bosonožského selské−

ho kroje, kterou jsem si sama ušila, protože
v tom svátečním bych se nemohla večer
pořádně posadit,“ směje se nejstarší účastni−
ce krojovaného a veselého průvodu, paní
Milada Trefilová, která se svým věkem vůbec
netají. 
Při večerní hodové zábavě se však v orlovně
na nějaké ty roky vůbec nehledělo. Tancovali
a bavili se mladí i ti starší. A tak by to mělo být. 

Autorka Helena Koudelková

Babské hody (...pokračování ze strany 1)
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Informace z radnice
Výtah ze zápisu  10. zasedání ZMČ Brno−Boso−
nohy konaného dne 4. 10. 2007 
Zastupitelstvo městské části Brno−Bosono−
hy:
− pověřuje starostu MČ vejít v jednání s fir−
mou QUALIFORM z důvodu doplnění zna−
leckého posudku, aby bylo možné vyvodit
zodpovědnost projektanta, dodavatele, sta−
vebního dozoru, a dále pověřuje starostu
MČ k právní konzultaci k dalším krokům
v této věci;

− pověřuje starostu přípravou zadání pro
komunikační kanál v MČ:

− technologie,
− cena pro pořízení v městské části,
− cena za jednorázové zřízení sítě,
− výhody a důsledky pro občany;

− hodnotí pořádání akce Bosonožský sudo−
val velmi kladně a schvaluje finanční dar ve
výši 7 500 Kč panu Mgr. Vladimíru Koudel−
kovi, bytem Brno, Hoštická 1, a finanční dar
ve výši 7 500 Kč panu Miloslavu Dočekalo−
vi, bytem Brno, Padělíky 46;

− schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2007
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007
v objemu +/− 100 000 Kč na straně výdajů.
Návrh usnesení byl schválen 11 hlasy, hla−
sování se zdrželi 2 (Mgr. Juráček, Ing. Kili−
an);

− schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2007
v objemu + 133 000 Kč na straně příjmů
a výdajů rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na
rok 2007;

− schvaluje aktualizace původní studie vyu−
žití areálu bývalé drobné provozovny dle
předložených požadavků;

− požaduje při realizaci rekonstrukce dět−
ského hřiště na ul. Vzhledná doplnění uza−
mykatelné brány mezi dětským a fotbalo−
vým hřištěm;

− schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2007
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007
v objemu +/− 181 000 Kč na straně výdajů;

− schvaluje přeložení projednání návrhu
pravidel pro používání finančních prostřed−
ků pro mezinárodní spolupráci na příští
zasedání zastupitelstva po projednání
v komisi pro zahraniční spolupráci;

− pověřuje místostarostku pí Drahomíru
Medovou zpracováním výdajů spojených
s návštěvou italských přátel do příštího
zasedání zastupitelstva ve spolupráci
s Mgr. Koudelkou;

− revokuje usnesení č. 28/9;

− schvaluje pronájem zastávkového pří−
střešku firmě City Tools, s. r. o. na dobu
7 let za celkovou cenu nájemného 104 000
Kč;

− požaduje na každém zasedání zastupitel−
stva projednání bodu programu, ve kterém
bude předložena zpráva vedení městské
části o aktuálním stavu důležitých akcí
a nových skutečnostech, jednáních
a korespondencích vedení městské části
v těchto věcech podniknutých.

Výtah ze zápisu  24. schůze Rady městské části
Brno−Bosonohy konané dne 8. 10. 2007 
RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí se stavbou domovního plynovo−
du, plynové přípojky a elektropřípojky k RD
na pozemku p. č. xxxxx v k. ú. Bosonohy;
− vzala na vědomí směrnici tajemníka
č. 2/2007 – Registr k zákonu č. 159/2006
Sb. o střetu zájmů;
− vzala na vědomí zprávu o činnosti Měst−
ské policie – revír západ za období červe−
nec–září;
− požaduje zvýšit četnost měření rychlosti
projíždějících vozidel v zastavěné části MČ
Brno−Bosonohy;
− schvaluje pokračování využívání služeb
informování občanů pomocí SMS zpráv
a pověřuje starostu jednáním s firmou,
která tuto službu zajišťuje a k získání dal−
ších informací o možnosti rozšíření služeb;
− schvaluje návrh nájemní smlouvy s xxxx
xxxxxx na pronájem učebny v budově MŠ
Konopiska 6 na dobu určitou  za smluvní
cenu xxxx Kč pro účel výuky tance;
− schvaluje návrh nájemní smlouvy s xxxx
xxxxxxx na pronájem učebny v budově ZŠ
Brno, Bosonožské nám. 44 na dobu určitou
za smluvní cenu xxxx Kč pro účely výuky
hry na klavír, varhany a hudební nauky

Výtah ze zápisu  25. schůze RMČ Brno−
Bosonohy konané dne 22. 10. 2007 
RMČ Brno−Bosonohy: 

− souhlasí  s pronájmem části pozemku p. č.
485/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Bosonohy
xxxxxxxxxx pro účel vybudování vjezdu
k rodinnému domu;

− schvaluje ponechání objektu na pozemku
p. č. 571 v k. ú. Bosonohy v užívání MČ
Brno−Bosonohy pro účely užívání jako
sklad a zázemí pracovníka pro úklid;

− doporučuje ZMČ Brno−Bosonohy schválit
využití areálu bývalé cihelny jako veřejné
sportoviště včetně haly, doporučuje zastu−
pitelstvu souhlasit se záměrem firmy Stavo−

real převést pozemky v areálu bývalé cihel−
ny do majetku města Brna, nedoporučuje
však jejich směnu za pozemky v areálu
bývalé VC;

− schvaluje výběr firmy A. S. A. Služby
Žabovřesky pro zimní údržbu komunikací
2007/2008 a doporučuje Zastupitelstvu
městské části Brno−Bosonohy schválit
návrh smlouvy o dílo s touto firmou;

− schvaluje záměr doplnit vybavení veřejné−
ho sportoviště o sportovní konstrukce v cel−
kové částce 56 170 Kč bez DPH a doporu−
čuje zastupitelstvu MČ Brno−Bosonohy
schválit vyčlenění této částky z rozpočtu
MČ a na základě rozpočtového opatření
tuto částku schválit jako novou položku
v rozpočtu;

− schvaluje ponechání jednoho pracovního
místa pro úklidové práce a provádění údrž−
by zeleně (tj. pokosení, prořezání stromů
a keřů) objednat u vybrané firmy;

− souhlasí s původním návrhem na vysáze−
ní stromů podél polní cesty, tj. lípa srdčitá
a javor mléč;

− souhlasí s podáním žádosti o změnu do
rejstříku škol a školských zařízení na Kraj−
ský úřad Jihomoravského kraje a s navýše−
ním kapacity Mateřské školy Konopiska 6
o 3 děti.

Úřad městské části
Brno−Bosonohy informuje:

Ve funkci referenta sociálního referátu
ÚMČ Brno−Bosonohy vystřídala Mgr.
Tomáše France, který odešel z úřadu na
vlastní žádost, od 1. 10. 2007 paní Kateři−
na Nivnická, DiS.

Úřad městské části Brno−Bosonohy se
zúčastnil soutěže o ekologicky nejpřízni−
vější provoz úřadu, který pořádal Krajský
úřad Jihomoravského kraje. Dne 2. 10.
2007 bylo ředitelem krajského úřadu pře−
dáno našemu ÚMČ čestné uznání za
účast v této soutěži.
Úřad městské části připravuje nové webo−
vé stránky, se kterými by občané měli být
seznámeni od 1. 12. 2007

Ing. Dana Škarvadová
tajemnice ÚMČ Brno−Bosonohy

Biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a hejtman Jihomo−
ravského kraje Ing. Stanislav Juránek přijali pozvání Občanského
sdružení Svornost Bosonohy k návštěvě Bosonoh a povídání si
s občany. Toto setkání se uskuteční v Bosonožské orlovně v pátek 
30. listopadu od 18 hodin. „Naši zrekonstruovanou orlovnu bychom
chtěli zpřístupnit všem bosonožským občanům, kteří mají zájem
nejen o dobrou a kvalitní zábavu a oddech po práci, ale i těm, kte−
rým není dění v naší městské části lhostejné a zajímají se o obec−
né i konkrétní věci veřejné. Proto jsme přivítali nabídku Vladimíra
Koudelky zvát do Bosonoh zajímavé osobnosti z oblasti společen−
ského, kulturního, ale i sportovního života a besedovat s nimi,“ říká
Ing. Ludvík Bárta, předseda sdružení. „Volba pro první setkání,
které jsme si pracovně nazvali Bosonožské besedování, byla jed−
noznačná. 5. prosince uplyne 230 let od založení brněnské diecé−
ze a Bosonohy si letos připomínají 770 let od první písemné zmín−

ky,“ říká autor námětu a moderátor Vladimír Koudelka. „Sečteme−li
to dohromady, je to jakási magická tisícovka, která inspirovala
právě k pozvání jednoho z nejvýznamnějších bosonožských rodá−
ků – brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Jeho partnerem
a partnerem všem přítomným bude hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Juránek. Sám jsem zvědav, i když jsou oba naladěni na stej−
nou duchovní i lidskou notu, jestli bude nějaké téma, při němž se
tak úplně neshodnou,“ říká Vladimír Koudelka a dodává, že pro−
gram obohatí vystoupení zpěváka Jiřího Helána s doprovodem,
který si pro první díl Bosonožského besedování připravil i premié−
rovou adventní píseň. Další dvojicí by mohli být současný a minulý
primátor města Brna Roman Onderka a Richard Svoboda. Vítány
budou i návrhy na zajímavé hosty od samotných Bosonožáků.
Vstup na listopadové besedování je volný. Redakce

Bosonožské besedování
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Děkujeme čtenářům Bosonožského zpravodaje za zájem o naši
rubriku. Jsme rádi!

1. Dotaz
Pan Miroslav Sojka – starosta na pravém místě?
Bydlím v Bosonohách od narození a líbí se mi tu. Ale jako asi
každý, i já si všímám zvláštností a podivností.
Není to tak dávno, co byly na ulici Hoštické (u fotbalového hřiště)
umístěny dopravní značky zákaz stání, i když zde dle předpisů auta
stát nemají automaticky. Po určité době se pod jednou cedulí ve
směru ke kurtům objevila dodatková cedule, že zákaz stání nepla−
tí v době konání sportovní akce. Už to jsem považoval za nesmysl
– co je to „sportovní akce“? Když si půjdou dva lidé zakopat?
Poslední neděli v září tohoto roku se odehrával fotbalový zápas
a já byl mezi diváky. Dodatková cedule plnila svůj účel, na straně
blíže k potoku stálo množství aut, ale dokonce i na trávě mezi vrba−
mi. To mi připadlo nesprávné. Ale co víc! Auta stála i u krajnice ve
směru od kurtů do Brna. Netrvalo dlouho a přijela městská policie,
vystoupili dva příslušníci a začali vypisovat pokuty. Jeden však
odešel do fotbalového areálu, po chvíli přišel, říkal něco kolegovi
a ten pokutové bločky vyhodil. V tu chvíli mi to nedalo a dotázal
jsem se jich, proč to udělali. Jeden z nich se byl zeptat pana sta−
rosty, co si o těch pokutách myslí. Prý je přesvědčil, aby pokuty
nedávali, že si to „bere na triko“. Údajně byla dodatková tabule i ve
směru od kurtů, ale někdo ji strhl. Auta na trávě prý stojí na neofi−
ciálním parkovišti, které se bude v blízké době stavět. Takže je prý
vše v pořádku. Oba příslušníci městské policie tvrdili, že starosta
toto říct může a oni s tím nic neudělají, a odjeli. I kdyby však ta
dodatková tabule byla na obou stranách, v danou chvíli byla utrže−
na a návštěvníci nemohli vědět, že tam někdy platila. Nebo jim to
pan starosta řekl? 
Situace se opakovala o několik dní později, ale naštěstí na místo
přijela státní policie, která již bez otálení pokutovala auta stojící na
silnici blíž k domům. Dle vyjádření státní policie chyboval pan sta−
rosta – překročil své pravomoci – i městská policie, která jej nemě−
la poslechnout.
Já se chci zeptat: Pane starosto, je to pravda? Máte opravdu tako−
vou moc, že rozhodujete, co je dobře a co špatně? Zaplatil jste ty
pokuty, když jste se zaručil, že případné prohřešky berete na
sebe? Je to správné, že fotbaloví návštěvníci mají u vás větší
zastání než místní obyvatelé?

Děkuji za odpověď, nespokojený občan z Bosonoh.

Případnou odpověď pana starosty otiskneme v příštím čísle.

2. Dotaz
Dlouhá léta bydlím v domě na ulici Práčata. Chtěl bych poprosit
o informace k situaci ohledně sanace skalní stěny nad mým
domem. V dnešních dnech se některé části zpevňují. Je harmono−
gram na další práce? Bude zpevněna celá část stěny až k ulici
Padělíky?

Předem díky za informaci, občan Bosonoh
Pro odpověď na tento dotaz jsem si zašel za tajemnicí ÚMČ Brno−

Bosonohy, paní Ing. Danou Škarvadovou, která vypracovala píse−
mnou zprávu. Děkuji paní tajemnici za bleskovou reakci.

Sanace skalní stěny na ul. Práčata
Za rodinnými domy na ul. Práčata se nachází skalní masiv, který je
z převážné části v majetku Statutárního města Brna.
Od roku 2005 připravuje Odbor správy budov Magistrátu města
Brna sanaci skalního masivu, který je silně narušen erozí. Finanč−
ní zdroje zajišťuje odbor ze dvou zdrojů – z dotací Ministerstva
životního prostředí ČR (program ISPROFIN) a z rozpočtu Statutár−
ního města Brna.
V roce 2006 byla provedena sanace za dvěma rodinnými domy
v celkových nákladech 3,4 mil. Kč, v roce 2007 jsou zajištěny práce
v celkových nákladech 1,7 mil. Kč.
Pro rok 2008 je připravována sanace v celkovém nákladu 3,3 mil.
Kč, požadavek na dotaci je 2,6 mil. Kč. Pokud bude dotace přidě−
lena, mohlo by k vlastní realizaci dojít na podzim příštího roku.
Výběr míst, která jsou sanována, se provádí na základě výběru
a především aktuálního havarijního stavu.
Odbor správy budov nás vyzval k součinnosti, proto vyzýváme
občany, aby se v případě zjištění havarijního stavu v dané lokalitě
se svými požadavky obraceli na ÚMČ Brno−Bosonohy  (kontaktní
osoba Ing. Dana Škarvadová, tel. 547 422 716).

Ing. Dana Škarvadová, tajemnice

K tomu dodávám:
Po seznámení s problematikou na místě jsem se sešel s odpověd−
nou osobou z Magistrátu města Brna – panem Dokulilem. Informo−
val mě o probíhajících pracích. Jejich intenzita závisí hlavně na
dotacích z ministerstva životního prostředí. Dle jeho slov se bude
zpevňovat svah jen po viditelný zlom mezi hlínou a skálou. Vrchní
část zůstane nezajištěná. Na konci prací se obě části svahu oddě−
lí plotem, aby dolů nepadalo kamení a hlína. Zde však může vznik−
nout problém – kvůli erozi a dalším vlivům se již dnes splavuje
hlína a nepořádek do dvorků domků na Práčatech. Když jsem se
šel podívat na svah z ulice Padělíky, nestačil jsem se divit. Mezi
stromy jsou rozesety staré rýny, kočárek, rostlinný odpad a jiné.
Netroufám si tvrdit, kdo tam tyto věci naházel, ale určitě to byli lidé
a s největší pravděpodobností naši spoluobčané. Proto bych rád
poprosil případné pokračovatele těchto nekalých praktik, aby si se
svým nepořádkem zajeli do sběrného dvora a neházeli to doslova
jiným lidem na dvůr. 
Je zřejmé, že na lidskou ignoraci a nevychovanost jsou i minister−
ské miliony krátké!!!

Redakce zná jména obou autorů dnešních dotazů, dle jejich přání
je nezveřejňuje.

Odpovědný redaktor za tuto rubriku – Petr Juráček

Co zajímá vás, zajímá i nás

Ve jménu Svaté Trojice a nerozdílné jednoty amen. Václav, z Boží milos−
ti čtvcrtý král český, Zdislavovi, faráři kostela Sv. Petra v Brně a jeho
nástupcům na věky.
Nespolehlivá je lidská paměť, a trvá (co je) napsané, a to když trvá, trvá
i čin…
(úryvek z listiny z roku 1237)

Opravdu z tohoto roku – před
770 lety – máme první
dochovanou zmínku o Boso−
nohách. Z textu (bude přílo−
hou v příštím čísle Bosonož−
ského zpravodaje) jasně
vyplývá, že Bosonohy v té
době byly již fungující vsí!

Máme být na co hrdí. I proto
pro vás chystáme listopado−
vé číslo zpravodaje, které
bude zaměřeno na toto
významné jubileum Boso−
noh, nás všech. 
Jako malou ukázku naší
bohaté historie otiskujeme
foto od paní Marie Gabrielo−
vé (děkuji za půjčení) – průjezd prvního prezidenta Českosloven−
ska Tomáše Garrigua Masaryka 11. 6. 1928.

Připravovaný videodokument k příležitosti výročí 770 let
první písemné zmínky o Bosonohách

Již jsem vás informoval o vznikajícím dokumentu, který bude ref−
lektovat kulturní, společenský i sportovní život v Bosonohách.

Zaměří se ale i na historii, tra−
dice a zajímavosti naší měst−
ské části a jejího okolí.
V těchto dnech finišuje natá−
čení a připravuje se konečná
podoba.
Součástí dokumentu, který
bude trvat asi 30 minut, bude
prezentace sponzorů. Oslo−
vujeme touto cestou všechny
ty, kteří chtějí finančně pod−
pořit toto dílo, ať se informují
na ÚMČ Brno−Bosonohy. Fir−
mám nabízíme začlenění
videoukázky jejich sídla
a pracovního zaměření do
dokumentu a otisknutí loga
na obalu DVD.
Videodokument bude mít
slavnostní premiéru v Boso−

nožské orlovně 28. 12. tohoto roku. 
Připravil kronikář Petr Juráček

Bosonohy slaví výročí
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Vážení čtenáři, velmi se nám zalíbila
myšlenka jednoho Bosonožáka, který
nás seznámil se svým nápadem pravi−
delně chválit naše spoluobčany za
různé aktivity, ale i poukazovat na
chyby a chybující.
Vaše případné návrhy do této rubriky
posílejte na e−mailovou adresu našeho
zpravodaje, poštou, popřípadě osobně
na ÚMČ Brno−Bosonohy s vaším jmé−
nem a kontaktem na vás. Návrhy si
objektivně ověříme a zveřejníme.

V minulém čísle jsme otiskli příspěvek
pana Jiřího Dočekala, který je předse−
dou občanského sdružení
ABAJAFANS−KPO. Sdružení vzniklo
u nás v Bosonohách a má za cíl přede−
vším podporu brněnského motocyklo−
vého závodníka Karla Abraháma. Ale
nejen. Jako nanejvýš chvályhodnou
vnímáme i další aktivitu, kterou si dalo

toto sdružení do vínku. Shromažďovat

materiály a data a připomínat historii

a tradice motocyklových závodů

v Brně. Možná právě toto sdružení

nastartuje uskutečnění velkého snu

všech těch, pro které byly závodu na

trati bývalého Masarykova okruhu

něčím víc, než jen řevem motorů. Pros−

tory v místě bývalého startu v Bosono−

hách by se mohly proměnit v motocyk−

lové muzeum evropského formátu

a mohl by zde vzniknout areál, který by

byl nejen důstojnou branou pro

návštěvníky přijíždějící na světové pod−

niky nového Masarykova okruhu, ale

i zajímavou atrakcí, kterou by se mohlo

pyšnit celé Brno. Redakce

Foto Vladimír Koudelka − vlk

Zpravodaj hodnotí a komentuje

V minulém čísle jsem slíbil otisknutí rozhovoru se zástupcem Čes−
kého zahrádkářského svazu, základní organizace Bosonohy.
Děkuji paní Jarmile Novákové, jednatelce svazu, za její čas, dobrý
čaj a rozhovor.  
Kolik členů má místní organizace?
Místní organizace zahrádkářského svazu má v současné době 53
členů. Řídí je předseda RNDr. Veverka a 2 místopředsedové – p.
Böhm a p. Volejník. O naši nemovitost se stará hospodář a o infor−
movanost členů svazu úsekáři.
Můžete nám krátce představit historii ČZS?
Zahrádkářský svaz v Bosonohách vznikl před více než 40 lety,
bohužel přesné datum neznáme, kronika se ztratila a z vyprávění
pamětníků se vznik může datovat již do období první republiky.
V roce 1979 byla zakoupena nemovitost, dům se zahradou na
Bosonožském nám. č. 53,
kde je povidlárna, moštárna
a také klubovna.
Jaká je činnost zahrádká−
řů? Jaké služby nabízíte
spoluobčanům?
Pokusím se stručně popsat
naši činnost.
1x měšíčně se schází 10člen−
ný výbor a 2 revizoři, 1x za
rok se sejdou všichni členové
svazu, bývá to na jaře, na
výroční členskou schůzi, na
které jsou seznámeni, co se
udělalo minulý rok a co se při−
pravuje nového. Jubilantům
jsou předány malé pozornosti
a také je čas na popovídání
mezi sebou a tradiční tombolu.
Pořádáme zájezdy se zahrádkářskou tematikou – výstavy, návště−
vy arboret a prohlídky pamětihodností, hradů a zámků. Spolupra−
cujeme s organizací zahrádkářů z Černých Polí a s Územní radou
zahrádkářů města Brna, které s námi jezdí na zájezdy. 
Během roku předseda domluví odbornou přednášku na téma, které
naše členy zajímá.
Co se týče služeb nejen pro naše členy, ale pro všechny spoluob−
čany, od konce srpna do konce října je v provozu moštárna, kterou
jsme předloni zrekonstruovali za finanční podpory MČ Brno−Boso−
nohy. Povidlárna je také v provozu po domluvě s paní Křížovou.
Naši členové si mohou půjčovat křovinořez, drtič větví, motorovou
pilu, vysoký hliníkový žebřík atd.
Na vaše pozemky chodí žáci místní ZŠ se seznamovat se

základy práce na zahradě…
Ano! Od loňského září, po dohodě s paní ředitelkou ZŠ, jsme dali
k dispozici záhonky na naší zahradě, aby se děti v rámci výuky
dozvídaly, jak se pěstuje zelenina. Děti si zasadily cibuli a zasely
ředkvičky, chodily je okopávat a zalévat. Jsme rádi, že k nám děti
chodí a doufáme, že některé z nich najdou v této činnosti zálibu
a posílí naše řady.

23. 9. jste měli Den otevřených dveří. Můžete nám o něm krát−
ce něco říct?
Na Den otevřených dveří jsme se připravovali již několik let a letos
se nám to konečně podařilo. Odpoledne začalo odbornou přednáš−
kou a hodnocením vzorků ovoce, které přinesli nejen naši členové.
Místnost výstavky ovoce nám pomohly přikrášlit výtvory dětí z MŠ

a ZŠ v Bosonohách, takže
bylo opravdu na co koukat.
Během odpoledne byla
ochutnávka čerstvě vylisova−
ného moštu a povidel, která
se právě vařila. Byly připrave−
ny soutěže pro děti, bohužel
jich k nám moc nepřišlo. Je to
škoda, protože jsme měli při−
praveny pěkné ceny nejen
pro vítěze. Návštěvníci si
mohli prohlédnout prostory,
kde se scházíme a také pra−
cujeme.
Chtěla bych touto cestou
ještě všem členům, kteří se
aktivně zapojili do přípravy
a průběhu celého odpoledne,
moc poděkovat.

Jaké máte představy o dalším působení zahrádkářů v Boso−
nohách?
Do budoucna bych si přála, aby nás, kluby a další sdružení v Boso−
nohách, braly jako rovnocenné partnery a snažily se s námi více
spolupracovat, a když je nějaká místní akce, tak bychom se určitě
rádi zapojili do přípravy.

Váš pozdrav čtenářům Bosonožského zpravodaje?
Jsem ráda, že jsem mohla čtenářům zpravodaje trošku nastínit
naši činnost a zároveň bych je chtěla mezi nás pozvat. Budeme
rádi, když se třeba zúčastní našich akcí.

Rozhovor připravil Petr Juráček

Rozhovor s paní Jarmilou Novákovou –jednatelkou ČZS v Bosonohách

Jiří Dočekal (stojící) s Karlem Abrahámem, při jeho posled−
ní návštěvě Bosonoh 2. října letošního roku

Fotografie ze Dne otevřených dveří − povidlárna.
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Můžete pomoci i vy
Máte dobrý vztah k vodě? Chcete zajímavě a užitečně trávit
volný čas? Máme pro vás nabídku:
staňte se dobrovolníkem výuky plavání tělesně postižených osob.
Před výukou vás proškolíme tak, abyste zvládli základní prvky
metodické řady, podle které KONTAKT bB, občanské sdružení
pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér téměř 10 let výuku
provádí. Potom už můžete pomáhat při výuce, která probíhá v
pondělí (16–18 hod.) a ve čtvrtek (16–17 hod.) v kuřimském
bazénu, dopravu zajišťujeme. 
Jestliže vás naše nabídka oslovila, ozvěte se na telefonní číslo
541 589 333, mobil 774 581 334, nebo e−mailem na adresu
brno@kontaktbb.cz. Pokud se chcete dozvědět o činnostech
občanského sdružení KONTAKT bB víc, můžete si otevřít webo−
vé stránky www.kontaktbb.cz. Těšíme se na vás!

Marta Vojáčková
KONTAKT bB, středisko Brno

Ano, v Bosonohách byl symbolicky sestaven kulatý stůl, ke které−
mu je srdečně zván každý z Vás.
V minulém čísle jsme vás informovali o neformálním setkání všech,
kteří chtějí vyslovit svůj názor na dění v naší MČ a hledat řešení
některých problémů. 
Dne 18. 10. v 18 hodin se v Bosonožské orlovně opravdu sešla
skupinka „pozitivně zapálených“, kteří nechtějí jen pasivně přihlí−
žet. Během 1,5hodinového setkání jsme se navzájem ubezpečili,
že nám možnost diskutovat nad věcmi, které nás trápí, chybí.
Bohužel na podobné debaty není čas při zasedání zastupitelstva a
jiná příležitost není. 
Název kulatý stůl je inspirován mezinárodním projektem, který
pomáhá sdružovat různé lidi řešící společné problémy. Ke kulaté−
mu stolu si tak sedají občané, vedení radnic, zástupci občanských
sdružení, firem aj. Díky diskusi a společnému pohledu na danou
věc dokáží rychleji řešit vzniklé nedostatky. 
Doufáme, že se nám tento projekt podaří uskutečnit i v Bosono−
hách.  Našim hlavním úkolem bude na problémy poukázat a navrh−
nout jejich řešení. K tomu je však opravdu potřeba zástupce ze
všech oblastí – zastupitele, představitele organizací, občany a v
neposlední řadě odborníky na danou problematiku. Každé setkání
bude mít hlavní téma. Sepsané návrhy a doporučení budou dále
předány zastupitelstvu MČ k dalšímu projednání a řešení.  
Podobné schůzky budou probíhat jednou za měsíc. Měly by být
místem přátelského setkávání a společné diskuse.
A proč jsme tedy do orlovny přišli? 
„Bydlím v Bosonohách jen krátce a chci poznávat nové ostat−
ní lidi, doufám, že při těchto setkáních bude příležitost.“
„Nelíbí se mi situace kolem možností volnočasových aktivit
dětí – děti si nemají kde hrát.“
„Zajímá mě dopravní situace v Bosonohách a její řešení.“
„Nelíbí se mi malá informovanost občanů vedením MČ.“
Toto je jen část z vyslovených důvodů.
Věříme, že se postupně dostaneme ke všem problémům, které nás
v Bosonohách trápí a SPOLEČNĚ je vyřešíme. 
Nechceme však suplovat vedení radnice, jen chceme pomoci!
Konečné rozhodnutí a úsilí musí být na našich zastupitelích, které
jsme si před rokem zvolili.
Děkujeme Občanskému sdružení Svornost Bosonohy, které nám
přislíbilo poskytnutí sálu.
Na konci zveme všechny, kteří se chtějí připojit. Další setkání bude
včas ohlášeno.

Za organizátory 
„zapálené“ maminky Martina Doláková a Helena Pastuchová

„zapálený“ radní MČ Brno−Bosonohy Petr Juráček

Bosonožský kulatý stůl pro rodinu a společnost
Dálnice D1 a protihlukové stěny
Všechny nás zaujalo, jak kolem dálnice D1 rostou nové protihluko−
vé stěny. S napětím jsme očekávali, kdy se stavební práce posu−
nou i na bosonožskou část dálnice, leč bohužel nás to opět minu−
lo. Jedním z důvodů zdržení je i prodloužení pronájmu billboardu
do roku 2010, i když pan starosta měl obdržet písemné upozorně−
ní od Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD), aby smlouvu
neprodlužoval*.
Proto se na Vás, pane starosto, obracím s otázkou, která už jed−
nou v Bosonožském zpravodaji sice zazněla**, ale s odpovědí na
ni nemohu být ani trochu spokojená.
Pane starosto, tedy znovu: „Proč se při prodlužování smlouvy
s provozovatelem poutače nepočítalo s alternativním budová−
ním protihlukových stěn?“
Odpověď, že Vám Ředitelství silnic a dálnic nedokázalo říct, kdy se
stavbou začne, je nedostatečná ze dvou důvodů. 
První důvod, jak už jsem zmínila, je, že ŘSD Vás mělo dokonce
písemně upozorňovat na to, aby nedošlo k prodloužení smlouvy
pronájmu billboardu. 
Druhým důvodem je, že na tuto otázku ŘSD nedokáže přesně
odpovědět ani teď, protože to vlastně závisí víceméně na Vás, kdy
získáte pro tuto stavbu finance. Jak jsem se dozvěděla, tak územ−
ní rozhodnutí by mělo být hotové do konce ledna 2008 a následné
stavební řízení a povolení by mělo být uzavřené do konce roku
2008. Jestli získáte finance na stavbu protihlukových stěn na rok
2009, pak bychom se mohli z protihlukových stěn těšit nejdříve za
rok a půl.
Další kritérium, proč nemohu akceptovat Vaši odpověď, je i roz−
hodnutí Krajské hygienické stanice JmK ze dne 10. 6. 2005, kde je
stanovena podmínka pro udělení výjimky provozu dálnice, a to
taková, že protihlukové stěny budou realizovány do konce roku
2008.  Se stavbou by se podle harmonogramu mělo začít už v
dubnu  roku 2008. (Bohužel je už zřejmé, že tato podmínka splně−
na nebude.) Ale pro Vás mohla být též směrodatná při Vašem roz−
hodování o prodloužení pronájmu.
Neprozradil jste trochu své pravé úmysly svým dalším výrokem ze
zmiňovaného článku: „(…) Oni (to jako firma AC Media – nájemník
poutače) už tu pohledovou studii stejně mají připravenou od
samotného začátku a při debatě s nimi je vše vyřešeno.“
Já jsem si z toho udělala jediný závěr. Těžko by někdo nechal
rozebrat protihlukovou stěnu, aby zde mohl být umístěn billboard.
Daleko jednodušší řešení je tam billboard nechat i přes riziko, že
se tím stavba protihlukových stěn může zkomplikovat a oddálit.  
A kdo na tom získá? 
V první řadě exkluzivní místo pro reklamu, pro své podnikání, již
jmenovaná firma a Bosonohy jednu lavičku ročně (dávám příklad,
protože nevím, kolik Bosonohy pronájmem získávají) a, jak předpo−
kládám, už nikdo dál, nebo snad ano?
Jen my nedočkaví občané tím získáme další měsíce, jak to vypadá
i roky, čekání v hluku dálnice, jestli si výsadu protihlukové stěny
vůbec nakonec zasloužíme. 
Pane starosto, neměl byste si ujasnit opravdové priority občanů
Bosonoh? Já myslím, že kompletní protihluková ochrana v tomto
případě vyhrává nad lavičkou. Peníze se dají získat i jinak, ztrace−
né zdraví a bezesné noci však nikoliv.

S pozdravem
Martina Doláková

V Brně dne 24. 10. 2007         

* Tuto informaci jsem získala od kompetentní osoby z ŘSD ČR.
** přesněji v XIII. ročníku, čísle 6, z června 2007 v „Aktuálním roz−
hovoru se starostou M. Sojkou“ připraveném p. Jiaxisem

Otevřený dopis panu starostovi Sojkovi

Nebylo nás moc, ale stálo to za to! Podobná setkávání mají svůj
smysl a důležitost.

Zveme vás k přátelské schůzce
k Bosonožskému kulatému stolu pro rodinu a společnost, 

která se uskuteční 22. 11. v 17 hodin v sálu Bosonožské orlovny.
Program: 

Možnosti pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Bosonohách
Volná diskuse

Z řad odborníků na danou problematiku byli pozváni:
starosta Miroslav Sojka, místostarostka Drahomíra Medová,

Ing. arch. Arnošt Čoupek
Za organizátory

„zapálené“ maminky Martina Doláková a Helena Pastuchová
„zapálený“ radní MČ Brno?Bosonohy Petr Juráček
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Ptáte se čeho? Make−upu. To je věc, které mužská polovina popu−
lace nerozumí, ale líbí se jí, a ta ženská o ní dovede zasvěceně
hovořit a ne vždy je s ní spokojená. Je to prostě umělecká disciplí−
na, jejíž zvládnutí si žádá trénink a ten zase jak známo dělá mist−
ryni. A tou je pro letošní rok a celou ČR bosonožská rodačka Ilona
Pavlatová.
Nahlédněme spolu s ní do zákulisí tohoto umění.
Make−up – Mistrovství ČR
Této soutěži předchází kvalifikace, která se letos konala na téma
Star dance v Praze. Do podzimního finále, v rámci pražského vele−
trhu World of beauty and spa, postupuje šest soutěžících a je
vyhlášeno nové téma. Tentokrát znělo: „Královna plesu“.

Hodnotí se zde podklad, líčení očí, líčení rtů a celkový dojem, který
je nejdůležitější a většinou vyžaduje nemalou investici, především
do modelky – ta je pokládána za 90% úspěchu. Vyplatí se zvolit
dobrou strategii a odlišit se od ostatních. Po loňském neúspěchu
jsem se snažila nenechat nic náhodě. 
Kromě profesionální modelky jsem oslovila i bosonožskou kadeřni−
ci Radku Bílkovou, která vytvořila účes a tím mně nemalou mírou
pomohla k úspěchu. Cílem každého soutěžícího je zvítězit a dostat
se na mezinárodní mistrovství v Düsseldorfu, kam bych měla odjet
na jaře.

Co mě velmi těší, že se titul konečně, poprvé v historii, dostal do
Brna.
Moje původní profese je umělecké slévárenství, které jsem vystu−
dovala na Střední průmyslové škole slévárenské v Brně. Líčením
se intenzivněji zabývám asi čtyři roky. Soutěžení se věnuji od loň−
ského roku a mým dosud největším úspěchem bylo druhé místo v
soutěži Foto make−up 2006 na téma Ohnivá magie. 
Souhra náhod přispěla k tomu, že mi posledního listopadu končí
smlouva v zaměstnání, takže od nového roku bych se ráda vizážis−
tice začala věnovat naplno a doufám, že titul mistryně ČR mi
pomůže se v tomto oboru prosadit.

V české mistrovské soutěži jsem si už svůj cíl splnila, tak přene−
chám příležitost  zase ostatním vizážistům. Věřím, že se zde Brno
v budoucnu ještě určitě prosadí! Nadále bych se ale chtěla účast−
nit soutěží  „Foto make−up“ a „Creative image team“, které již ostat−

ně připravuji.
Dávám přednost extravagantnímu a kreativnímu líčení a pokud
bych měla zmínit, kdy mě práce nejvíce bavila, tak nemohu opome−
nout přehlídku brněnské návrhářky Marie Zelené, která se konala
29. 9. 07 v Uherském Hradišti. Mimo jiné zde společně s Českými
Miss předváděly luxusní modely i úspěšné bosonožské modelky
Denisa Cziglová a Julia Liptáková.

Jedním z nejpříjemnějších zážitků však pro mě bylo líčení herců
bosonožského divadelního spolku Křemen. Jejich představení
„Vlak duchů“ je opravdu velmi vydařené.

Ilona Pavlatová
www.ipmakeup.com 

Za nás všechny, kteří dovedou ocenit píli a talent i v tak pomíjivém
umění jako je make−up, přejeme Iloně Pavlatové mnoho dalších
úspěchů a těšíme se, že se s plody její práce budeme setkávat i v
Bosonohách.
A to nejen na prknech Orlovny při divadelních představeních.

Redakční rada

B O S O N O H Y  M A J Í  D A L Š Í  M I S T R Y N I

Zveme Vás do nově otevřeného

nehtového studia MONA v Brně-Starém Lískovci

Provádíme modelaci umělýchh nehtů metodou gel,

akryl, zpevňování nehtů gelem, japonskou manikú-

ru P-Shine. Najdete zde příjemnné relaxační pro-

středí, během dne bezproblémové parkování, mož-

nost domluvy na večery a víkendy.

Tel. 774 190 875, www.nehty.unas.cz

Uprostřed s pohárem za vítězství Ilona Pavlatová.
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Uzávěrka příštího čísla 14. 11. 2007,
předpokládaná distribuce 5. 12. 2007.
Uzávěrka vánočního čísla 8. 12. 2007,
předpokládaná distribuce 21. 12. 2007.

Bosonožský sport

Jubilanti
Jubilanti – říjen 2007

Božena Rejdová Pražská 93 let  

Hedvika Kůrková Pražská 90 let  

Josef Cihlář Pražská 85 let  

Vladimír Pacek Troubská 70 let  

Tomáš Dočekal Bosonožské nám. 70 let  

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Velmi se omlouvám za tiskovou chybu ve výsledcích
tenisového turnaje. Přijměte, pánové Čestmíre Kříži a Ivo
Koukale, velkou omluvu. Dvojice Č. Kříž, popřáli jsme mu
i ke krásným kulatinám, a I. Koukal obsadila 2. místo. Na
své úspěšné cestě prohráli jen s vítězi turnaje.
Moc blahopřeji ke skvělému výkonu a snad mi odpustíte
nechtěnou chybu. A. Jiaxis
Účastníci finálových bojů.

Omluva

CVIČENÍ PRO ŽENY S  K. VESELOU
se koná v pondělí v 17 hod. v orlovně.

Cvičení je zaměřeno na prevenci bolestí zad,
protahování a posilování svalů.

Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Cvičební podložky s sebou.

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
a další programy  se budou konat v úterý

v 10 hod., zahajujeme v úterý 6. 11. v 10 hod.
v orlovně. Vhodné pro batolata a děti

předškolního věku. Přezůvky a pohodlný oděv
s sebou. Těší se K. Veselá

★ ★ ★ 

Akce bowlingu
2h + 1h
ZDARMA

★ ★ ★ 

★ Polední menu za 55 Kč ★

★ Grilovačka, chuťovky k vínu a pivu ★ Živá hudba ★

Páteční disko s DJ´S Pavlem a Jirkou,
soutěžemi a DÁRKY pro Vás

Petra Křivky 1a
Nový Lískovec

Tel.: 774 665 405

VETERINÁRNÍ KLINIKA
MVDr. Tomáše Weidenhöfera
Brno, Starý Lískovec, Jemelkova 42
tel: 547 210 914  mob: 606 513 925
www.veterinabrno.cz

zahajuje provoz v rozšířených prostorech i časech

Klinika provádí kompletní péči o malá zvířata včetně:

Chcete se objednat na přesný čas?
Navštivte naše stránky www.veterinabrno.cz

OTEVŘENO

POHOTOVOST na telefonu
606 513 925

Pondělí−Pátek 8−19
Sobota 9−11

Sobota, Neděle 8−22

• běžných i komplikovaných operačních 
výkonů

• sonografických vyšetření
• rentgenových vyšetření
• hospitalizace

• gynekologie  a porodnictví
• endokrinologie, dermatologie, kardio−

logie, oftalmologie
• medicíny exotů, plazů, malých savců

Zleva: J. Horáček a J. Horáček (3. místo), I. Koukal a Č.
Kříž (2. místo),  I. Dlugoš a M. Navrátil (1. místo)


