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  Slovo starosty

Milé Bosonohy,
je neuvěřitelné a  fascinující, kolik výjimeč-
ných Bosonožáků chodí po světě jak duchov-
ním, tak i  sportovním. V  desítce osobností 
stoleté historie fotbalové Zbrojovky máme 
dvě sportovní osobnosti – Karla Kroupu 
a Pavla Holomka. Při příležitosti oslav 300 let 
bosonožské kaple se sešli významní duchov-
ní, bosonožští rodáci, biskup Vojtěch Cikr-
le a  kněží J. Kabeláč, K. Cikr le, V. Kamenický, 
V. Langer a J. Čoupek. Právě události, jubilea 

a setkání nám dovolují se na chvíli pozastavit, 
zavzpomínat a  intenzivně prožít současnost. 
Jaro je pro Bosonohy velmi aktivním obdo-
bím s mnoha událostmi – najdete uvnitř listu.

Čecháčkovská malost, kritická neschopnost, 
sobecká zášť, závist, neslušnost a  pomluvy 
jsou atributy, které každý může mít zadar-
mo. Nepořizujte si je, budete jimi přehlceni 
a udušeni, nebudete mít místo na krásu, štěs-
tí a pohodu.

Nádherné prázdniny, spokojené dovolené 
a po létě na shledanou v Bosonohách.

TRADICE POKRAČUJE!
21. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL STAROBRNO 2013

Netradiční lidová zábava s tradičními soutěžemi a s tradičně zajímavými hosty se i v letošním 
roce uskuteční tradičně v první srpnovou sobotu, tedy 3. 8. 2013, za tradiční podpory ÚMČ 
Brno-Bosonohy a pivovaru Heineken, respektive tradičního moravského piva Starobrno, tra-
dičně u myslivecké chaty. Začátek soutěžení je také tradiční, a to ve 14 hodin.
Mimo válení pivního sudu do kopce, rudliády, pivní štafety a dalších soutěží se můžete těšit 
na účast oblíbených osobností. Tváří letošního sudovalu bude herec Divadla Na Fidlovačce 
Václav Svoboda alias Lumír Nikl ze seriálu TV Nova Ulice, alias bodrý Moravák Venoš s filmo-
vé ságy o  básnících. Zazpívá a  zahraje známý brněnský šoumen Radek Rettegy, své nové 
i tradiční silácké kousky předvede silák Franta a odpolední a večerní program propojí svým 
živým vystoupením populární zpěvák a  rocker, finalista soutěže SuperStar, Petr Bende. Do 
brzkých ranních hodin bude k tanci a poslechu hrát české i světové hity brněnská skupina 
Q.R.S. Petra Jelínka se zpěvačkou Hankou Krchňákovou z Bosonoh!
Vstup na akci je tradičně ZDARMA!

21. BOSONOŽSKÝ SUDOVAL 
STAROBRNO 2013
1. MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁLENÍ
PIVNÍHO SUDU DO KOPCE
3. SRPNA 2013 • 14 HODIN • BRNO-BOSONOHY

V PROGRAMU VYSTOUPÍ:
PETR BENDE
VÁCLAV SVOBODA
Q.R.S. MUSIC BRNO
RADEK RETEGY
SILÁK FRANTA

  Soutěž
Starosta MČ Brno-Bosonohy vypisuje sou-
těž o nejlepší videozáznam dopravní kolo-
ny v ulici Pražská.
Tři nejlepší záznamy budou vybrány pro 
dokumentaci svízelné dopravní situace 
v Bosonohách a odměněny sladkou cenou 
od starosty MČ Brno-Bosonohy.
Příspěvky zasílejte do 30. 8. 2013

Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

V rámci Starobrněnského filmového léta 
 zavítá do Bosonoh
KINEMATOGRAG BRATŘÍ ČADÍKŮ
Ve dnech 31. 7. až 2. 8. bude jedno z pat-
nácti mobilních kin této společnosti, která 
promítají výhradně filmy z české produk-
ce nebo koprodukce, hostem naší měst-
ské části.
Podrobnější informace připravujeme.
Více o nabídce a fungování této společnosti 
na www.kinematograf.cz. Redakce

Mše svatá k výročí posvěcení kaple 

 Pomoc v nouzi

Naše městská část se přidává k výzvě na pomoc 
lidem a organizacím postiženým povodněmi.
Na jednání zastupitelstva byl projednán 
a  schválen finanční příspěvek ve výši 30 ti-
síc korun, který bude věnován na obnovu vy-
brané MŠ poškozené povodněmi. Tato školka 
byla doporučena odborem školství Jihočeské-
ho kraje jako nejvíce poškozená povodněmi.
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 Dotazy od občanů

NA SEČENÍ TRÁVY
1. Vážený pane starosto,
dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, kde na 
stránkách ÚMČ bych získal informaci o  tom, 
která firma zajišťuje sekání trávy na pozem-
cích města v  Bosonohách, popřípadě zda 
existuje rozpis postupu těchto prací. Dotaz 
směruje na posekání travního porostu mezi 
ulicí Ostopovickou a  Troubskou, kde ještě 
v  letošním roce nebylo vůbec sekáno a  jsou 
v uvedené části u chodníků více jak 1 m bod-
láky (např. před č. p. Pražská 73), zatímco na 
některých místech, z  nichž některá nejsou 
u hlavní komunikace, byly travní porosty se-
kány již vícekrát.
Děkuji za podání zprávy.
S pozdravem, ...

Odpověď:
Vážený pane ....
srdečně Vás zdravím. Jednak Vám děkuji za 
výdrž a  trpělivost, jednak se omlouvám, že 
vše tak dlouho trvá. Důvodem jsou dvě zá-
kladní skutečnosti. Po prvé Magistrát města 
Brna je majitelem a  zároveň správcem zmi-
ňovaného pozemku, po druhé nemáme firmu 
na sečení, máme jen jednoho technického 
pracovníka a jednoho „brigádníka“. Současné 
personální nastavení je z finančních důvodů. 
Je potřeba apelovat na samosprávu (zastu-
pitele), abychom našli v  rozpočtu finance na 
posílení bosonožských technických služeb. 
Co se týče dotazu na rozpis prací ty máme. 
Zadal jsem připravit do mapy Bosonoh místa, 
která máme ve správě a  která sečeme (záro-
veň i s místy, kde zametáme a vybíráme koše). 
Jsou k dispozici na úřadě. Ale rozpis prací se 
mění každý týden dle potřeby, počasí a nut-
nosti. Taky bych si ještě nedávno myslel, že ře-
šení je jednoduché. Ale určitě se ptejte a sdě-
lujte Vaše připomínky, jsem za ně rád.
Nicméně zadali jsme našemu tech. pracovní-
kovi, aby posečení uskutečnil ze svého ušet-
řeného časového itineráře.
S pozdravem Anastazios Jiaxis

2. Odpověď na dotaz pokosu u  bytového 
domu, Konopiska 33:
Původně vytýčený pozemek byl oplocen 
bez vědomí ÚMČ. Na základě opakované vý-
zvy musel být plot odstraněn. Po provedení 
úprav zůstaly na pozemku velké nerovnos-
ti, kusy betonu a pletiva. Z důvodu poškoze-
ní strojové výbavy bylo zahájeno řízení, aby 
majitel uvedl pozemek do původního stavu. 
Pronajímatel sousedního pozemku tak učinil 
v roce 2010, pronajímatel dotčené plochy tak 
neučinil přes opakované výzvy.

NA PARKOVÁNÍ
3. Vážený starosto,
rada bych Vás informovala o  problému, kte-
rý je podle mého názoru v  kompetenci ře-
šení obce. Problém s  parkováním je v  celém 
Brně obecně den ode dne horši, v  Bosono-
hách je situace identická. Že nemůžeme za-
parkovat před vlastním domem, s tím se bo-
hužel nedá nic dělat (a nejsme sami, tento 
problém má většina našich sousedů). I proto 

máme pronajatou garáž na druhém konci Bo-
sonoh, abychom měli kam postavit auto. Že 
se dějí aktivity na hřišti a městská část žije, je 
v naprostém pořádku a chválihodné. Ale byli 
bychom velice vděčni, kdyby účastníci těchto 
akcí buď přijeli MHD, která stoji velice blízko, 
nebo alespoň parkovali tak, aby nebránili pří-
stupu do garáží, což je ostatně proti vyhláš-
ce. Nebylo to v  sobotu poprvé a  pokud by 
člověk potřeboval jet narychlo, např. k  vla-
ku nebo do nemocnice, tak opravdu není čas 
shánět majitele vozu popř. odtahovou služ-
bu. Domnívám se, že v  takových případech 
by mohla fungovat městská policie a  parko-
váni ohlídat. Koneckonců jsou relativně často 
dny, kdy je kolem hřiště tolik aut, že autobus 
má problém prokličkovat na konečnou. Hřiště 
v Bosonohách není na konci světa, aby se ne-
dalo přijet MHD. Děkuji za pochopení a věřím 
ve zlepšeni situace, s pozdravem ...

Odpověď:
Vážená paní,
děkuji za Váš dopis. S  připomínkami souhla-
sím a ztotožňuji se s Vámi. Pro zlepšení parko-
vání v celém městě Brně připravuje Magistrát 
města s  městskými částmi společnou studii 
k  realizaci vhodných a možných opatření. To 
jsou bohužel řešení na dlouhou trať. Při koná-
ní sportovních akcí je dopravní situace sku-
tečně náročná. Lidé ji řeší opravdu sobecky. 
Pro zajištění hlídání policií je třeba, aby pořa-
datel termín a  čas akce nahlásil. Naše měst-
ská část tak činní s dostatečným předstihem. 
K informační prevenci a výzvě k ohleduplnos-
ti, jak se účastníci sportovních akcí mají cho-
vat, je potřeba nejen pořadatelské chuti. Asi 
by stálo za to, aby pořadatel natiskl prosebné 
letáčky a  umístil je za stěrače. A  pokud pak 
nefunguje řidičská důstojnost, pak nezbývá 
než zdvihnout telefonní číslo 156.

 Vítání občánků

MČ Brno-Bosonohy pořádá v jarních a pod-
zimních měsících vítání občánků. Rodiče, 
kteří mají o  tuto akci zájem, mohou kon-
taktovat pracovnici sociálního referátu p. 
Veroniku Helánovou – tel. 547 422 712,
e-mail: socialni@bosonohy.brno.cz.

  Zápis z 25. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno- 
-Bosonohy, konaného dne 
23. 5. 2013

Před vlastním jednáním ZMČ představil sta-
rosta nového ředitele školy pana Mgr. Skřičku. 
Ten následně krátce vystoupil a sdělil zastupi-
telům základní informace ke svému dosavad-
nímu působení.
Starosta RNDr. Anastazios Jiaxis krátce infor-
moval o  cestě do partnerského města v  Itá-
lii a upozornil na malou výstavku z této akce 
v sále. Vystoupil pan Gallina s informací o ko-
munikaci s partnerským městem v Itálii.

Z programu:
Ad 6)  Zpráva auditora a závěrečný účet za 

rok 2012
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vy-
jádřením souhlasu s  celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad nebo souhlasu s výhra-
dami.

Inventarizace:
Na základě příkazu starosty k  provede-
ní řádné inventarizace majetku a  závaz-
ků k  31. 12. 2012 byla provedena ve dnech 
12. 12. 2012–20. 1. 2013 řádná fyzická a  do-
kladová inventarizace. O výsledku je vyhoto-
ven inventarizační zápis.
Převážná většina pohledávek byla uhrazena.
Nejvýraznější pohledávky – dluh společnos-
ti NS Management, s. r. o., za pronájem hor-
ní věže bývalé VC a dluh Jaromíra Havlíka za 
pronájem prostoru ul. Chironova – jsou ře-
šeny dohodami o uznání dluhu, s konečným 
termínem splatnosti do 31. 10. 2013.

Usnesení:
Usn.11/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí 
s celoročním hospodařením a finančním vy-
pořádáním městské části Brno-Bosonohy za 
rok 2012, a to bez výhrad.
ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje závěrečný 
účet MČ Brno-Bosonohy na rok 2012
se stavem celkových příjmů  ...23 277 tis. Kč
se stavem celkových výdajů  ...26 323 tis. Kč
se stavem zdrojů finančního
vypořádání  ...................................... 1 239 tis. Kč
se stavem potřeb finančního
vypořádání  ............................................ 27 tis. Kč
s účetním stavem účelových fondů
po finančním vypořádání
Fond rozvoje a rezerv  ................. 2 593 tis. Kč
Sociální fond  ........................................ 84 tis. Kč
a s výsledkem hospodaření vedl. hosp. čin-
nosti  ......................................................294 tis. Kč
a ZMČ Brno-Bosonohy bere na vědomí vý-
sledky inventarizace majetku a  závazků 
městské části Brno-Bosonohy za rok 2012

Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo 
schváleno.

ad 7) Interpelace
V souladu s jednacím řádem byla doručena 
včas interpelace na starostu od zastupitele 
Jiřího Cihláře:

Dotaz: Kdy byla akce „Parkoviště Ševčenkova“ 
schválena na ZMČ a zahájeno stavební řízení?
Odpověď: Bylo schváleno v  předchozím voleb-
ním období – 2005–2008, muselo by se dohle-
dat, stavební řízení nebylo zahájeno z  důvodu 
vlastnictví některých pozemků státem.

Dotaz: Do jaké fáze se stavební řízení dostalo?
Odpověď: Do žádného z výše uvedených důvo-
dů.

Dotaz: Jaké byly náklady na provedené pro-
jekční a příp. jiné související práce?
Odpověď: Muselo by se prověřit v účetnictví to-
hoto období (2005–2010).

Dotaz: Měl někdo jiný mimo starosty zodpo-
vědnost za provedení akce?
Odpověď: Bylo by vhodnější se optat bývalého 
vedení.
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Dotaz: Kdo měl odpovědnost za archivaci do-
kumentů k akci?
Odpověď: Asi starosta, nebylo předmětem pře-
dávacího protokolu.

Dotaz: Byl někdo za ztrátu dokladů napome-
nut, pokárán příp. sankcionován?
Odpověď: Pokud nebyl někdo určen, nemohl být 
ani trestán.

Dotaz: Proč se absence dokumentace neobje-
vila již při předávání agendy od minulého sta-
rosty a proč se tak nestalo dodatečně?
Odpověď: Nebyl předmětem předávacího pro-
tokolu.

Dotaz: Budou zadávací podmínky, co se týče 
velikosti a  umístění parkoviště stejné, nebo 
jiné?
Odpověď: Budou stejné, ale budou korespondo-
vat s platnou legislativou.

Dotaz: Nepředpokládá se finanční spoluúčast 
majitelů bytů příp. byt. družstva. To bude 
obec krýt veškeré náklady?
Odpověď: Nebylo zatím předmětem projedná-
vání.

Dotaz: Předpokládám, že umístění parkova-
cí plochy bude v  součinnosti s  plánovanými 
úpravami zeleně a výsadbou dřevin?
Odpověď: Bude se řešit v rámci stavebního říze-
ní po zpracování projektové dokumentace.

V diskuzi vystoupil místostarosta Ing. Kor-
bička, paní Kilianová, starosta RNDr. Jiaxis, 
Mgr. Juráček, tajemník, Miroslav Sojka a  Jiří 
Cihlář.
Předmětem diskuze bylo potvrzení, že se vše 
odehrálo v  minulém volebním období, byla 
provedena překládka kabelů. V  létě minulé-
ho roku obdržel objednávku původní projek-
tant na úpravu projektu dle platné legislativy, 
objednávka nebyla realizována i přes mnohé 
urgence, a proto je nutné zadat projekt u no-
vého projektanta. V  případě ztráty projektu 
navrhuje místostarosta složení vyšetřovacího 
týmu ve složení z bývalého vedení radnice do-
plněný o pana Cihláře. Pan Cihlář znovu uve-
dl, že je s  odpovědí a  se stavem věci krajně 
nespokojen.

Ad 8) Projekty 2013
Komise RUM probrala připravenost jednot-
livých projektů a  reálné možnosti naší MČ 
a  navrhuje ZMČ Brno-Bosonohy realizaci 
těchto navržených projektů. Úvodem vystou-
pil předseda komise Ing. arch. Čoupek, CSc., 
aby seznámil přítomné s těmito projekty. Pro-
jekty, které nejsou projekčně připraveny, jsou 
prozatím odloženy, neznamená to ale, že ne-
budou řešeny.
V diskuzi znovu vystoupili zastupitelé (Soj-
ka, Čoupek, Korbička, Juráček) k  projektu 
Ševčenkova.
V další diskuzi bylo předmětem projednání 
otázka prostředků potřebných na rekonstruk-
ci objektu bývalé samoobsluhy Vzhledná vč. 
nákupu pozemků pod budovou. V rámci dis-
kuze vystoupili zastupitelé (Koudelková, Soj-
ka, Korbička, Juráček, Jiaxis, Čoupek). Dis-
kutoval se stav objektu a  potřeba uvolnění 
prostředků před odkupem pozemků.
Následně pan Sojka vznesl dotaz na uvede-
nou částku – návrh do rozpočtu, která je na 
Kč. Odpověděl zastupitel Čoupek, že se jedná 

o částku přesně definovanou referátem finan-
cování – zůstatek minulého roku.
Zastupitel Mgr. Juráček by rád viděl porovná-
ní schválených priorit – projekty se současným 
návrhem, dále, proč se vypustila cyklostezka. 
Bylo konstatováno, že se počítá se všemi pro-
jekty, prozatím není u cyklostezky vyjasnění ani 
projekt, nabízená cena je neúměrně vysoká.
Další rozsáhlá diskuze, ve které vystoupila vět-
šina zastupitelů, byla po čase ukončena pro 
zmatečnost a bylo doporučeno postoupit dál.

Poté předložen nový návrh – návrh usnesení 
RNDr. Jiaxise:

Usn. 13/VI/25 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí 
s návrhem komise RUM na realizaci projektů 
v roce 2013 doplněný o projekt cyklotrasy:
1. Parkoviště Ševčenkova – projektová 

dokumentace  ................................40 000 Kč
2. Oprava VC ČR – sanace podezdívky 

boxů  ..................................................40 000 Kč
3. Výměna kotlů BOSA, komínové těles, 

průtokový ohřívač  .................... 105 000 Kč
4. Víceúčelový objekt Vzhledná 5 – nákup 

pozemků + stavební práce
I. etapa  .......................................2 539 866 Kč

5. Projekt cyklotrasy (na návrh p. Juráčka)
  ........................................................ 100 000 Kč.

Pro: 8, proti: 2 Koudelková a Sojka, zdržel se: 
1 Šustáček. Usnesení bylo schváleno.

Ad 15)  Dotazy a připomínky z řad nečlenů 
zastupitelstva

Vystoupil občan Vladimír Koudelka, který 
upozornil na nepřesnost v Bosonožském zpra-
vodaji. Po vysvětlení, že setkání občanů dne 
9. 6. po skončení mše u příležitosti 300 let bo-
sonožské kaple se koná v jídelně Střední školy 
stavebních řemesel, a ne v bosonožské orlov-
ně, oznámil, že plánovaná beseda s  historič-
kou Milenou Flodrovou se ten den v Bosono-
hách tedy neuskuteční. Dále oznámil, že strom 
hlošina úzkolistá z  Hoštické ulice, kterou na-
vrhl do soutěže Strom roku 2013, bude Nada-
cí Partnerství oceněna titulem Strom hrdina, 
a  přečetl nabídku nadace na pomoc ve věci 
bosonožských stromů. Po konstatování rad-
ního Ing. Pavla Kiliana, že Milčovo kolečko, 
cyklistická benefice, kterou Vladimír Koudel-
ka pořádal dne 8. 5. v Bosonohách, byla zda-
řilá, tlumočil Koudelka ještě uznání za pořá-
dání akce z  kraje a  města a  poděkoval paní 
Dočekalové a  panu Ing. Valihrachovi z  ÚMČ 
za spolupráci.

Ad 16) Různé
Paní zastupitelka Kilianová informovala, že 
občané si stěžují, že na Pražské kolem silni-
ce není v některých částech posečena tráva.

Redakčně kráceno

 Ostrůvky pro chodce na ulici 
Pražská

Chci tímto poděkovat paní Květoslavě Kiliá-
nové, která má nesporně na vybudování to-
hoto prospěšného zařízení největší zásluhu. 
Přiznávám, že jsem z  neznalosti patřila před 
časem k odpůrcům tohoto projektu. Za to se 
nyní omlouvám. Při nynější frekvenci na této 
silnici oceňuji, že mohu tak bezpečně pře-
cházet ulici. Proto si vážím energie a odvahy, 
které paní Kiliánová při prosazování prospěš-
ných věcí i na vyšších místech vynakládá.
Květo, děkuji Ti za všechno, co pro veřejnost 
vykonáváš, a  přeji Ti i  nadále neutuchající 
elán i pevné zdraví a  spokojenost v  soukro-
mém i veřejném životě.

Vlasta Prokešová

 Kladení věnců

Bosonohy si v  průběhu května připomínaly 
své osvobození. Paní Volejníková a  starosta 
Jiaxis společně položili věnce k  oběma pa-
mátníkům obětem světových válek a společ-
ně s pamětníky se v zasedací místnosti ÚMČ 
sešli, aby společně zavzpomínali na nesnad-
né období, jímž si Bosonohy prošly.

Martin Blahák

  Setkání přátel heligonek
Termín jedné z těch větších kulturních akcí, kte-
ré se pořádají v rámci městské části Brno-Boso-
nohy, letos připadl na sobotu 13. dubna. Jak je 
tomu již zvykem, heligonky a veselý smích se 
z  prostor orlovny i  jejího okolí nesly celý den. 
Aby ne, počasí vyšlo na jedničku!
O tom, že jde o akci vyhlášenou nejen v Boso-
nohách, ale i okolí, svědčil vyprodaný sál a di-
váci na všech místech, kde bylo aspoň trošku 
něco slyšet. V porovnání s loňským programem 
dostali letos účinkující větší prostor k  vystou-
pení a nutno říct, že jej využili do poslední mi-
nuty. Jen výčtem zmíníme několik účinkujících, 
kteří se do Bosonoh jezdí rádi pobavit a zazpí-
vat si. Patří mezi ně například Martina Zavadi-
lová, Jiří Hampl, Ladislav Beran nebo Pavel Krš-
ka, kterému děkujeme za ozvučení sálu i pódia 
a  nakonec i  samotným organizátorům akce 
a panu Lambertu Pruknerovi.
Tak ať se za rok zase všichni sejdeme!

Martin Blahák

  Strážníci na kolech budou 
letos ještě víc vidět

V zářivě žlutých dresech, od letoška i  díky 
využití reflexních pruhů v  pase a  na mod-
rých rukávech ještě lépe viditelných, vyra-
zily už v  květnu do terénu na území města 
Brna cyklohlídky městské policie. Jejich znač-
nou výhodou je fakt, že právě na kole mo-
hou operativněji vykonávat hlídkovou čin-
nost na rozlehlých prostranstvích městské 
aglomerace, a  to i  v odlehlejších lokalitách, 
kde není možné ke zrychlenému přesunu 
používat motorizované prostředky. Cyklo-
hlídky strážníků budou po celé léto dohlížet 
na dodržování veřejného pořádku a monito-
rovat městský mobiliář v brněnských parcích 
či v  přírodních územích využívaných hojně 
k rekreaci a odpočinku. Zapojení cyklohlídek 
MPB do přímého výkonu služby se v  minu-
lých letech osvědčilo, a  tak kromě Brněnské 
přehrady, vinohradských Akátek a líšeňského 
Mariánského údolí budou strážníci na jízd-
ních kolech občanům k  dispozici i  v dalších 
vytipovaných částech města.

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
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se rozhodla udělit našemu stromu titul SROM 
HRDINA. „Za nelehké životní podmínky, které 
z  ní udělaly strom s  tak zvláštním kmenem. 
Gratuluji!,“ konstatuje Hana Rambousková.

Do uzávěrky tohoto čísla sice slíbené oceně-
ní a diplom do Bosonoh nedorazily, ale i  tak 
jsme to se členy Senior klubu Bosonohy a My-
sliveckého sdružení Hájek Bosonohy, kteří se 
k mému návrhu přidali, pěkně oslavili. O sku-
tečnosti, že Nadace Partnerství nabízí mož-
nost pokračovat v  dalších stromových akti-
vitách, jsem informoval vedení obce a  rád 
informuji i ostatní obyvatele Bosonoh.

Můžete si podat grant na podzimní výsadby 
stromů (www.nadacepartnerstvi.cz/granty)
nebo můžete některý strom přihlásit do pro-
jektu Zdravé stromy pro zítřek (www.zdra-
vestromy.cz). Odborníci z MENDELU posoudí 
zdravotní stav všech stromů přihlášených do 
projektu a vybraným stromům věnují certifi-
kovaní evropští arboristé jeden den své péče. 
A  to by měla být dobrá zpráva pro všechny 
bosonožské aktivisty a  možná taky pro ty 
stromy.

Vladimír Koudelka

 Den matek

Druhou květnovou neděli se v místní orlovně 
sešla spousta žen k  oslavě Dne matek. Slav-
nostní program zahájily děti ze ZŠ Bosonož-
ské nám. hrou na flétnu, recitací lidových po-
řekadel a krátkým divadelním představením. 
Program odpočinkové neděle pak vyzval ke 
zpěvu a  hře na heligonky Martinu Zavadi-
lovou, rodačku z  Rajhradic, a  Veselou trojku 
Pavla Kršky. V sále se zpívalo a bavilo ke spo-
kojenosti všech zúčastněných.

Pořadatelé tímto děkují za pomoc s přípravou 
paní Cardové, Pazourkové, Svěrákové a panu 
Juráčkovi za ozvučení sálu.

Kde se vlastně vzal Den matek?
Myšlenka pravidelně slavit Den matek pochá-
zí z Ameriky dvacátého století. Tento den měl 
být významným na počest Anny Reevers Jar-
visové, ženy, která podstatnou část svého ži-
vota bojovala za práva matek. V roce 1912 vy-
hlásil tehdejší americký prezident Woodrow 
Wilson první oficiální Den matek.

U nás v České republice se svátek poprvé sla-
vil v  roce 1923 díky Alici Masarykové (dce-
ra T.G.M.) S  příchodem komunismu byl ten-
to svátek zastíněn Mezinárodním dnem žen 
(MDŽ), který připadal na 8. března. Den ma-
tek se mohl svobodně slavit až po roce 1989 
a  od roku 2007 je v  České republice státním 
svátkem.

Mnoho států z celého světa včetně nás osla-
vuje Den matek druhou květnovou neděli, ale 
například Francie jej slaví poslední květnovou 
neděli, Egypt 21. března a Argentina dokonce 
druhou říjnovou neděli.

A kdopak z vás nezapomněl na Den otců, kte-
rý připadá na druhou červnovou neděli?

Martin Blahák

  Třistaletá kaple a čas

Bosonožská kaple zasvěcená svatému Floriá-
novi, patronu hasičů a dalších povolání sou-
visejících s  ohněm, má tři sta let. To je fakt. 
Stejně jako to, že byla stavěna jako obecní 
dílo všech Bosonožanů té doby a že potom-
ci těch, kteří ji budovali, postavili také dneš-
ní bosonožskou orlovnu. Proto se také ná-
zory na místo a způsob setkání po skončení 
slavnostní mše k  uctění třistaletého výročí 
v neděli 9. června různí. Faktem ovšem taky 
je, že „co se stalo, se neodstane“. Ponechme 
proto stranou, proč do učilištní jídelny, kde 
se setkání s otcem biskupem po mši konalo, 
nepřišli někteří potomci těch, kteří orlovnu 
stavěli – ostatně, nebyli tam i  jiní, kteří tam 
měli být, a radujme se. Radujme se, že je stále 
hodně těch, kteří si uvědomují, že historie je 
nejen svědectvím času a  zvěstovatelkou let 
minulých, ale že je i  učitelkou života. Proto 
jsem s velkou radostí převzal texty k historii 
kaple, které mi laskavě poskytl Msgr. Vojtěch 
Cikrle při setkání v  jídelně, a  předal jsem je 
paní historičce Mileně Flodrové. Ta sice k be-
sedě do Bosonoh nepřijela, jak bylo původně 
zamýšleno, ale v živém vysílání Českého roz-
hlasu Brno v  úterý 18. června o  kapli a  Bo-
sonohách mluvila. Stejně tak vyšlo připo-
menutí výročí i  v jihomoravských novinách. 
Za dva roky – v  roce 2015 – to bude přesně 
150 let, kdy hodinář Bílek z  Rožínky instalo-
val v kapli věžní hodiny. Jsem přesvědčen, že 
i  toto výročí si obyvatelé Bosonoh připome-
nou. A také to, že ty hodiny odměřují čas nám 
všem stejně. A že by to nemělo být to jediné, 
co nás spojuje.

Vladimír Koudelka

 Hlošina z Hoštické skutečně 
Stromem hrdinou

„Chtěla bych vám poděkovat za krásný návrh 
bosonožské hlošiny do ankety Strom roku,“ 
napsala do Bosonoh Hana Rambousková 
z  Nadace Partnerství, která tradiční anketu 
vyhlašuje a  vyhodnocuje. „Do ankety bylo 
letos přihlášeno třiapadesát stromů z  celé 
České republiky. Všechny návrhy byly úžasné, 
některé až dojemné. Nevím, kdy se naposle-
dy v anketě Strom roku sešla tak silná konku-
rence. Osmičlenná porota měla velice těžkou 
práci: vybrat pouze 12 finalistů,“ pokračuje 
dopis Hany Rambouskové. Jihomoravský kraj 
bude nakonec reprezentovat „Dub u  Kocan-
dy“ (obec Kravsko, okres Znojmo), ale porota 

 Dětský den na hřišti

První červnovou neděli se na fotbalovém 
 hřišti FK SK Bosonohy konal již tradiční Dět-
ský den. Dlouho se zdálo, že počasí nám ne-
bude přát, ale nakonec bylo jasno a sluníčko 
hezky svítilo. Pro děti bylo připraveno hned 
několik zajímavostí, atrakcí i her o ceny. Hasič-
ský vůz záchranného sboru JMK byl vidět už 
z dálky. Dnes hasiči nehasili požár, ale společ-
ně s dětmi shazovali proudem vody tenisový 
míček ze špičky kuželu.

Svým dílem přispěli i strážníci Policie ČR, kteří 
se na bosonožské děti přijeli podívat v dálnič-
ním Passatu R36. Nejen malí občánci věnovali 
pozornost houkačkám a majáčkům, ale i do-
spělí si se zájmem prohlíželi vůz a  nejeden 
tatínek se dal s policisty do řeči.

Plocha travnatého hřiště tvořila prostor pro 
herní stanoviště, kde děti plnily nejrůznější 
úkoly a  jako odměnu dostal každý sladkost, 
pastelky nebo pexeso. Vždyť i snaha se musí 
ocenit! Ono třeba sestřelit vodní pistolí prázd-
né plechovky od limonády ze stolu není tak 
snadné, jak se může zdát. Stanoviště na hřišti 
navštívilo přes 150 malých „závodníků“, a kdo 
náhodou nevydržel chvilku postát, když byla 
všechna stanoviště obsazená, odskočil si na 
nafukovací klouzačku.

Poděkování patří všem organizátorům a dob-
rovolníkům, maminkám pod vedením paní 
Vižďové a  Čoupkové, panu Šustáčkovi a  Ju-
ráčkovi. Děkujeme také sponzorům, který-
mi byli: Bosch, pekárna DIER Bosonohy, Esox, 
fa HZB, Stavební bazar Bosonohy, WELLE 
Ing. Kaláb, Koně Pavlatová, p. starosta Jiaxis, 
p. místostarosta Korbička, p. Meloun, p. Soj-
ka, p. Hromek, p. Dočekal Miloš, p. Veselý Jan, 
p. Čoupek Jan, p. Topinka, p. Havlík, p. Čou-
pek Libor.

Martin Blahák

MALBY 14 Kč/m2,
nátěry dveří 350 Kč/kus, 
radiátorů, oken aj.
606 469 316,
547 225 340
platba hotově = SLEVA 
250 Kč!
Bosonohy, Brno a okolí
www.maliribrno-horak.cz
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  Senior klub Bosonohy ve 
druhém čtvrtletí

I druhé čtvrtletí letošního roku jsme prožili 
v  plné aktivitě. První dubnovou akcí byl zá-
jezd do termálních lázní v Maďarsku, který se 
velice vydařil i díky pěknému počasí. Po dlou-
hé zimě to byl skvělý zážitek.

Počasí nám přálo i  při naší návštěvě Třebí-
če, kam jsme cestovali vlakem. Třebíčská ži-
dovská čtvrť je jedinou židovskou památkou 
mimo území  Izraele, která je zapsána na se-
znamu UNESCO, a  její návštěva, stejně jako 
i hřbitova a synagogy, byly pro nás zážitkem.

Tradiční akcí, kterou navštěvujeme, je setká-
ní heligonkářů, které se letos uskutečnilo 
13. dubna. Po delší odmlce pokračovala také 
naše úsměvné cvičení paměti.

Ve středu 24. dubna jsme se zúčastnili po-
ložení kytic u  pomníku na náměstí u  příleži-
tosti osvobození Bosonoh. Následná beseda 
na úřadu městské části s  panem Vlastimi-
lem Schildbergerem byla i díky pamětníkům 
osvobozování rovněž velice zajímavá.

Krásné odpoledne jsme prožili v úterý 30. dub-
na v  sadech Národního odboje, kde pod ná-
zvem Nebe plné hvězd pořádá každoroční 
koncert k  osvobození Brna Vladimír Koudel-
ka. Pěkně jsme si zazpívali také v areálu 1. FC 
Pivnice s  bohunickou chasou, která bývá již 
tradičním hostem na závěr hodového víken-
du v Bosonohách. S velmi pěkným vystoupe-
ním se zde představily i děti v bosonožských 
krojích pod vedením Mirky Medové a v dopro-
vodu harmoniky Martiny Zavadilové.

Ve středu 8. května jsme byli spolupořadateli 
dalšího ročníku cyklistické benefice MILČOVO 
KOLEČKO. Jsme rádi, že se akce vydařila i díky 
naší pořadatelské službě a spolupráci. Hlavní 
pořadatel nám za to veřejně poděkoval, ale 
pro nás byli největším poděkování spokojení 
návštěvníci i  startující a  radost nám udělala 
také společná fotka s  osmdesátiletým Fran-
tiškem Jursou a dalšími osobnostmi.

Naši cyklistickou aktivitu jsme si pak připome-
nuli v cyklistickém muzeu na zámku Nové Hra-
dy, které jsme navštívili ve čtvrtek 16. května 
společně s návštěvou krásného města Litomy-
šl. V sobotu 25. května jsme si v orlovně zatan-
covali v  doprovodu Hany a  Pavla Maškových 
a to už jsme si také povídali o další výletu.

V  úterý 28. května jsme jeli vlakem a  autobu-
sem do Sloupu. V tomto významném poutním 
místě jsme navštívili hřbitov, který je místem 
posledního odpočinku rodiny Salmů, a chrám 
Panny Marie Sedmibolestné, který dala posta-
vit Karolina z Rogendorfu v letech 1751–1754. 
(Je stejně starý jako první varhany v naší kapli). 
Navštívili jsme také Sloupsko-šošůvské jeskyně 

a velice pěkný zážitek nám připravilo i setkání 
s panem Antonínem Jinůškem, přítelem pana 
Vladimíra Hudce, se kterým připravují krás-
né internetové prezentace. V  úterý 11. června 
jsme jeli autobusem na Masarykův okruh a od-
tud jsme pak šli směrem na  Žebětín. Našli jsme 
i pár hub a po malém občerstvení jsme si pro-
hlídli japonskou zahradu pana Hronce. Upo-
zornil nás na ni pan Milan Cendelín a patří mu 
za to náš velký dík. Poděkování patří ale všem, 
kteří nám seniorům v Bosonohách fandí a po-
máhají a které jsme také vzpomenuli na našem 
závěrečném „pololetním“ setkání na místní my-
slivně ve čtvrtek 20. června. Všem pak přeje-
me pěkné léto a zveme na všechny akce, které 
připravujeme na druhé pololetí letošního roku.

Milada Olejníková, za Senior klub Bosonohy
Foto Igor Zehl

  Zprávičky z naší školičky

Naše mateřská škola je registrována v  síti 
mateřských škol s  ekologickým zaměřením 
 MRKVIČKA. Školní vzdělávací program je vy-
pracován na tříleté období, podle dokumen-
tu „Kurikulum podpory zdraví“.

Pokračujeme stále v  dlouhodobém zaměře-
ní na ekologii – poznávání přírody, vytváře-
ní kladného vztahu k  přírodě a  její ochraně. 
Tyto cíle jsme se snažili spolu s dětmi i rodiči 
plnit formou prožitkového učení, pozorová-
ním přírody v okolí mateřské školy, pobytem 
na škole v přírodě a spoluprácí s  rodiči a zá-
kladní školou.

Pro nás i  děti se stává samozřejmostí třídě-
ní odpadů, případně použití vhodných a ne-
závadných odpadových materiálů při vý-
tvarných a  pracovních činnostech a  hrách. 
Navštívili jsme místní „ekodvůr“ ,kde se děti 
seznámily se správným tříděním odpadů 
a dalšími možnostmi jejich využití.

V rámci projektu ÚMČ a našeho hlavního za-
měření jsme společně zasadili okrasné jablo-
ně na ulici Hoštická, které děti pojmenovaly 
a mohou je nadále pozorovat.

Při práci s  dětmi jsme se zaměřily na zkva-
litnění úrovně dětských her a  prožitkového 
učení.

Stále pokračujeme ve spolupráci s  rodiči. 
O  kvalitní spolupráci svědčí vstřícnost rodi-
čů, účast na společných akcích (např. tvoři-
vé dílny, lampiónový průvod s  „uspáváním 
broučků“ na zahradě mateřské školy, zahrad-
ní slavnost „Rozloučení s předškoláky“ za pří-
tomnosti zástupců obce a ZŠ) a pomoc (spon-
zorské dary, pomoc na školní zahradě, apod.). 

Děti na zahradě pečují již pátým rokem o ze-
leninovou zahrádku. Denně zde pozorujeme 
změny v přírodě, hmyz, ptactvo (které v zimě 
krmíme) a  veverčí rodinku, která žije ve vět-
vích velikého smrku. Pod smrkem máme do-
meček pro broučky, mraveniště a  ježkovitě. 
Všechna tato zvířátka a  hmyz jsme na pod-
zim uspali a na jaře opět probudili. „Uspávání 
broučků“ byl již tradiční podzimní tematický 
blok, který byl ukončen lampiónovým průvo-
dem zaměstnanců mateřské školy s  velkou 
účastí rodičů s  dětmi. Průvod Bosonohami 
opět posvítil broučkům na cestu až do zahra-
dy MŠ. Pod velikým smrkem jsme jim společ-
ně zazpívali ukolébavky a  symbolickým klí-
čem jsme uzamkli přírodu ke spánku.

Naší předností, vzhledem ke sloučenému za-
řízení, je úzká spolupráce se základní školou.

Dva dny v  týdnu dochází do mateřské školy 
kvalifikovaná logopedka.

V MŠ probíhaly celoročně v odpoledních ho-
dinách celkem 3 zájmové kroužky: kroužek 
anglického jazyka, tanečně – pohybový krou-
žek a práce s hlínou – keramika (keramiku vy-
palujeme ve vlastní keramické peci).

V rámci pohybových činností cvičíme se sku-
pinkami dětí na rehabilitačních míčích.

Od listopadu do května se děti zúčastnily 
předplaveckého výcviku v soukromé plavec-
ké škole N. Hemberové v nově rekonstruova-
ném Wellness centru Kuřim. Plaveckou školu 
jsme navštěvovali spolu s  mateřskou školou 
Běloruská.

Od zápisu do konce školního roku probíha-
ly v  ZŠ edukativně-stimulační skupinky pro 
předškoláky.

 Bosonožští senioři „mají 
koule“

Symbolicky v  předvečer Dne dětí se zúčast-
nili agilní členové Senior klubu Bosonohy 
akce, která má napomáhat nemocným dětem 
a mladým lidem. Další z mnoha svých aktivit 
a návštěv tak dokladovali tvrzení, které jsme 
použili v názvu příspěvku.

Příznačně v  souladu s  titulkem tentokráte 
navštívili vernisáže velkoplošných fotografií 
a  nástěnného kalendáře na rok 2014, kterou 
v  rámci projektu MÁŠ KOULE uspořádal Na-
dační fond dětské onkologie KRTEK. Tvářemi 
kalendáře a těmi, kteří se rozhodli upozornit 
na nebezpečí rakoviny varlat postihující ze-
jména dospívající chlapce a  mladé muže, se 
stali například olympijští vítězové a medailis-
té Jaroslav Kulhavý, David Svoboda, Vavřinec 
Hradílek, Ondřej Synek, olympijský vlajkonoš 
Petr Koukal, ale také brněnský rodák a bron-
zový z  letošního mistrovství Evropy v  kraso-
bruslení Michal Březina. Michal navštívil Bo-
sonohy při nejrůznějších příležitostech už 
několikrát, a tak se bosonožští senioři, z nichž 
někteří podpořili činnost nadačního fondu 
KRTEK i zakoupením kalendáře, vyfotili právě 
s portrétem naší olympijské naděje pro Soči.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl



XIV. ročník, číslo 3, červenec 2013

6

Spolupráce probíhala i s PPP Zachova v prů-
zkumu školní zralosti. V  poradenské činnosti 
a konzultacích s adaptačními i jinými problé-
my spolupracujeme s PPP na ul. Kohoutova.

Společně s žáky ZŠ se děti MŠ zúčastnily akce 
Bosonožský běh u příležitosti výročí osvobo-
zení Bosonoh.

Místní a rodičovská veřejnost je informována 
o dění v mateřské škole prostřednictvím Bo-
sonožského zpravodaje a internetových strá-
nek školy.

Během školního roku proběhlo v MŠ celkem 
39 akcí: divadelní a kouzelnická představení, 
koncert, 3× návštěva divadla Bolka Polívky, 
výše zmíněná akce Uspávání broučků s  lam-
piónovým průvodem, mikulášská besídka 
s nadílkou, vánoční den s nadílkou, posezení 
s  rodiči u  příležitosti oslavy Dne matek (be-
sídka pro maminky s předáním vlastnoručně 
vyrobeného dárečku a tvořivá dílna pro rodi-
če s  dětmi – keramika a  malování hrnečků), 
ekoprogramy pro předškoláky, atd.

Na školní výlet jsme jeli poschoďovým auto-
busem do ZOO Hodonín.

Den dětí jsme oslavili v mateřské škole maš-
karním karnevalem s klauny, pohádkou a ská-
kacím hradem.

Předškoláci se rozloučili s  mateřskou školou 
slavnostním programem, který pokračoval 
zahradní slavností s opékáním špekáčků. To-
muto slavnostnímu rozloučení byl přítomen 
pan starosta, nový pan ředitel ZŠ a MŠ a bu-
doucí paní učitelka první třídy.

Další informace a  fotogalerie: www.zsboso-
nohy.cz – odkaz mateřská škola.

Přejeme všem hezké prázdniny.

Školní rok 2013/2014 začíná v  pondělí
2. září 2013, provozní doba mateřské školy je:
6.30–16.30 hodin.

Vaše Mateřská škola

 PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych poděkovat stárkám a stárkům za 
vzornou reprezentaci a pěkný průběh mla-
dých hodů. Dále všem, kteří se podíleli na 
dalších akcích – heligonky, posezení u cim-
bálu, Den matek, Den dětí a všem sponzo-
rům, kteří finančně i  dary přispěli na tyto 
akce. Všem patří velký dík.

Jiří Výplach

bosonožský občan Zdeněk Svoboda. Letos 
7. června tomu bude 100 let, co se narodil 
v Bosonohách na Práčatech.

Po studiu matematiky a chemie na Masaryko-
vě univerzitě v Brně působil jako středoškol-
ský profesor v Brně a v Praze. Za války byl to-
tálně nasazen v chemické továrně v Semtíně 
u Pardubic. Po válce učil na gymnáziu v Uher-
ském Brodě. Byl dobrým sportovcem a  čle-
nem náčelnické rady Orla až do jeho zruše-
ní komunisty v  roce 1948. Spolu s  ostatními 
orelskými funkcionáři byl za války napojen na 
Obranu národa a jen zásluhou statečnosti po-
praveného orelského náčelníka a člena vede-
ní Obrany národa MUDr. Vojtěcha Jílka, který 
po svém zatčení nic nevyzradil, unikl stíhání 
nacisty.

Na tatínka před uvězněním si nepamatu-
ji. Měla jsem necelých 21 měsíců, když jej 
10. ledna 1949 v poledne odvedli v želízkách 
ze školy v  Uherském Brodě. Po zatčení byl 
krutě vyslýchán s pomocí elektrického prou-
du v Uherském Hradišti a po vynuceném při-
znání odsouzen v  létě 1949 k  jednomu roku 
vězení. V soudní budově měl poprvé možnost 
uvidět svou nejmladší dceru Ludmilu, která se 
narodila tři týdny po jeho zatčení. Proces se 
skupinou 18 orlů byl jedním z  prvních poli-
tických procesů. Protože si byli jisti svou nevi-
nou, podali odvolání a odvolací soud v Praze, 
tentokráte již zcela pod kontrolou komuni-
stických orgánů, jim na podzim roku 1950 
tresty několikanásobně zvýšil. Tatínek dostal 
10  let. K soudu se nemohl dostavit. Přestože 
měl být v té době již více než půl roku z věze-
ní propuštěn, byl stále ve výkonu trestu v Já-
chymově a měl po noční směně, takže ho ne-
stihli k soudu odvézt. Když mu spoluvězni při 
příchodu na lágr oznámili, že dostal při odvo-
lacím soudu 10 let, nechtěl tomu uvěřit. Prý 
tři měsíce s nikým nemluvil, než tuto hroznou 
skutečnost přijal. Rozsudek mu za jeho života 
nikdy nebyl zaslán.

Poprvé jsem tatínka viděla až při návštěvě 
v Jáchymově v létě 1951. Moc si na to nepa-
matuji. Návštěva trvala 15 minut a  bachaři 
k nám byli celkem vstřícní. Tatínek nás mohl 

pochovat. Radostně mě zvedl do výšky, já se 
udeřila do hlavy, začala brečet a bylo pro mne 
po návštěvě. 

Tatínek strávil ve vazbě a  ve vězení celkem 
2222 dní, převážně v  jáchymovských urano-
vých dolech. Z  vězení byl nečekaně podmí-
nečně propuštěn 8. února 1955, domů se 
dostal po dlouhé cestě vlakem až 9. úno-
ra odpoledne. Na ten den si dobře pamatu-
ji. Maminka u kuchyňského stolu psala dopis 
tatínkovi a  my tři děti, Liduška šest, já osm 
a Maru deset roků, si potichu hrajeme. Všech-
ny pěkně oblečené, jako bychom čekaly vzác-
nou návštěvu. Jsem přesvědčená, že jsem za-
hlídla čepici vysokého člověka, který prošel 
pod kuchyňským oknem. Ozval se zvonek 
a  maminka vzdychla, že ten dopis nedopíše 
a  šla otevřít. Uslyšely jsme maminčin výkřik 
a já prohlásila: „To je asi tatínek“. Všechny jsme 
vyskočily a pěkně v řadě čekaly, až maminka 
a tatínek vejdou do kuchyně. Radost byla ne-
smírná. Nikdy na to nezapomenu.

Život šel dál. Tatínek marně sháněl zaměst-
nání, nakonec sehnal práci v  bosonožské ci-
helně. Někteří mu dávali rádi najevo svou 
nadřazenost, ale byli také lidé dobří a  snaži-
li se pomoci. Jemu i celé naší rodině. Teprve 
v roce 1968 získal místo vychovatele v domo-
vě pro mravně narušenou mládež v  Olešnici 
na Moravě. Tam zůstal až do důchodu. Krátce 
po šedesátce se u něho objevil rakovinný ná-
dor v oku, zřejmě důsledek mnohaleté práce 
v  uranových dolech. Po osmi letech vypuk-
la nemoc znovu a po měsíčním pobytu v ne-
mocnici tatínek 27. června 1984 zemřel. Tři 
dny před smrtí se narodila moje dcera Maruš-
ka, jeho sedmé vnouče.

Tatínek šel životem rovně. I studenti mu pře-
zdívali „Přímka“. Nikomu se nezaprodal, nene-
chal se ohnout ani zlomit, jak ve vězení, tak 
při různých šikanách své osoby i  své rodiny. 
O svých zážitcích z kriminálu měl však strach 
vykládat a  ještě dlouhou dobu po propuště-
ní byl sledován. Do své smrti se spravedlnosti 
nedočkal. Přesně dvacet let po svém odsou-
zení byl sice plně rehabilitován, ale za doby 
normalizace byl rehabilitační rozsudek zru-
šen. Plně očištěn byl až v  devadesátých le-
tech.

Vděčně na něj vzpomínáme a  prosíme i Vás, 
kteří jste ho znali, o vzpomínku.

Marta Laudátová, rozená Svobodová
V Brně dne 4. 5. 2013

 Vzpomínka na tatínka

V roce 1948 se začala komunistická moc vy-
pořádávat s  organizovanými skupinami lidí, 
které byly nebezpečné svým přesvědčením, 
opravdovostí života, nepodlézavostí nové-
mu režimu a čistým štítem v těžkém období 
II. světové války i  po ní. A  protože byli čistí, 
byli nevydíratelní. Za to je čekala vykonstru-
ovaná obvinění a  dlouholetá věznění. Jed-
ním z  těchto čestných lidí byl i  můj tatínek, 

Koupím byt 2 + 1 
v Bosonohách. 

Tel.: 720 358 723
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 Bosonohy a svatý Florián 
v Českém rozhlase

V úterý 18. června odvysílal Český rozhlas 
Brno rozhovor redaktora Josefa Veselého 
s historičkou Milenou Flodrovou. Paní Flodro-
vá nám laskavě poskytla svoje podklady, kte-
ré s jejím vědomím uveřejňujeme.

Ono to všechno naše dnešní rozhlasové po-
vídání vlastně způsobilo jedno významné vý-
ročí, které si připomínají právě v  tomto mě-
síci červnu občané Bosonoh. Přesně před 
třemi staletími, tedy v  roce 1713, tam totiž 
byla na městečku – přesněji na náměstí – vy-
stavěna a vysvěcena kaple sv. Floriána. Prav-
da, ta původní kaple ve své prvotní podo-
bě už tam nad školou sice nestojí, protože 
byla v roce 1854 rozšířena, trošku přestavěna 
a upravena, ale na svém místě zůstala. Boso-
nožané mají plným právem opravdu pádný 
důvod k  oslavám. Přejme jim to a  pro úpl-
nost ještě dodejme, že ta původní kaple sv. 
Floriána si pořídila v  roce 1753 varhany, jež 
by tedy letos slavily 260 let, kdyby se ovšem 
byly dochovaly. To se nestalo a  při úpravě 
kaple v  roce 1854 byly nahrazeny novými. 
Dodejme ještě, že zvony s hodinami jí vytvo-
řil Mistr hodinář Bílek z Rožínky v  roce 1865 
a když byl jeden zvon zrekvírován za I. světo-
vé války, nahradil ho nový, který tam dodnes 
je. Musíme dodat, že koncem 19. století byla 
dokonce snaha přeměnit tuto kapli na kostel, 
ale z toho sešlo.

Musím říci, že patrocinium sv. Floriána, tedy 
zasvěcení kaple nebo kostela, není v Brně tak 
časté. Jednu kapli sv. Floriána mají sice ve Sla-
tině – dokonce ještě o  10 let starší než je ta 
bosonožská, protože ji v roce 1703 dal posta-
vit Karel Norbert Leopold hrabě Liebštejnský 
podle projektu Domenica Martinelliho, ale 
ta není tak velká jako ta bosonožská. A  pak 
jsme měli ještě kostel sv. Floriána, který stál až 
do roku 1960 na dnešním Faměrově náměs-
tí v  Brně-Černovicích, ale který tedy už nee-
xistuje, i když si myslím, že je to velká škoda. 
I ten vlastně vznikl také původně jako kaple, 
ale zase o  pět let později než kaple v  Boso-
nohách, tedy v roce 1718. Černovickou kapli 
však v roce 1823 zasáhl blesk a poničil ji. Z ní 
pak v roce 1897 vznikl zajímavý kostel sv. Flo-
riána v novogotické podobě. Po silném poni-
čení na konci II. světové války v letech 1944–
1945 byl sice ještě opraven, ale už 2. 4. 1960 
zbořen a Černovicím tak zbyla jen studna sv. 
Floriána s parkem okolo a boží mukou na Mí-
rové ulici. Ostatně mi jistě dáte za pravdu, že 
na některých brněnských domech (např. na 

České č. 7) mají i  sošky sv. Floriánků, jak jim 
říkají, právě jako ochránce domu před požá-
rem.

Vrátíme-li se však k  Bosonohám, musím do-
dat, že nemají jen kapli sv. Floriána, ale i jeho 
sochu (ono v  Bosonohách už od středově-
ku poměrně často hořelo!), a to sochu přímo 
monumentální. Sv. Florián je ve zbroji římské-
ho vojáka se štoudví v  ruce, z  níž leje shora 
na plameny vodu. Na podstavci sochy je re-
lief hlavy lva s otevřenou tlamou, z níž z vo-
dovodní trubky od roku 1898 vytékala voda 
do napajedla koní. Musím dodat, že Bosono-
hy vůbec mají uměleckých památek oprav-
du přehršle (uveďme alespoň ještě sochu 
sv. Jana Nepomuckého, sousoší Nejsvětější 
Trojice, dva památníky obětí světových vá-
lek, dva pomníky: nacisty popraveného Vlas-
tislava Kroupy a  učitele Františka Bašného, 
sedm křížů z 19. století (vesměs zbudovaných 
a věnovaných rodinami Čoupkových, Gabrie-
lů, Dočekalů, Kiliánů a  Melounů), a  dokonce 
i dva památné stromy (dub Troják na rozhraní 
Žebě tína, Kohoutovic a  Bosonoh a  tzv. Kiliá-
novu lípu na Pražské ulici). 

A tady jsme u jádra pudla toho našeho dneš-
ního povídání: Právě onen sv. Florián a  jeho 
výročí v  Bosonohách nás inspiroval k  tomu, 
abychom se dnes podívali trochu zpět do mi-
nulosti na to, jak v  Brně řádil od středověku 
tzv. červený kohout, neboli jaké velké požáry 
z minulosti Brna známe a co se proti nim děla-
lo. Proč? Inu, proto, protože sv. Florián je – jak 
známo – patronem hasičů a ochráncem proti 
ohni vůbec. Ale to si musíme ještě říci aspoň 
pár slov o tom, kdo to skutečný sv. Florian, - 
ano, s krátkým a – vůbec byl.

Už jsme říkali, že bosonožská socha sv. Flo-
riána ho zpodobňuje ve zbroji římského vo-
jáka. Právem. Sv. Florian (jak uvádějí Životy 
svatých) byl skutečně plukovník římského 
vojska v  roce 304 po Kr. v  tzv. Cetii, dnes 
Zeisel maueru v  Dolním Rakousku, a  byl, jak 
jinak, horlivý křesťan. Sám se proto dobrovol-
ně připojil ke svým vojákům, jímž velel, jež 
byli právě pro křesťanství vězněni v Laureacu 
(Lorchu) u Enže v Horních Rakousích a dal se 
také uvěznit, protože se veřejně ke křesťan-
ství přiznal. Císařský náměstek Akvilin ho sice 
přemlouval, aby poslouchal císařských rozka-
zů a víry se vzdal, ale to on odmítnul s tím, že 
vojenské příkazy poslouchat bude, ale do víry 
si mluvit nenechá. Byl za to zmrskán a odsou-
zen k utopení s kamenem na krku. I když ho 
nikdo (ani sám kat) shodit do řeky nechtěl, 
našel se až jeden zločinec, který to udělal za 
odměnu. Proto prý je sv. Florian spojován 
s onou vodou, která je, jak známo nejstarším 
účinným prostředkem k  uhašení ohně a  po-
žárů vůbec.

Paní Flodrová ještě dodala, že svátek sv. Flo-
riána je vždy 4. května, a pak už se vydala do 
minulosti Brna po stopách oněch požárů.

Za připomenutí historie naší obce a za veřej-
nou prezentaci děkujeme Českému rozhlasu 
Brno a paní Mileně Flodrové! 

Helena Koudelková, za redakci a za občany
Foto Vladimír Koudelka

 Milčovo kolečko se opět 
roztočilo 

Cyklistická benefiční akce nazvaná na počest 
bosonožského furianta Miloše Hrazdíry 
MILČOVO KOLEČKO se po roční odmlce vrátila. 
Do Bosonoh přijeli lidé z celého Brna i z okolí, 
reprezentaci měla Praha, přijeli Pavel Doležel 
a legendární trenér Pavel Vršecký, a vlastně celá 
republika. Svoje zastoupení měly samozřejmě 
i  Bosonohy, ať už v  pořadatelském týmu, 
mezi návštěvníky doprovodného programu 
s Jožkou Černým, Jaromírem Hniličkou, Radkem 
Rettegym a nebo přímo mezi závodníky. Ti se 
při prvním zahřívacím kole zastavil u  domu 
Miloše Hrazdíry na Hoštické, kde moderátorka 
České televize Barbora Černošková nalila 
k  přípitku osmdesátiletému zakladateli Dukly 
Brno Františku Jursovi, jednomu z  prvních 
Milčových trenérů, a  dalším osobnostem 
„Hrazdírovu prémiovou“ slivovici z  roku 2007, 
ve kterém se v  Bosonohách připomínalo 
jedno z  jubilejí Miloše Hrazdíry (vítězství ve 
všech třech závodech mistrovství republiky 
v roce 1982). Po symbolickém projetí jednoho 
kolečka se mohlo už závodit. Někdo jel na čas, 
někdo jen pro radost. Ve stojedenáctičlenném 
startovním poli byli mladí i  starší, synové 
Miloše Hrazdíry Milan a Michal se svými syny, 
jubilant Jursa, ale také tři vítězové Závodu míru 
– Jan Smolík, Ján Svorada, Pavel Padrnos a další 
cyklistické osobnosti. Včetně olympijského 
vítěze Jiřího Dalera, který předával čokoládové 
medaile těm nejmenším. Skleněné pamětní 
s logem Milčova kolečka pak dostávali z rukou 
Františka Jursy jednotliví vítězové a  přítomné 
osobnosti – např. Čestmír Kříž z  Bosonoh, ale 
třeba i  ti, kteří pomáhali s  organizací akce. Za 
všechny ze Senior klubu Bosonohy převzala 
medaili předsedkyně Milada Olejníková 
a  dostali ji i  rodiče jednoho ze strůjců akce, 
Miloše Dočekala. Letošní Milčovo kolečko 
2013 se konala mj. pod záštitou hejtmana 
Jihomoravského kraje a  primátora Brna 
a  věřme, že se ve čtvrtek 8. května 2014 
sejdeme v Bosonohách opět při sportu a dobré 
zábavě…

Helena Koudelková
Foto: Igor Zehl 
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  Fotbalová radost našich 
nejmladších

I v  Bosonohách jsou naštěstí stále ti, kteří si 
uvědomují, že vztah ke sportu a  k pozitivní-
mu životnímu stylu se vytváří již od raného 
dětství. Proto patří poděkování všem, kteří se 
starají o naše nejmladší fotbalisty a kteří uspo-
řádali ve středu 8. května na našem fotbalo-
vém hřišti turnaj mladších přípravek – hráčů 
od šesti do devíti let – jako nultý ročník BOSO-
NOHY CUP 2013. Celkem se zúčastnilo sedm 
týmů, přičemž Bosonohy měly dvě mužstva. 
Turnaj vyhrálo mužstvo Šlapanic a  druhé 
skončilo naše „áčko“. Petr Čoupek, jeden z tre-
nérů a strůjců povedeného akce nám k tomu 
řekl: „V turnaji nešlo ani tak o umístění, i když 
všichni bojovali jako lvi, jako spíše o  to, že si 
kluci mohli zahrát v přátelské atmosféře a po-
sunuli se zase o nějaký ten krůček dál.“

Pěkné bylo i  závěrečné vyhlášení výsledků, 
které moderovala sportovní redaktorka Čes-
ké televize Barbora Černošková. S  úsměvem 
vyzpovídala každého z  kapitánů a  k předání 
cen pozvala tátu jedné z bosonožských nadějí 
– prvoligového kanonýra Libora Doška. Libor 
pak dal našim mladým fotbalistům asi nej-
krásnější dárek ke Dni dětí. V sobotu 1. červ-
na doprovodili hráče FC Slovácko, za který 
Libor Došek hraje, při nástupu před prvoligo-
vým zápasem s FC Zbrojovkou Brno na stadio-
nu v Srbské ulici. O přestávce utkání předvedli 
divákům, co se již naučili, a pak se s trenérem 
vyfotili před panelem, u  něhož poskytují pr-
voligoví hráči televizní rozhovory. Přejme jim, 
aby se ty kamery alespoň na některé z  nich 
v budoucnu podívaly. Díky péči svých trené-
rů a starostlivosti rodičů by to mohli dokázat. 
Ale prozatím jim přejme, aby naplňovali svoje 
heslo RADOST Z FOTBALU!

Helena Koudelková
Foto Daniela Kalná a Igor Zehl

  Stolní tenis v Bosonohách

Pro vás, které zajímá, jak si vedly naše stolně-
-tenisové týmy v  brněnských soutěžích, při-
náším informace o výsledcích po dokončené 
sezóně 2012–2013.
Pro připomenutí, v  Bosonohách soutěž-
ně hrály v  uplynulé sezóně již podruhé tři 
týmy, a  to tým „Svornost Bosonohy C“ hrají-
cí 7. ligu, tým „Svornost Bosonohy B“ v 6. lize 
a  tým „Svornost Bosonohy A“ působící ve 
3. lize  brněnských soutěží Brest. Soutěžně se 
v  Bosonohách hraje stolní tenis již od roční-
ku 2008–2009, kdy však soutěžil za Bosonohy 
jen jeden tým. Od ročníku 2009–2010 se za-
pojily dva týmy a od ročníku 2011–2012 hrají 
soutěžně již tři týmy.

Složení týmů vypadalo takto:
Tým „C“: František Dočekal, Tereza Konečná, 
Roman Kvasnica, Pavel Rohánek, Aleš Spilka, 
Ondřej Fiala.
Tým „B“: Hana Chylíková, Ondřej Stloukal, Vlas-
timil Machota, Martin Kolísek, Pavel  Sedláček.
Tým „A“: Drahomír Tůma, Radek Stloukal, 
 Tomáš Miklík a náhradníci z týmu „B“.

Pojďme již k  výsledkům právě ukončeného 
ročníku 2012–2013.
Tým „C“ v právě uplynulém ročníku sbíral dal-
ší potřebné herní zkušenosti a  umístil se na 
8. pozici z celkově dvanácti týmů, což je urči-
tě zlepšení oproti předchozímu ročníku, kdy 
se tým umístil na 11. místě.
Tým „B“ pod vedením Hany Chylíkové byl 
v uplynulé sezóně znovu naší chloubou, když 
celý rok šel velmi cílevědomě za postupovým 
cílem. Nakonec i díky přispění Vlastimila Ma-
choty v druhé polovině soutěže se ambicióz-
ní cíl podařil a tým zcela zaslouženě postoupil 
již druhý ročník za sebou a to do 5. ligy soutě-
ží Brest. Gratulujeme k výbornému výsledku! 
Tým „A“ po předloňském vítězství a postupu ze 
čtvrté do třetí ligy Brest měl za hlavní cíl udr-
žet se bezproblémově ve 3. lize a bavit se pře-
devším dobrou hrou. Tento cíl nakonec tým „A“ 
bezpečně naplnil, když se umístil na 4. pozici.
V nové sezóně 2013–2014 máme za cíl přihlá-
sit do soutěží Brest opět všechny tři týmy, pří-
padně vytvořit ještě čtvrtý tým.
Děkujeme všem, kteří jste nám drželi palce 
a  budeme moc rádi pokud nám budete přát 
zdravíčko a  štěstíčko nezbytné pro soutěžní 
hraní i do nadcházející sezóny.
Tímto bych rád pozval i další zájemce o stolní 
tenis mezi nás. Přijďte si amatérsky jen tak za-
hrát a pobavit se. Jsme otevření pro všechny 
zájemce jakékoli úrovně.

Kde hrajeme:
Bosonožská orlovna, Pražská 55, hlavní vchod 
do budovy je společný s  restaurací, hned za 
vstupem napravo jsou dveře do šatny.

Kdy hrajeme:
středa a pátek od 18.30 do 21 hodin.

Za všechny Ing. Drahomír Tůma

Postupující tým „Svornost Bosonohy B“:
zleva: Ondřej Stloukal, Hana Chylíková, Vlastimil 
Machota.

  Tenisový klub Bosonohy

Počátkem měsíce září se bude konat 9. roč-
ník turnaje neregistrovaných hráčů a  hrá-
ček „O pohár starosty ÚMČ Brno-Bosonohy. 
Přesný termín a  podrobnější informace bu-
dou zveřejněny na www.tkbrnobosonohy.cz

Zhodnocení tenisové soutěže družstev 
2013.
Soutěží družstev se zúčastnila 2 družstva do-
spělých, družstvo dorostu a družstva staršího 
a mladšího žactva, veteráni BLV 45+, BLV 55+ 
a  ženy BLV 45+. Letošní sezóna tenisového 
oddílu byla úspěšná jen částečně.
Družstvo dospělých „A“, po sestupu d divize se 
umístilo ve středu tabulky na 5. místě; 4  vít. 
a  3. O  lepší umístění je připravily dvě těsné 
porážky 5:4.
Družstvo dospělých „B“, které po loňském po-
stupu do KP III. tř., zpočátku bojovalo o  po-
stup, ale po těsných porážkách 5:4 tuto šan-
ci ztratilo a  umístilo se nakonec na 6. místě; 
3 vít. a 4 por.
Dorost KP II. tř. po loňské pěkné sezóně skon-
čil na posledním místě a sestupuje, když nevy-
hrálo žádný zápas. Družstvo nezvládalo kon-
covky zápasů a 3× prohrálo 5:4.
Družstvo staršího žactva obsadilo v KP II. třídy 
7. místo a udrželo se v soutěži; 1 vít. a 7 por. 
Mladšího žactva rovněž v KP II. třídy obsadilo 
6. místo; 3 vít. a 4 por. dobře reprezentovalo 
oddíl a doufejme, že z těchto dětí v budouc-
nu vyrostou hráči, kteří nahradí současnou ge-
neraci.
Náš tenisový oddíl se snaží vzorně reprezen-
tovat Bosonohy a je škoda, že zápasy družstev 
nepodporuje více fanoušků.
Vzhledem k  tomu, že soutěže veteránů ješ-
tě pokračují, bude vyhodnocení provedeno 
později.

Všechny příznivce tenisu zveme na Memo-
riál Zdeňka Kocmana - turnaj dorostu, kte-
rý se koná na kurtech v  Bosonohách od
13. do 15.7.2013.

Zpracoval: Karel Otoupalík


