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Dva měsíce utekly jako voda a máte před sebou nové, tentokrát
dvojčíslo našeho zpravodaje. Kdo čekal prázdninovou okurkovou
sezónu, ten se hluboce mýlil. Témat je nepřeberně, zbyla i na příš−
tě. Po cyklistech, 135 sudech, letním vedru a motorkářích z celé
Evropy do Bosonoh přijela brněnská elita a slavnostně otevřela
novou školku. Právě o ní a o jejím slavnostním začátku se dočtete
příště. Ať se vám září zdaří.

Za redakční radu Miroslav Čoupek

Slovo redakce

● výlet za kulturou
● Hrazdírova premiérová
● informace z radnice

● programové prohlášení
● dětská hřiště
● kulturní akce

Dočtete se

Zpravodaj městské části – Mistra města Brna v petanque pro rok 2007
Bosonožský sudoval Starobrno 2007,

nový bosonožský fenomén

MČ Brno−Bosonohy
vás srdečně zve na tradiční

Babské hody,
které se konají

v sobotu 29. 9. 2007.
Program:

v sobotu 22. září zvaní na hody

v sobotu 29. září ve 14 hodin průvod krojovaných stárek

za doprovodu dechové hudby Večerka

ve 20 hodin večerní zábava

k tanci hraje skupina Hamrla−boys

V Bosonohách proběhl ve dnech 4. a 5. srpna jedinečný a neopa−
kovatelný víkend. Dva dny plné super akcí zaneprázdnily všechno
a všechny, co patří k Bosonohám. Přes tisíc lidí vidělo neuvěřitelná
kouzla zábavy v podání mágů Miloslava Dočekala a Vladimíra
Koudelky a desítky zapálených pomocníků, Bosonožáků. Opravdu,
kdo neviděl, neuvěří, co se to dělo v Bosonohách. Všem polním
i přespolním přinesl sudoval chvíle nádherných zážitků a hrdosti,
že mohli být u rekordů a jedinečností. Mnoho dobrovolníků připra−
vilo dva dny plné skvělé zábavy, pohody a veselí. Smekám nad
schopností našich promotorů. Dík patří i úřadu naší městské části
pod vedením paní místostarostky Drahomíry Medové. Záštitu nad
akcí převzal pan starosta Miroslav Sojka, který vše telefonicky kon−
troloval z dovolené na Šumavě, a dále generální ředitel brněnské−
ho pivovaru Starobrno Ing. František Krakeš. Pivovar také přispěl
nemalou finanční částkou a cenami na zdárný průběh akce.
Strhující výkony závodníků, skvělé počasí a skvělí moderátoři,
známé osobnosti, fantastičtí diváci, strhující nálada, dobré jídlo
a pití (až na ty fronty na pivo). To vše provázelo letošní jubilejní pat−
náctý ročník sudovalu.
Začneme hezky pomalu, jedno po druhém, jak běžely akce, den po
dni, minutu po minutě.
Úplně mě fascinuje, co se dá vše zvládnout za dva dny. 
Bosonohy mají své nové hrdiny.  

Vážení spoluobčané,
dne 31. 8. 2007 byla slavnostně otevřena nová MŠ na ul. Konopiska za účas−
ti pana primátora Romana Onder−
ky, náměstků primátora a dalších
hostů.
Od myšlenky až po otevření nové
mateřské školy uběhly dva roky a
podařil se bez nadsázky malý
zázrak.
Bylo nutné vypracovat studii, na
jejímž podkladě byla podána
žádost na Ministerstvo financí ČR
o poskytnutí dotace ve výši 14 800
000 Kč. Tato žádost byla následně
schválena. Muselo být provedeno
výběrové řízení na zpracování pro−
jektové dokumentace, odkoupení
sousedního pozemku, územní
rozhodnutí, stavební povolení,
zajištění dofinancování stavby
v částce 3 621 000 Kč od města, bezúročná půjčka 1 379 000 Kč a její násled−
né prominutí schválené Zastupitelstvem města Brna, výběrové řízení na doda−

vatelskou firmu atd.
Stavba byla započata v srpnu 2006 firmou DIRS s. r. o. a skončila kolaudací

v srpnu 2007. I během stavby se
řešilo mnoho složitých situací,
například změna vytápění z plyno−
vého vytápění na tepelné čerpadlo,
změna výdejny jídel na vývařovnu,
úprava fasády a mnoho a mnoho
menších problémů.
Mateřská škola nás dosud stála
včetně odkoupení pozemku, pro−
jektové dokumentace, vlastní stav−
by, vybavení kuchyně 25 200 000
Kč, dosud nejsou vyfakturovány
veškeré související výdaje. Kapaci−
ta MŠ je 72 dětí.
Realizace stavby do dnešní podo−
by mě i ostatní, kteří pomáhali, stála
mnoho nervů, úsilí, času na úkor
rodiny. Myslím, že se dílo povedlo

a bude dobře sloužit výchově našich dětí. Přeji si, aby se děti, rodiče i zaměst−
nanci ve školce dobře cítili a byli spokojeni. Miroslav Sojka, starosta MČ

Již před 14. úvodní hodinou se sešly hlavní osobnosti celého odpoledne. Miloš
Dočekal ze záběru odběhl – prý byl zkoušet rychlost trati!

(Pokračování na straně 5...)
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Bosonožští kulturní příznivci si dopřáli výlet do Prahy. Na čtyřicet
Bosonožáků jelo do Prahy na divadelní představení. V sobotu 30.
6. 2007 bylo jejich cílem divadelní představení Angelika. Muzikál s
romantickým dějem, z doby vlády Ludvíka XVI., se odehrál na prk−
nech divadla Broadway. Divadlo se nachází v centru Prahy, neda−
leko od Prašné brány, Václavského i Staroměstského náměstí.
Předdivadelní náplň byla prolnutá bohatstvím pražských lákadel.
Bylo to od památek přes obchody až k místním kavárnám a restau−
racím, které dráždily chuťové a smyslové buňky. Každý si zvolil
program dle chuti a nálady. A v 18 hod. jsme už společně sledova−
li a naslouchali představení. Hudba a spoluproducent  M. David,
režie J. Bednárik a mnoho mediálně známých zpěváků a herců.
Angelika s Joffreyem nás vtáhli do děje královských intrik. Na konci

představení jsme měli to štěstí, že jsem se „nachomejtli“ u oslav.
Oslava byla ke stému představení a k začátku divadelních prázd−
nin. 
Producenti představení David a Lichtenberg nám poděkovali
a vylosovali diváka, který obdržel věcné dary, památku na předsta−
vení. Vylosovaný byl Bosonožák, člen našeho zájezdu. Hned mne
napadlo, že je to symbolické poděkování a podpora v našem „výle−
tování“.
Dárkem pro všechny diváky byl přídavek celého souboru, sestřih
zpěvů z představení. 
Celý závěr představení byl milým povzbuzením, že pěkné věci se
dějí a my jsme opět u toho.
Byl to hezky strávený klidný den.

Připravil Anastásios Jiaxis 

Kde jsou Bosonožáci, tam je i štěstí
Bosonožskou prémií Miloše Hrazdíry uctili mnozí obyvatelé naší
městské části památku a výkon jednoho z nejslavnějších bosonož−
ských rodáků, legendárního cyklisty Miloše Hrazdíry. Ten přesně
před pětadvaceti lety získal ve svých 37 letech při mistrovství
republiky v cyklistice všechny tři tituly. Při příležitosti letošního mist−
rovství, které se jelo 1. července po trase bývalého Masarykova
okruhu, připravili v místech, kde ústí do trasy závodu ulice Hoštic−
ká, kde Hrazdíra žil a zemřel, speciální prémii. Jeho syn Milan
namaloval přes celou silnici označení prémie „Hrazdírova prémio−
vá“, což byl i nadpis etikety, která ozdobila patnáct lahví dobré
pálenky – Hrazdírovy prémiové. Ta putovala po skončení závodu
ke každému, kdo v patnáctikolovém závodě projel Bosonohami
jako první. Pálenku dodal Milan Hrazdíra, který byl také společně
se svojí sestrou Evou přítomen průjezdu závodníků (druhý Hrazdí−
rův syn Michal byl v době závodu v zahraničí), ale na „zabezpeče−
ní náplní“ se podíleli i ostatní Bosonožáci. „Sponzorem“ prvního
okruhu byla vyhlášená 1. FC PIVNICE v zastoupení otce pana hos−
tinského Miloše Dočekala, 7. a 8. kolo „sponzorovali“ manželé
Jirka a Vlaďka Bělohlávkovi a na realizaci se podílel i Jiří Svoboda,

bývalý úspěšný cyklista. U prémie nemohl chybět ani Pavel Havrá−
nek, předseda cyklistického oddílu Favorit Brno, přišel i starosta
Miroslav Sojka, místostarostka Drahomíra Medová a další Bosono−
žáci, včetně mistra světa v kolové Miroslava „Krtka“ Kratochvíla. Ti
všichni na svého Milču vzpomínají a přišli takto osobně uctít jeho
památku. Znovu se ukázalo, že když jde o dobrou věc, a připome−
nutí významného rodáka takovou určitě je, dovedou se Bosonožá−
ci spojit a neptají se, co je to bude stát a kdo jim na to dá. Kéž by
takových upřímných a sympatických akcí bylo víc. 
A nejen u nás v Bosonohách. Vladimír Koudelka

Foto: Igor Zehl

Hrazdírova prémiová

Otevření nové opony
O. S. Svornost Bosonohy a amatérská divadelní skupina Křemen

vás srdečně zve na slavnostní otevření
nové opony v čerstvě zrekonstruovaném sálu,

které se koná v neděli 23. 9. 2007 v 16 hodin v sále Orlovny.

Program:
slovo úvodem

představení vzácných hostů, beseda
slavnostní otevření opony

průřez divadelní tvorbou bosonožských ochotníků
prohlídka opravené Orlovny, historie v obrazech

občerstvení

Šťastní výherci s dárkem.

Syn Miloše Hrazdíry Milan s lahví Hrazdírovy prémiové (první
zleva) zdraví společně s Ivou Zajíčkovou, mnohonásobnou mist−
ryní republiky v cyklistice, a dalšími příznivci Miloše Hrazdíry pelo−
ton mistrovského závodu.

Patrik a Marek z Bosonoh. Možná noví nástupci Miloše Hrazdíry.
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Informace z radnice

Čtvrtek 28. 6. 2007
osmá schůze zastupitelstva 
−  představení bosonožského družstva Mistr
Brna v pétanque.
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje návrh smlouvy o spolupráci se
společností PRADE Holding a. s.;
Předmětem smlouvy je závazek společnosti
na zakoupení přístroje na měření tuhých
imisí po vydání územního rozhodnutí o umís−
tění stavby.
− schvaluje závěrečný účet Městské části
Brno−Bosonohy za rok 2006; 
plnění příjmů a výdajů rozpočtu,
tvorba a použití fondů,
hospodaření zřízené příspěvkové organiza−
ce,
přehled o výsledku finančního vypořádání
městské části s rozpočtem Brna,
zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2006,
ověření účetní závěrky k 31. 12. 2006,
hospodaření vedlejší hospodářské činnosti;
− schvaluje Programové prohlášení ZMČ
Brno−Bosonohy pro období let 2007–2010;
− schvaluje záměr pronájmu části pozemků
pro účely užívání jako zahrada mateřské
školy; 
− souhlasí s realizací filmového dokumentu
Bosonohy v průběhu roku;
− pověřuje Radu městské části Brno−Boso−
nohy zadáním a provedením průzkumu trhu
na výběr firem pro provedení oprav v budo−
vě ZŠ Bosonožské nám. 44 a pověřuje ředi−
telku základní školy realizací oprav. Jde
o dotaci poskytnutou ze strany Statutárního
města Brna na opravu ZŠ Bosonožské nám.
44 ve výši 1 200 000 Kč;
− rozpočtová opatření 10–21;
− prodlužuje lhůtu mysliveckému sdužení
Hájek Bosonohy pro doložení dokumentů,
které by průkazně doložily výši čerpání
poskytnutého příspěvku do 31. 7. 2007;
− schvaluje náhradu výdajů spojených
s konáním akce „Jarní úklid Bosonoh“ v cel−
kové výši 1 750,50 Kč;
− schvaluje  snížení nájemného za užívání
pozemku p. č. 2224/3 v k. ú. Bosonohy na
částku 500 Kč/rok za roky 2007, 2008;
− projednalo záměr vybudovat celoplošnou
multifunkční optickou síť;
− bere na vědomí záměr města Brna o zříze−
ní veřejné sbírky na vybudování pomníku
prezidentu Benešovi;
− schvaluje smlouvu o dílo s Mgr. Vladimírem
Koudelkou na kulturní akci Bosonožský
sudoval ve výši 40 000 Kč;
− schvaluje návrh vyjádření k dokumentaci
dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí k záměru „Rychlost−
ní komunikace R43 v úseku D1–Kuřim“
a pověřuje starostu jeho zasláním na Odbor
životního prostředí MMB.

Pondělí 11. 6.
patnácté jednání rady MČ
Rada městské části Brno−Bosonohy:
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci
„Vybudování komunikace pro pěší na ul.
Konopiska“;
− schvaluje záměr pronájmu (případně
odkoupení) pozemků p. č. 707, 709 v k. ú.
Bosonohy;
− doporučuje ZMČ Brno−Bosonohy schválit
záměr vybudovat multifunkční optickou síť v
MČ Brno−Bosonohy;
− souhlasí s doporučením požadavku ZO
Českého zahrádkářského svazu na zřízení
autobusové zastávky na ul. Chironova na
Dopravní podnik města Brna, a. s.

Pondělí 25. 6.
šestnácté jednání rady
Rada městské části Brno−Bosonohy:
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 267 v k.
ú. Bosonohy;
− schvaluje pronájem mobiliáře městské
části Brno−Bosonohy na ul. Pražské  pro
reklamní účely firmě xxxxxxxx za cenu
xxxxxxxx Kč/rok;
− bere na vědomí investiční záměr p. xxxxxx
k objektu Pražská 34 bez přijetí usnesení;
− schvaluje zadání průzkumu trhu na akci
„Obnova výpočetní techniky na ÚMČ Brno−
Bosonohy“. Rozsah zadání průzkumu trhu
bude proveden na základě výsledku prove−
deného auditu správcem počítačové sítě;
− schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
xxxxxxxx v bytovém domě Konopiska 33 s
účinností od 1. 7. 2007 na dobu určitou do
30. 6. 2008 s paní xxxxxxxx;
− souhlasí s úhradou mzdových nákladů do
maximální výše 6 000 Kč včetně zákonných
odvodů z příspěvku na provoz poskytnutého
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44 na rok 2007
za předpokladu dodržení jeho výše;
− bere na vědomí stížnost pí xxxxxxxx
a doporučení Komise pro ochranu a rozvoj
životního prostředí;
− bere na vědomí žádost pí Pastuchové
a pověřuje Dopravní komisi Rady městské
části o vypracování vyjádření k žádosti, které
se zašle pí Pastuchové;
− pověřuje starostu zajištěním písemného
stanoviska OD MMB k připomínkám doprav−
ní komise ve věci dopravní situace v MČ
Brno−Bosonohy;
− schvaluje zadání průzkumu trhu na práce
spojené s přeložkou veřejného osvětlení na
ul. Ševčenkova v rámci akce vybudování
parkoviště.

Středa 4. 7. 
sedmnácté jednání rady
Rada městské části Brno−Bosonohy:
− schvaluje výběr firmy xxxxxxxx pro opravu
výtahu v ZŠ Bosonožské nám. 44 s tím, že
cena díla bude v případě víceprací navýšena
do výše max. xxxxxxxx a pověřuje ředitelku
podpisem smlouvy o dílo s touto firmou;
− schvaluje výběr firmy xxxxxxxx pro opravu
elektroinstalace v budově ZŠ Bosonožské
nám. 44 s tím, že cena díla v případě více−
prací nepřesáhne xxxxxxxx a pověřuje ředi−
telku xxxxxxxx podpisem smlouvy o dílo
s touto firmou;
− pověřuje starostu MČ jednáním s firmou
o posouzení technických možností opravy
tepelné izolace střechy budovy základní
školy a přesunuje projednání bodu jednání
na příští schůzi RMČ;
− schvaluje zadání průzkumu trhu na rekon−
strukci veřejného sportoviště na ul. Hoštické,
které zahrnuje:

− odvodnění,
− vybudování povrchu multifunkčního hřiště,
− oplocení,
− osvětlení

a pověřuje starostu legislativním zabezpeče−
ním zadání;
− odkládá vyjádření za MČ v rámci zjišťovací−
ho řízení k záměru firmy xxxxxxxx na akci
„Novostavba skladovacích hal v Troubsku“
do doby předložení projektové dokumenta−
ce.

Pondělí 16. 7. 
osmnácté jednání Rady
Rada městské části Brno−Bosonohy:
− schvaluje zadání průzkumu trhu na zapra−
vení malby po rekonstrukci elektroinstalace,
opravu malby u dveří výtahu po rekonstrukci
a zapravení malby stěn a stropu po opravě

střechy v budově ZŠ Brno, Bosonožské
nám. 44 zadáním těchto kriterií:

− cena za m2 malby,
− lhůta provedení díla,
− reference;

− schvaluje pracovní cesty starosty MČ Brno−
Bosonohy za měsíc červen 2007 dle přilože−
ného seznamu;
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
na opravu dětského hřiště na Bosonožském
nám. u pekárny a pověřuje starostu podpi−
sem smlouvy o dílo s touto firmou;
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
na akci demolice dětského hřiště na ul. Za
Vodojemem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s touto firmou.

Zápisy ze schůze

Jedná se vždy ve čtvrtek,
zahájení v 18 hodin.

Termíny zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno−Bosonohy
v roce 2007

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

Programové  prohlášení – schváleno za
třičtvrtě roku po volbách.
Ke schválení programového prohlášení
vedla dlouhá, skoro roční cesta. Nejdříve
jsme řešili otázku, zda je něco takového
třeba, následovalo téma potřebnosti
a účelovosti. Poté jsme požádali o připo−
mínky a shrnutí. Moc jich nebylo. 
A co z toho vzniklo?
Usn. 14/8 ZMČ Brno−Bosonohy schvaluje
Programové prohlášení ZMČ Brno−Boso−
nohy pro období 2007–2010.
Tento návrh usnesení byl schválen 15
hlasy.
A jak vypadal navrhovaný text?
Vážení zastupitelé,
předkládáme vám návrh plánu priorit míst−
ního zastupitelstva, který vznikl na základě
vašich podkladů a námětů. Účelem je sta−
novit strategii a zaměření pro období do
konce volebního období, do roku 2010.
Cílem by měla být shoda zastupitelů na
potřebách rozvoje Bosonoh. Mělo by jít o
společnou dohodu, jaké úkoly chceme
řešit. 
Ze zasedání zastupitelstva vzešlo usnese−
ní:
Usn. 26/5 ZMČ Brno−Bosonohy souhlasí
s vytvořením rámcového plánu priorit
a strategie ZMČ Brno−Bosonohy. Pověřuje
pracovní skupinu ve složení Petr Juráček,
Anastásios Jiaxis k vytvoření základního
„statutu“ z podkladů dodaných jednotlivý−
mi členy zastupitelstva. Tento společný
statut předloží k projednání na dalším
zasedání zastupitelstva. Termín pro
dodání návrhů od členů zastupitelstva je
1. 6. do 20.00 hod. na emailovou adresu
focusstudio@volny.cz nebo v obálce
s heslem „status“ na adresu ÚMČ Brno−
Bosonohy či osobně na podatelnu.

Programové prohlášení

(Pokračování na straně 4...)
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Programové prohlášení Zastupitelstva MČ Brno−Bosonohy:
Informace veřejnosti
− zveřejňovat všechny informace o práci státní správy a samos−
právy MČ, záměry a plány projednávat s občany formou anket,
besed, popř. referenda; 
− informovat všemi dostupnými prostředky: internet, sms, zpravo−
daj, rozhlas… 
Veřejné zakázky
− zprůhlednit přidělování veřejných zakázek, pravidelné informace
o vyhlášení a průběhu jednotlivých veřejných zakázek na všech
dostupných informačních místech.
Územní plán
− připomínkovat tvorbu Územního plánu města Brna dle dohodnu−
tých společných představ.
Doprava
− zamítnout možnost budování R43 v katastru Bosonoh;
− vyžadovat neodkladné vybudování protihlukových stěn u dálnice
D1 v katastru Bosonoh;
− vytvořit společné stanovisko k plánovanému rozšíření D1;
− podpořit zklidnění dopravy v Bosonohách a projekt obchvatu
Bosonoh;
− vyžadovat zlepšení dostupnosti MHD z a do Bosonoh, posílení
spojů ve spolupráci se sousedními MČ;
− vytvoření podmínek pro zapojení Bosonoh do systému měst−
ských cyklostezek.
Rozvoj 
− vytvářet  strategický rozvoj Bosonoh; 
− v rámci budování kanalizace vypracovat a realizovat projekty
úprav jednotlivých lokalit;
− doplňovat městský mobiliář na území Bosonoh;
− budovat a opravovat chodníky a nové parkovací plochy.
Finance
− vytvořit jednotný systém pro možnost získávání finančních dota−
cí z různých zdrojů;
− vytvořit nový systém tvorby rozpočtu.
Kultura a sport
− finančně podporovat jednotlivé organizace dle jejich přínosu pro
společnost v Bosonohách;
− podporovat a znovuobjevovat kulturní tradice;
− zapojit mládež do realizace obecních slavností;
− upravit dětská hřiště dle platných norem;
− zaštiťovat společenské a sportovní akce pro širokou veřejnost. 
Rodina a společnost
− podpořit komunikaci mezí vedením Bosonoh a rodinami; 
− adekvátně reagovat na připomínky a problémy občanů.

Předkladatelé: P. Juráček, A. Jiaxis
Takže, milí spoluobčané, výše uvedený text by měl být prioritou
a plánem zastupitelů naší městské části. Pozorně čtěte a tlačte
nás k velkým výkonům. Připravil A. Jiaxis

Programové prohlášení
Vypadá to, že se tato nová rubrika dostává do podvědomí obča−
nů. To jsme rádi. Na vaše dotazy, připomínky a náměty budeme
získávat odpovědi od příslušných odborníků a kompetentních lidí.
I takový by měl být Bosonožský zpravodaj! Neváhejte a pište.
Věříme, že zodpovězené otázky osloví i další občany, kteří mají
podobné problémy.
V červenci proběhlo na Bosonožském náměstí blokové čiš−
tění. Bohužel jsem vzápětí po ukončení čištění zjistil, že na
prostředku silnice zůstaly střepy a u chodníků uschlé květy
z lip. Co se s tím dá dělat?
občan Bosonoh
Na blokové čištění je najata firma podepsáním smlouvy. Jako
každá jiná práce, i toto čištění se  může reklamovat. Zástupce
městké části po každém úklidu prochází se zástupci firmy vyčiš−
těné ulice a může poukázat na případné nedostatky. Proto prosí−
me občany, aby v případě jakéhokoli problému při blokovém čiš−
tění kontaktovali neprodleně ÚMČ Brno−Bosonohy. Evidentní
nedostatky budou předloženy najaté firmě. Zároveň však upozor−
ňujeme občany, aby v době čištění nenechávali stát své automo−
bily na místech zákazu stání. Svou nezodpovědností tak znehod−
nocují práci čistící firmy. Čištění se stává neefektivním a vynalože−
né finance nás všech jsou proinvestovány zbytečně. Navíc takto
odstavená vozidla mohou být odtažena!
Často se stává, že v kontejnerech na tříděný odpad je
i odpad, který do kontejnerů nepatří. Na Bosonožském
náměstí naproti hasičky jsou často vyhozena prasklá skla
z automobilů. Patří do kontejnerů na sklo?
občanka Bosonoh
Do jmenovaných kontejnerů opravdu patří pouze tříděný odpad!
Do kontejnerů na sklo se dává pouze bílé, popřípadě barevné sklo
bez jakýchkoli fólií a jiných nebezpečných příměsí. Rozhodně do
nich nepatří např. žárovky, zářivky aj. Takové sklo se odkládá do
speciálních kontejnerů, které jsou ve sběrném středisku. Autosk−
la jsou polepena ochrannou fólií a nesmí se dávat do kontejnerů
na sklo. V případě, že v kontejneru na tříděný odpad je mnoho
nečistot a věcí, které do kontejneru nepatří, bývá celý obsah kon−
tejneru odvezen spolu s dalším komunálním odpadem do spalov−
ny. Jeden občan tak svou neukázněností může znehodnotit úsílí
ostatních lidí. V případě, že se s takovým chováním setkáte, zkus−
te dotyčnou osobu slušně požádat o správné třídění. Děkujme.

Připravil Petr Juráček, zodpovědný za tuto rubriku

Co zajímá vás, zajímá i nás

Dalo by se říci, že se na naší městskou část usmálo sluníčko
a sneslo nám několik svých zlatavých paprsků. 
Finančních dotací se díky dobře vypracovaným žádostem a pro−
jektům dočkala bosonožská sdružení:

Zastupitelstvo města Brna schválilo v květnu poskytnutí dotace
fotbalovému klubu SK Bosonohy na vybudování umělé závlahy na
hlavním travnatém hřišti v areálu FK SK Bosonohy ve výši 170 000
Kč.

Rada Jihomoravského kraje schválila dotaci O. S. Svornost Boso−
nohy na rekonstrukci stropu Orlovny ve výši 200 000 Kč.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo dotaci O. S. Svornost
Bosonohy na rekonstrukci a vybavení klubovny mládeže−galerie ve
výši 120 000. Sdružení se musí finančně spolupodílet částkou 80
000 Kč.
Jen tak dále! 

Finanční dotace a úlevy se dostaly i k rozpočtu MČ Brno−Bosono−
hy – rozpočtu všech Bosonožáků:

Zastupitelstvo města Brna (ZMB) prominulo naší městské části
splácení půjčky z minulého roku na investiční akci Výstavba nové
budovy MŠ na místě dětského zdravotního střediska (Konopiska)
ve výši 1 379 000 Kč. Peníze, které byly připraveny v tomto roce
v rozpočtu Bosonoh na splacení této půjčky byly převedeny na
vybavení nové školky.

ZMB dále poskytlo dotaci na opravu Základní školy Bosonožské
nám. 44 ve výši 1 200 000 Kč. I když je škola nově opravená, má
mnoho závad. Firma, která rekonstrukci prováděla, je však v likvi−
daci, proto nemůžeme dílo reklamovat. Přijatá dotace bude použi−
ta na opravu výtahu, elektroinstalace a zlepšení zateplení půdní
vestavby.

ZMB poskytlo dotaci na výstavbu a rekonstrukci dětského hřiště
na ul. Vzhledná ve výši 510 000 Kč a na rekonstrukci veřejného
sportoviště na ul. Hoštická 1 500 000 Kč.

Je zřejmé, že takové množství dotací je pro Bosonohy velký
úspěch. Velké poděkování patří všem, kteří připravovali projekty
a žádosti, ale i politikům, kteří přidělení dotací z rozpočtů města
i kraje schválili. Petr Juráček

Finanční úspěch Bosonoh

(...pokračování ze strany 3)
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Bosonožský sudoval Starobrno 2007 − nový bosonožský fenomén

Je sobota 4. 7., 14.15 hodin. Po mnohadenních přípravách začíná v našem míst−
ním lesním areálu bosonožské sudoválení. Jako první vyvalil hliníkový 17kilový
sud obchodní sládek pivovaru Starobrno Bohuslav Kandrnál, který dle svých
slov v mládí válel sudy celé dny!

Početnou skupinku návštěvníků a soutěžících tvořili naši přátelé z partnerské
obce Abbadia Lariana. Ciao! (Bylo jich všude plno a chtěli vše vidět, proto se
nám podařilo vyfotit pouze část delegace. Ostatní snad prominou.)

Zleva: Lambert Prukner, David Ďurkech a Roman Havlík
Následovala soutěž v jednotlivých kategoriích. V mužské – elitě do 35 let –  padl
traťový rekord pod nohama celkového vítěze letošního sudovalu Davida Ďurke−
cha. Nový rekord trati je 13,46 sec! Bravo. Jako druhý dokutálel v této kategorii
sud až za cílovou čáru Lambert Prukner ml. a třetí byl Roman Havlík ml. V kate−
gorii muži od 36 do 45 let zvítězil Ivan Dlugoš, v kategorii od 46 do 60 let zvítě−
zil Vilém Meloun. Veteránskou kategorii ovládli přátelé z Itálie.

Nejstarším účastníkem letošního sudovalu se stal Antonio Martini, občan naší
partnerské obce Abbadia Lariana, kterému je 74 roků.

Ležící – Jiří Pecha, v červeném Barin – Jaromír Tichý, v modrém Fretti – Jiří Pfeifer. 
V kategorii V. I. P. vyhráli všichni zúčastnění. Trojice Jiří Pecha, Barin a Fretti
doválela sud na cílovou čáru originálně. Byl to totiž právě Pecha, který v posled−
ním metru nahradil sud a nechal se kolegy doválet do vítězného cíle.

(...pokračování ze strany 1)

(pokračování na straně 6...)
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Bosonožský sudoval Starobrno 2007 − nový bosonožský fenomén
V průběhu večera se na pódiu prostřídalo několik kapel. Mezi nimi
se blýskla kapela CMT Michala Tučného Revival. Poslední účast−
níci sobotního programu se domů rozcházeli až pozdě večer –
vlastně brzy k ránu.

Zleva: Jiří Mádl, Julián Záhorovský
Ani mladé celebrity nepřišly zkrátka. Jirka Mádl a Julián Záhorovský dokázali nejen
později narozeným, ale i starším, že se poprat s bosonožskými sudy umí – kouleli
spolu. Sotva hoši dováleli, vzali si písátka a rozdávali své podpisy na počkání.

Redaktoři bez foťáků a poznámkových bloků – hrdě se hlásí ke své práci i zábavě –
zleva Taso – Anastasios Jiaxis, Petr Juráček. V kategorii Média o Médium neoficiál−
ně vyhráli redaktoři NAŠEHO BOSONOŽSKÉHO ZPRAVODAJE. Gratulujeme! 

Nejen pro borce je tato disciplína namáhavá. Klečící ženy na rudlu si postěžovaly na otla−
čeniny z kovového rámu trakaře. Opět po roce vytáhli pořadatelé rudl – trakař, který byl ten−
tokrát zapůjčen od rozvětvené rodiny Kilianů. A kdeže je starý? Tak to neví ani původní maji−
telé – myslivci, ani organizátor Miloš Dočekal. Nejspíš jej nějaký palka prodal do šrotu. Jak
hanebné! Kilianovi, děkujeme! Tradice je zachráněna. Jak se zmínil jeden z HAUPT mode−
rátorů – Miloš Dočekal, byl rudl díky krádeži a zapůjčení jiného vylepšen. Původně železné
kolečko bylo nahrazeno kolečkem s gumovým ráfkem a možná se dočkáme i pneumatiky
s duší! Soutěže se zúčastnilo 9 párů.

Kolem 500 lidí se v průběhu odpoledne dobře bavilo!
Nedělní program byl organizátory prozíravě přeložen do areálu fotbalového hřiš−
tě FK SK Bosonohy na Hoštické ulici.

Standa Hložek předvedl nevídanou kreaci pohybů a grimas. Byla to paráda.

Laďa Koudelka si s mladými rozumí. 
Od 15. hodiny přicházející vítal svým zpěvem Bosonožákům dobře známý Jiří Helán.
Vystřídal jej také legendární zpěvák a moderátor Standa Hložek se svými Holkami z
naší školky. „Kdepak ty fajn holky jsou?“ Avizovanou trojici zpěváků doplnil již odvá−
lený Julián Záhorovský, známý ze soutěže Česko hledá SuperStar. 

(...pokračování ze strany 5)
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Bosonožský sudoval Starobrno 2007 − nový bosonožský fenomén
Druhý ze 2 HAUPT–moderátorů  – Vladimír
Koudelka – vyhlásil a organizoval soutěž
pro děti k připomenutí oslav 770 let od první
písemné zmínky o Bosonohách. Děti měly
kreslit, co se jim líbí a nelíbí v naší městské
části.

Mobiliáda proběhla pod bedlivým dohle−
dem komisaře Agentury Dobrý den Pelhři−
mov,  která díky panu Koudelkovi přijela
zapsat tuto soutěž do České knihy rekordů.
Lukáš Čoupek ukázal všem přítomným, že
mobil opravdu nepotřebuje, odhodil jej 64,7
metrů daleko.

Po utkání byl za dlouholeté zásluhy
a pomoc bosonožskému fotbalu symbolic−
ky odměněn pan František Lahoda.

Příjemné chvíle z krásně prožitých dní pro−
vázely všechny účastníky. Velký dík patří
všem, kteří pomohli tuto mimořádnou
a podařenou akci připravit. Myslím, že si
Bosonožáci nasadili laťku pěkně vysoko.
Přeji nám všem odpočinek a mnoho sil do
další velkolepé akce.
Co to všechno stálo, ty dva dny s volným
vstupem?
Tyto údaje spolu s dalšími informacemi ze
zákulisí pořádání sudovalu se dozvíte
v příštím čísle zpravodaje.

Připravili Anastasios Jiaxis
a Petr Juráček

Foto: Igor Zehl, www.fotonoviny.cz
a redaktoři Bosonožského zpravodaje

Lukáš Čoupek přebírá gratulace z rukou paní mís−
tostarostky Drahomíry Medové. V pozadí stojí Miloš
Dočekal a Laďa Koudelka.

Jako poslední si hodil mobilem i primátor města
Brna Roman Onderka, který si tak prý splnil přání –
aspoň na chvíli ten mobil někam zahodit.

Na startu – Další snaha o zápis do České knihy rekordů byla hromadná megaakce. 135, 135, 135, 135, 135! Víte,
co to znamená? 135 lidí válelo po Hoštické od zastávky ke hřišti 135 sudů na 135 metrech ve 135 zelených tričkách
od Starobrna a dostalo jako odměnu 135 piv. „Byla to podívaná jako Brno.“ Rekord u příležitosti 15. ročníku naše−
ho sudovalu a 135 let od založení pivovaru Starobrno se podařil!

Nezaprší a nezaprší. Páni fotbalisti, mnoho gólů na
zeleném pažitu!
Akce gradovala oficiálním spuštěním závlahového
systému na fotbalovém hřišti, kterého se osobně ujal
primátor města Brna Roman Onderka. Slavnostním
výkopem také zahájil exhibiční utkání Bosonohy versus
Výběr sportovních redaktorů ČT. Zápas spolukomento−
vala Barbora Černošková–Koudelková.

Celou akci zakončili slovy díků a příslibů do dalších
let hlavní organizátoři (zleva) Drahomíra Medová,
Miloš Dočekal a Vladimír Koudelka.

CCoo  pprroo  vvááss  zznnaammeennáá
BBoossoonnoožžsskkýý  ssuuddoovvaall
SSttaarroobbrrnnoo  22000077??

Drahomíra Medová:

Co pro mne znamená sudoval? Musím

říct, že na sudovalu jsem byla poprvé,

i když se pořádá 15 let. Dozvěděla jsem

se, že tuhle tradici založil pan Miloš

Dočekal. Byla to pro mne novinka,

a protože pan starosta byl na dovolené,

musela jsem se s přípravou a i s částeč−

nou organizací poprat. Příprava byla

náročná, aby všechno klaplo a na nic se

nezapomnělo. Počasí nám přálo, a tak

atmosféra na sudovalu byla perfektní, až

na nějaké ty nedostatky. Například velké

fronty na občerstvení. Chci poděkovat

panu Jiřímu Výplachovi za jeho velikou

pomoc při přípravě sudovalu. Díky.

Miloš Dočekal:

Mám z toho krásný dojem a neskrývám

dojetí, že se 15. ročník uskutečnil v tako−

vém stylu. Záštita MČ Brno−Bosonohy je

pro mě jako organizátora pomocí

i povzbuzením. Sudoval se tak stává

bosonožským folklórem a já budu velmi

rád podobné akce organizovat. Díky

všem za spolupráci.

Vladimír Koudelka:

Bosonožský sudoval Starobrno 2007,

jeho příprava, včetně přípravy finanční,

vlastní realizace a dozvuky s nejrůzněj−

šími hodnoceními a vyúčtováními, to je

pro mě především další velké poznání,

s kým v Bosonohách vlastně žiji. Znovu

jsem potkal lidi chytré a velkorysé,

s nápady a humorem, s nezbytným nad−

hledem a schopností udělat si legraci

sám ze sebe, lidi přející, lidi, kteří dove−

dou pracovat zadarmo, protože myslí

nejdříve na Bosonohy a teprve potom na

sebe. Bohužel jsem ale poznal i několik

lidí, na které se vztahuje hodnocení

opačné. Děkuji především těm prvním,

ale i těm, kteří mě zklamali či nemile pře−

kvapili. Protože, jak řekl klasik, nejuži−

tečnější zkušenosti jsou ty špatné…

Děkuji vám, Bosonožáci!
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Bylo jich 135 se 135 sudy a čekalo je 135 metrů.

Nástup mužstev před utkáním výběru Bosonoh
proti Výběru sportovních redaktorů ČT.

Bosonožský sudoval Starobrno 2007
nový bosonožský fenomén
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V 2. polovině července v Bosonohách visely plakáty s tímto nadpi−
sem. Asi však zaujaly jen několik občanů. Proto se 2. 8. sešlo
v zasedací místnosti ÚMČ Brno−Bosonohy několik málo obyvatel
městské části. Ti, kteří přišli, se mohli vyjádřit nejen k zadání
výstavby dětského hřiště na ulici Vzhledná. Je nutné se omluvit za
prázdninový termín této schůze, byl však zapříčiněn dotací z města
Brna, která byla schválena na konci června a musí být do konce
roku proinvestována.
Schůze proběhla dle avizovaného programu:
Nejprve byli přítomní občané seznámeni s aktuálním stavem dět−
ských hřišť u nás. Některé maminky vznesly dotazy a stížnosti na
některé problémy, které mají při používání dětských hřišť. 
Ve 2. bodu programu se řešila formulace zadání na vybudování
dětského hřiště na ul. Vzhledná. Přítomné maminky i tatínkové

vznesli požadavky na nové hřiště. Přizvaná odbornice na budová−
ní dětských hřišť upozorňovala na případné nedostatky jednotlivých
návrhů a informovala o současném trendu budování dětských hřišť.
Tento bod velmi rychle sklouzl do 3. bodu – diskuse.
Asi po 2 hodinách došli zúčastnění k jasné představě, jak by mělo
hřiště vypadat. 

Velmi děkuji všem přítomných za jejich účast a nápady. Myslím si,
že takto důležité věci by se neměly řešit u stolu při zasedání zastu−
pitelstva, rady. Měly by se řešit formou diskusí a vyměňování názo−
rů při schůzích, které jsou zaměřeny na úzký okruh problémů a kte−
rých se zúčastní lidé, kteří o problému něco vědí.

Vám, kteří jste se schůzky nemohli zúčastnit, předkládám specifi−
kaci hřiště, která je součástí zadání:
Specifikace hřiště:
1. Rozvržení hřiště, povrch, úprava cest
Zadavatel požaduje logické rozdělení umístění herních prvků pro
děti věkových kategorií 3–6 a 6–12 let.
Povrch dětského hřiště – mimo cesty – kačírek frakce 2–8 mm
včetně nutných  povrchů tlumících pád.
Cesty dle situačního plánu a na nejnutnějších místech (přístupové
cesty k pergole s lavičkami) – aby se případně kočárky nebořily do
kačírku – zámková dlažba, nejlépe barevná, ohraničená  obrubní−
ky – betonové nebo akátové.

2. Herní prvky – děti od 3 do 6 let
Sestava pro malé děti se skluzavkou, tabule na kreslení, pružino−
vé houpadlo, řetězový můstek.
Materiál konstrukce: nosné prvky z rostlého a ošetřeného akátové−
ho dřeva, podpůrné prvky a výplně z akátových prken nebo vodo−
vzdorné překližky, ocelové prvky nerezové, nebo opatřeny účinnou
ochranou proti korozi (žárové pozinkování, nebo komaxit), lana
s ocelovým kordem.
Prvek jako celek i jednotlivé součásti musí splňovat kritéria ČSN
EN 1176 a ČSN EN 1177:1998.

3. Herní prvky – děti od 6 do 12 let
Horizontální lezecký prvek se sítěmi, minimum povrchů tlumících
pád, síťové výlezy většího rozsahu, průlezy a podlážky, vyhlídková
věž. 
Samostojná houpačka, trojhrazda.
Materiál konstrukce: nosné prvky z rostlého a ošetřeného akátové−
ho dřeva, podpůrné prvky a výplně z akátových prken nebo vodo−
vzdorné překližky, ocelové prvky nerezové, nebo opatřeny účinnou
ochranou proti korozi (žárové pozinkování, nebo komaxit), lana
s ocelovým kordem.
Prvek jako celek i jednotlivé součásti musí splňovat kritéria ČSN
EN 1176 a ČSN EN 1177:1998.

4. Městský mobiliář
Materiál: rostlé a ošetřené akátové dřevo
Pergola a 2 lavičky, 1 odpadkový koš s pozinkovanou plechovou
vložkou.
Vstupní cedule a cedule s provozním řádem včetně stojanů.

Pro úplnost ještě dodám další podmínky zadání, které musí vybra−

ná firma pro stavbu hřiště splnit:
Součástí předmětu plnění je zpracování projektové dokumentace
pro provedení hřiště, dále pak zajištění následné bezplatné údržby
formou pravidelných kontrol (min. třikrát ročně – březen, červen,
září) a odstraňování zjištěných závad po dobu uchazečem nabíd−
nuté záruky.
Uchazeč v nabídce doloží splnění kvalitativních a technických
parametrů. Všechny herní prvky včetně dopadových ploch musí
splňovat příslušné právní předpisy a normy (především ustanovení
zákona č. 258/2000 Sb. §7 a 13, vyhl. MZ ČR č. 135/2004 Sb. §33
a příloha 10, ČSN EN 1176 1−7, ČSN EN 1177, metodický pokyn
HH č. j. MZDR 35023/2004 HEM). Všechny herní prvky musí být
certifikovány podle ČSN EN 1176. Zadavatel upřednostňuje z hle−
diska kriteria č. 2 herní prvky s certifikátem TÜV.

Petr Juráček
pověřený kompetencemi údržby dětských hřišť

Účast nevelká, ale diskuse opravdu stála za ty 2 hodiny strávené v zasedací místnos−
ti ÚMČ Brno−Bosonohy.

D ě t s k á  h ř i š t ě  –  v ě c  v e ř e j n á

Dětské hřiště na ulici Za vodojemem
V měsíci červnu bylo odstraněny téměř všechny herní prvky toho−
to dětského hřiště. Tuto událost jsem avizoval v květnovém čísle
našeho zpravodaje.

Proč se tak stalo:
Toto hřiště bylo vybudováno v roce 1998 za necelých 360 000 Kč
– úprava pozemku, stavební práce, výsadba zeleně, cestička,
městský mobiliář, dětské prvky. Hřiště bylo postaveno v době, kdy
jeho vzhled, funkčnost a bezpečnost neupravovala žádná norma
ani zákon, které jsou v platnosti dnes. Jeho údržba byla velmi
malá, a proto dřevěné, neprofesionálně upevněné prvky chátraly.
Na podzim 2006 si nechala městská část vypracovat posudek na
technický stav hřiště od odborně způsobilé osoby k plnění úkolů
v prevenci rizik – Jiřího Petříka. V něm je mimo jiné napsáno:

Specifikace zjištěných závad na zařízení hřiště

1. Palisády
Některé kulatiny palisády mají ostřiny a praskliny, v nichž hrozí

nebezpečí zadření třísek a pořezání, hrozí v nich zachycení prstů.
Palisáda vybízí ke šplhání, v případě výstupu hrozí nebezpečí pádu
na povrch, který netlumí náraz. A narážení na překážky, které se
nacházejí v prostoru pádu z palisády. Některé kulatiny jsou uvolně−
né, jiné chybí. Množství kulatin je vyhnilých.

2. Domek
Při zkoušce zachycení hlavy, krku a oblečení ve 2 otvorech tvaru V
na hřebeni střechy může dojít k zachycení a velmi vážnému úrazu
– uškrcení. Z desek vystupují hřebíky. Část konstrukce je uhnilá.
V nárazové ploše domku se nachází přilehlé palisády. Domek je
značně vratký. Okolo zařízení není vybudován povrch tlumící nára−
zy.
Posuzované zařízení – palisáda, domek – neodpovídají bezpeč−
nostním požadavkům ČSN EN 1176 – 1 a ČSN EN 1177 na jeho
bezpečné používání.
Vzhledem k velkému množství závad, které vážně ohrožují zdraví
a bezpečnost uživatelů a jejichž opravení je, vzhledem ke stavu
zařízení, pro provozovatele nerentabilní, doporučuji zařízení z pro−
storu dětského hřiště odstranit a dále nepoužívat. 

Je zřejmé, že herní prvky představovaly pro děti a ostatní návštěv−
níky nebezpečí. Dle platného zákona nese zodpovědnost v přípa−
dě úrazu majitel a provozovatel veřejného prostranství. Pokud
nejsou herní prvky v pořádku, musí je majitel buď opravit, nebo
znepřístupnit.
Proto Rada městské části Brno−Bosonohy vybrala firmu na odstra−
nění vadných prvků. Byla odstraněna dřevěná palisáda s betono−
vým základem a dřevěný domeček. Původní cena těchto dřevě−
ných segmentů je cca 65 000 Kč.
Co bude dál?
Prostranství by mělo nadále sloužit k odpočinku a setkávání všech
lidí. V nejbližší době bude dle možností volné prostranství provizor−
ně doplněno houpačkami. V budoucnu projde hřiště kompletní
rekonstrukcí, podobně jako hřiště na ulici Vzhledná.

Petr Juráček

Hřiště nyní vypadá velmi prázdně. Věřme, že to není nadlouho!
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Před sto lety byla v naší obci slavnostně otevřena nová
škola. Vyrostla na místě školy staré a ve své době svou
architekturou i vybavením patřila mezi nejmodernější školy
v širokém okolí.
Ředitelem byl Julius Zítka a starostou obce Jan Čoupek
z popis. č. 53. Stavbu projektoval a prováděl místní stavitel
Josef Buček.
V obci to byla tenkrát velká událost a slavnostní otevření se
konalo v neděli 1. září 1907 za účasti velké části místních

starousedlíků. Následovalo nezbytné veselí s občerstvením
a projev starosty a ředitele. V pondělí 2. září již do zbrusu
nové školy přišlo 115 dětí.
Pro ty, které zajímá historie: původní stará škola byla postave−
na v letech 1795–1796. A ještě pamětihodnost – ve vstupním
schodišti nové školy byla v roce 1907 zabudována mramoro−
vá deska s nápisem: „Budova tato vystavěna byla nákladem
obce Bosonožské – 1907 – za panování císaře a krále Fran−
tiška Josefa I. a věnována vzdělání naší mládeže“.

Dle starých školních kronik sepsal Miroslav Kazda

OObbrráázzeekk  bboossoonnoožžsskkéé  šškkoollyy  zz  rr..  11882266

OObbrráázzeekk  bboossoonnoožžsskkéé
šškkoollyy  zz  rr..  11993300

JJeeššttěě  kk  jjeeddnnoommuu  vvýýrrooččíí  nnaaššíí  šškkoollyy

Výuka na myslivně
Úsměv na rtech pana Cendelína a myslivecká chata, která byla
vybavená a vyzdobená až k prasknutí vycpanými zvířaty, zbraně−
mi, parožím, fotografiemi zvířat atd. Tak nás 15. června v 8.30
hod. přivítali bosonožští myslivci.

Žáci IV. a V. ročníku se dozvěděli o zvěři v místních lesích. Velký
úspěch sklidila ukázka výcviku a aportu loveckých psů. Shlédli
jsme dramatickou honbu psů za křepelkami. To by nebyli mysliv−
ci, aby nás neprověřili také ve střelbě ze vzduchovky!
Na závěr si myslivci připravili pro děti soutěž formou vědomostní−
ho testu a nejlepší "mladé myslivce" odměněnili sladkostmi.
Děti propojily své vědomosti ze školních lavic se záživnou praxí.
Celou akci hodnotíme za velice přínosnou a zdařilou.
Touto cestou chceme poděkovat všem myslivcům, kteří tuto
besedu pro děti připravili: panu Cendelínovi, Pavlu Marvanovi,
Michalu Marvanovi, panu Kafoňkovi, Padrtovi a Badinovi.
Děkujeme a těšíme se na další společná setkání.

Dagmar Černíková a Jana Kapounová

Vážení rodiče,
půjdou Vaše děti POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte je také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

Co připravujeme:
od 4. září do 4. října 2007 registrace zdarma pro prv−
ňáčky na všech provozech Knihovny Jiřího Mahena
v Brně; 

ve čtvrtek 4. října 2007 od 13.00 do 18.00 hodin slav−
nostní pasování prvňáčků na rytíře knih s bohatým
doprovodným programem v ústřední knihovně na Kob−
ližné 4, v Mahenově památníku, Mahenova 8, a na
pobočkách Bohunice – Lány 3, Bystrc – Vondrákova
15 , Černá Pole – nám. SNP 33, Kohoutovice − Libuši−
na tř. 27, Starý Lískovec – Kurská 1.

Během září a října 2007 budou probíhat akce na pod−
poru dětského čtenářství v ústřední knihovně i na
pobočkách – přednášky pro rodiče, autorská čtení,
výstavy, malování na chodníku, výtvarné dílny...

Aktuální program na www.kjm.cz

DD ee nn   CC hh aa rr ii tt yy
27. září 2007 na svátek sv. Vincence z Pauly, patrona všech
charitativních zařízení, oslaví Oblastní charita Brno (OCHB)
tento rok již potřetí Den charity. V tento den budou pořádány
akce, které by měly seznámit veřejnost s činností OCHB ve
městě Brně. Seznam akcí bude uveřejněn v průběhu září na
nových webových stránkách OCHB www.brno.caritas.cz.

ČZS ZO Bosonohy vás srdečně zve na 

den otevřených dveří
který se koná v neděli, 23. září ve 14 hodin,

Bosonožské nám. 53.
Program:

přednáška o pěstování jabloní
zábavný program

výstava prací našich školáků
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Sdružení zahraničních letců a ČS. obec legionářská spolu
před časem podali na Magistrát města Brna podnět
k postavení pomníku prezidentu republiky Edvardu Bene−
šovi. Důvodem je vděčnost vrchnímu veliteli čs. armády
ve II. světové válce a státníkovi, který ve své době bojo−
val proti hitlerismu jako jediný. Jsme přesvědčeni, že pre−
zidentu Benešovi mnoho dlužíme. 
Cílem výboru je veřejnou sbírkou zajistit peníze na kopii
sochy, která již stojí před Černínským palácem v Praze
a urychlit postavení pomníku.
ČsOL otevřela u Komerční banky účet, na nějž můžete
vložit finanční podporu: 35–868 0640 277/0100
Předem děkujeme za vaši podporu a spoluúčast při pro−
jevu úcty velkému státníkovi, symbolu boje proti nacismu
a obnovy čs. demokracie. 
Více informací na telefoním čísle 545 571 830, nebo na
e−mailu: jkruml@atlas.cz
Předložil: Ing. Jan Kruml, jednatel Výboru za Klub RAF a ČsOL

Zkrácenou verzi oficiálního dopisu vytvořil Petr Juráček
(originál na požádání předložíme)

Výbor pro postavení pomníku prezidentu Benešovi informuje

Co se nevešlo do reportáže

Vychází komplexní adresář organizací
působících v sociální oblasti ve městě Brně!

Adresář organizací působících v sociální
oblasti ve městě Brně vznikl v rámci výstupů

dvouletého projektu
„Zavedení komunitního plánování sociál−
ních služeb a posílení spolupráce nestát−

ních neziskových organizací na území
města Brna“.

V adresáři jsou přehledně popsány nabízené
služby v sociální oblasti, je volně ke stažení na

níže uvedených stránkách.
Podrobné informace:

www.domovypotrebnych.cz
info@domovypotrebnych.cz

Tel. 542 210 165

Nově otevřená čistírna peří

Firma WALD
Vám vyčistí peří, vyrobí polštáře a prošívané deky

z kvalitní sýpkoviny (růžové,  modré a bílé).
To vše z peří zákazníka i našeho.

(Tato práce se provádí na počkání nebo do 24 hod.)
Vlastní odvoz i dovoz – pro zakázky přijedeme

a dovezeme do 24 hod., doprava v Brně a okolí zdarma.
Otevírací doba: po–pá   9.00–15.00 hod.

so–ne   po tel. dohodě
Veškeré informace poskytneme na adrese:

Erik Wald
Vzhledná 52, Brno−Bosonohy,

nebo na tel.: 739 428 407
Těšíme se na Vaši návštěvu i zavolání.

DS RADOST
zve všechny příznivce pěší i cyklistické turistiky na

BBYYSSTTRRCCKKÝÝ  VVAANNDDRR
((3322..  kkoolloo)),,

který se bude konat v sobotu 22. 9. 2007.
Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno−Bystrc,

cíl v sobotu do 18 hod. tamtéž.
Starty:
pěší trasy: 50 km, 6–9 hod.

10, 20, 30 km, 6–10 hod.
7 km, 12–15 hod.
(vhodná zejména pro rodiče
s dětmi)

cyklistické trasy 25, 40 ,55 km, 8–11 hod.

Další informace: Miroslav Kafoněk,
tel. 603 854 459
www.vandr.cz

i@vandr.cz
Srdečně zve DS RADOST

Tak to je on− vítěz David Ďurkech.

Organizátoři mysleli i na nejmenší návštěvníky.

Samozávlaha se opravdu spouští sama. Někdy i svéhlavě.
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Bosonožský sport

Uzávěrka příštího čísla 14. 9. 2007. Předpokládaná distribuce 1. 10. 2007.

Jubilanti
Jubilanti – červenec
Zdenka Pavlatová Křivánky 85 let
Marie Illková Ostopovická 80 let
Alois Volný Pražská 80 let
Blanka Bartóková Přímá 80 let
Jitka Špačková Pusty 75 let
Jelena Strádalová Hoštická 75 let
František Lahoda Za vodojemem 75 let
Jubilanti – srpen
Marie Kristková Pražská 110 90 let
Marie Růžová Práčata 23 85 let
Růžena Poslušná Ševčenkova 2 80 let
Oldřich Strádal Hoštická 25 75 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

D i a m a n t o v á  s v a t b a
Šedesát let společného života si připomenuli v sobotu 11. srpna
slavnostní bohoslužbou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na
Hostýně bosonožský rodák ing. Karel Svoboda se svou ženou

Františkou. Přímo na Hostýně jim přála i spousta Bosonožáků,
kteří Svatý Hostýn v ten den navštívili.   (VLK)

Foto: ing. Vítězslav Budňák

TK Brno−Bosonohy pořádá v sobotu 15. 9. 2007
3. ročník otevřeného tenisového turnaje

neregistrovaných ve čtyřhře

„O pohár starosty MČ“
Přihlásit se je možno na tel. č. 724 771 339

u pana Červeného, nebo přímo na tenisových kurtech
u pana Kříže nebo pana Kostelníka (pí Kostelníkové)

nejpozději do 10. 9. 2007
Startovné pro nečleny TK je 100,− Kč/osoba.

Tenisový klub zve tímto všechny zájemce
z řad hráčů – mužů i žen – a příznivců tenisu.

Bosonohy  jako Mistr Brna v pétangue vlastní velký putovní pohár. A ten
nyní putuje od jednoho člena vítězného družstva ke druhému. Na sudo−
valu si ho slavnostně převzala Monika Cziglová z rukou Arnošta Čoup−
ka. Bude se o něj z láskou starat do dalšího předání.

Pohár Mistr Brna v pétanque putuje dál

Koupím pozemek v Brně, pokud možno stavební
(menší i větší). Prosím, nabídněte. Rychlé jednání.

Tel. 776 637 839.

Koupím  garáž kdekoli v Brně i v hor. stavu.
Dohoda jistá. Tel. 776 809 213.

Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám. Tel. 776 637 839

Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve

špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem

přímý zájemce Tel. 546 220 361. Zn. Brno i okraj.

Hledám krátkodobý nebo i dlouhodobý pronájem gará−
že u hřiště v Bosonohách. Tel. 604 695 181.

Akce bowlingu
2h + 1h ZDARMA

★★  ★★  ★★  

19. 10. výročí
55  lleett  rreessttaauurraaccee,,
zábava, tombola

★ 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
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