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PŘEHLED STRAN A JEJICH LÍDRŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
Jak jistě víte, v pátek 15. 10. a sobotu 16. 10. se uskuteční volby
do zastupitelstev 29 brněnských městských částí a do tzv. velké
radnice města Brna. Třetina městských částí bude také volit své
kandidáty do Senátu ČR. 
Možnost přihlásit se do klání o křesla v místních zastupitelstvech
se oficiálně uzavřela v úterý 10. 8. v 16 hodin. Po volbách si zastu−
pitelé vyberou ze svého středu radní, místostarostu a starostu.  
U nás v MČ Bosonohy se do této „soutěže“  přihlásilo  sedm stran
či seskupení se svými lídry 
(strany podle abecedního pořádku): 

Strana lídr (věk) základní cíl a
ambice v případě úspěchu

ČSSD Miroslav Sojka (48)
Mým základním cílem je funkčnost, rozvoj a vše ku prospěchu
občanů.    

KDU−ČSL Helena Koudelková (61)
Věřím, že všichni slušní lidé v Bosonohách budou rozumět a věřit
tomu, co bychom rádi my všichni z naší volební patnáctky: čistá
Leskava, čisté Bosonohy, čisté vztahy (anebo alespoň čistší)!

Nezávislí  demokraté    Anna Haisová (28)
Chtěli bychom podpořit vše, co povede k rozvoji MČ a rozkvětu,
zachovat tradice a zvyky. Důležitá je pro nás prosperita života v
naší MČ. Budeme prosazovat vůli občanů a vycházet z jejich pod−
nětů (např. referendum)

ODS Jan Korbička (58)
Vést obec ke spokojenosti občanů všech generací a po ukončení
jistého časového horizontu mít pocit, že jsem odvedl dobrou práci.
Hodlám své zkušenosti uplatnit i v rámci obce, nejlépe v dominant−
ní pozici.

Sdružení  nezávislých kandidátů     Jiří Kilián (60)
Nedovolit zhoršování kvality bydlení v Bosonohách. Změnit styl
práce radnice z kutění na odbornou koncepci. Zapojit všechny
občany do práce radnice přenosem všech informací o dění na rad−
nici.

Strana zelených     Anastásios Jiaxis (49)
Kvalitní služby, nová místa pro sport a odpočinek, malebné náměs−
tí a desítky dalších věcí, které Bosonohy potřebují. S vaší podporou
to dokážeme.

TOP 09 Monika  Továrková (31)
(pozn. redakce: bohužel jsme nedostali žádné vyjádření)

A ještě pár zajímavých čísel z kandidátních listin:
ČSSD     KDU−ČSL    ND     ODS     SNK     SZ     TOP 09    
Celkový věk 15 kandidátů
834          658         542     679      755      686      499

Počet žen a mužů
4:11         5:10        8:7     3:12      7:8       8:7     4:11

¨ připravil Anastásios Jiaxis

Kdo povede Bosonohy v období 2010–2014?
Těm z nás, kteří mají za sebou maturitní zkoušku je známé poře−
kadlo: Někdo září, někdo v září.
Jednalo se o termín opravných zkoušek,  který připadal na tuto
dobu a termín repetent působil na studenty jako repelent na komá−
ry. I v životě se ne vše povede napoprvé a opravnými termíny se
život nehemží.
Přejme tedy našim dětem, které se vrací do školních lavic, aby záři−
ly už od září a měly radost z objevování nového. Nám ostatním−
rodičům, učitelům a vůbec všem přejme ve škole života jen hezké
známky a co nejméně opravných termínů v žákovské knížce.
Těm nejmenším, prvňáčkům, to prosím přečtěte. 

Krásné léto plné pohody přeje redakční rada.

Slovo redakce, tentokrát pro školáky

Už několik let mám tu čest a potěšení být aktivním účastníkem
bosonožské mezinárodní družby s italskou obcí Abbadia  Lariana.
Letos osobní kontakt proběhl na obou místech, nejdříve jsme se v
počtu sedmi lidí (včetně pana starosty a paní místostarostky)
vypravili v druhé polovině června do obce u jezera Lago di Como.
Součástí programu zde byl výlet lodí po tomto nádherném jezeře
mezi horami, na které jsme pak vystoupali další den. Energie zde
načerpaná pak dala rychle zapomenout na desetihodinovou cestu
a vydržela i po návratu domů.
Čtveřice italských přátel nás pak překvapila svým úmyslem přijet

na Sudoval, což se povedlo zrealizovat. Aktivně sice nesoutěžili,
ale se zájmem byli přítomni celému víkendovému programu. Rád
budu vzpomínat i na páteční a nedělní večer, který jsme strávili
společně v rozhovorech vedených snad pěti různými jazyky. Opět
se tak potvrdilo, že znalost cizího jazyka hodně pomůže, pokud ale
lidé mají chuť komunikovat a být spolu, není až tak důležitá. Mimo−
chodem, z hlediska komunikace mne těší, že z české strany se na
„sudovalos“ družbě podíleli zástupci pěti politických subjektů z
našeho zastupitelstva.
Chtěl bych také zdůraznit, že partnerství našich obcí je otevřené
všem obyvatelům Bosonoh. Máte−li nějaké dotazy nebo zájem se
aktivně podílet, jste vítáni!
Rád bych tímto poděkoval také všem, kteří se o naše mezinárodní
přátelství starají, ať už v Brně nebo v Abbadii – občas to není jed−
noduché a starostí není málo, pozitivní přínosy ale přicházejí a
věřím, že nás čeká ještě mnoho skvělých společných zážitků. Gra−
zie! Karel Gallina

galli@centrum.cz

Česko−italské přátelství pokračuje
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BOSA (Bosonožské středisko aktivit aneb volnočasové centrum)

Územní řízení ke stavebnímu řízení hotovo, stavební povolení hoto−

vo. Firma Protis již připravila upravený rozpočet pro realizaci stav−

by. Nyní připravujeme materiál pro Radu Regionálního operačního

programu (ROP), který by nám měl již definitivně schválit financo−

vání stavby. Město Brno jako „statutár“ obce nám již záměr schvá−

lil. Rád bych vám popsal celý schvalovací proces, ale velikost toho−

to periodika mi to neumožňuje. Tak někdy osobně nebo na zastu−

pitelstvu 2. 9. 2010 se můžete dozvědět více o textu do ROPu. Text

připravila skupina s novým externím pracovníkem – projektovým

koordinátorem

Výběr provozovatele začneme ihned jak město zahájí výběrové

řízení na zhotovitele stavby.  

ÚPRAVA BOSONOŽSKÉHO NÁMĚSTÍ

V rámci příprav na budování kanalizace v Bosonohách se nám

nabízí možnost připojit se k rozkopanému úseku Bosonožského

náměstí a vybudovat reprezentativní náměstí pro naši městskou

část (obec, vísku, rodiště, bydliště, zkrátka všechny názvy, které se

nám líbí). Zahájili jsme proto s předstihem přípravy pro návrhové

změny. Uspořádali několik besed i s odborníky, přidali připomínky

od obyvatelstva. Na základě soupisu navrhovaných úprav zastupi−

telstvo na svém zasedání 2. 9. 2010 schválí návrhy a nechá připra−

vit návrhový projekt, který bude potřeba začlenit do celkového pro−

jektu kanalizace. A k tomu ještě malou drobnost, najít peníze na

realizaci nového bosonožského náměstí. 

LESOPARK – úprava lesního parku pod myslivnou

Jde o místo procházek, setkávání, pořádání místních akcí. Je nám

všem, doufám, příjemným okrajem naší „dědiny“. Zvažujeme a při−

pravujeme proto možnosti jeho úprav a zvelebení. Ze záměru se již

stává několikasměrný projekt:

A) úprava Leskavy a kompozice vodního prvku

B) celková studie pro okolí myslivny jako odpočinkový a společen−

ský prostor

C) vytvoření malého vnitřního okruhu stezek pro pěší i cyklisty

(bude mít návaznost na studii tras i pro širší okolí)

Další krok, který stále trvá, bude seznámit veřejnost s návrhem,

přidat vaše reálné připomínky a začít soutěžit o dotace na realiza−

ci.  

CYKLOSTEZKY

Zapojili jsme se do příprav celoměstského generelu stezek.

POHYBOVĚ RELAXAČNÍ CENTRUM (aneb tělocvična pro školu)

Situace se zatím nijak nezměnila – je povzbudivá. Schvalovací pro−

ces o financování projektu je na dobré cestě. Jsme již ve finále

souhlasných vyjádření jednotlivých magistrátních oddělení a rad. 

TVORBA PROFESIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ pro hledání investic a

projektů

Vedle administrativních příprav a přípomínkování s městskými

odbory pokračujeme v monitoringu dotačních programů, přípravě

podkladů dle rozpracovaných projektů (priority BOSA, lesopark,

pohybově relaxační prostory v budově ZŠ, „komunál“, kanalizace

III. a IV. etapa, revitalizace veřejných prostranství).

Na jednotlivé projekty se můžete přijít podívat na ÚMČ či oslovit

členy skupiny pro strategii a rozvoj –A. Jiaxise, A. Čoupka.

připravil Anastásios Jiaxis

Bosonožské projekty � informace o průběhu vývoje
Tato otázka se v poslední době dostává opět do popředí zájmu.

Dokonce i v Bosonohách – díky anketě, která zde nedávno probě−

hla. Odhlédněme od současného legislativního rámce, který toto

neumožňuje, a představme si, že by to možné bylo. Představa je

to pro mnohé asi velmi lákavá. Byla by to větší zábava. Přímá volba

starosty by se jistě neobešla bez dalších velkých slibů, zápasu

táborů příznivců a odpůrců toho a onoho kandidáta, skandalizací a

spousty dalších piv a gulášů zdarma. Navíc to vypadá, že by také

byla větší kontrola nad chodem obce. Bylo by to více demokratic−

ké. Opravdu je to tak?

Starosta, jak je dnes pojímán, má ve skutečnosti pravomocí něco

rozhodovat velmi málo. Rozhoduje volený kolektivní orgán – zastu−

pitelstvo. Případně rada. Pokud by starosta něco slíbil (a nebylo by

to jen „zkusím to projednat a uvidíme“, což není příliš lákavý slib,

že?), musel by to v zastupitelstvu nejen navrhnout, ale hlavně

nějak „prosadit“. A to už nezní moc demokraticky. To by pak neby−

la vůle lidu, ale vůle starosty. Starosta ale není monarcha, který

prosazuje svoji vůli. Starosta je spíše jednatelem. Jak praví zákon,

zastupuje obec navenek – při jednání s jinými subjekty.

Mějme příklad: obec potřebuje ordinace praktického lékaře. Zastu−

pitelstvo tedy schválí záměr koupit nějakou nemovitost a adaptovat

ji na ordinaci. Pak ale musí existovat někdo, kdo to všechno zařídí.

Někdo, kdo dojedná s majitelem nemovitosti podmínky prodeje (vč.

ceny), a nachystá smlouvu, kterou po schválení zastupitelstvem za

obec uzavře. Někdo, kdo zajistí změny v katastru. Někdo, kdo

domluví podrobnosti s architekty, projektanty, aby na jednání

zastupitelstva mohly být předloženy návrhy řešení ke schválení.

Někdo, kdo jedná se stavebním úřadem a všemi dalšími orgány.

Někdo, kdo uzavře smlouvu s realizační firmou po jejím vybrání a

schválení v zastupitelstvu a kontroluje její činnost. Plno dalších věcí

jsem pro jednoduchost vynechal.

Důležité ale je, že ten „někdo“, to je právě starosta. Povšimněte si

prosím, že téměř vždy rozhoduje zastupitelstvo. To je asi správně.

Je to kolektivní orgán, jehož jednání, kde se rozhoduje, je veřejné

(tudíž snadno kontrolovatelné), rozhodnutí předchází diskuse

(mohou zaznít různé názory na věc) a rozhoduje se většinou hlasů

(kterou lze asi získat obtížněji než přesvědčit jednotlivce). Starosta

věci dojednává a připravuje tak, aby zastupitelstvo mohlo rozhod−

nout. To ale předpokládá, že věci dojednává tak, jak to zastupitel−

stvo chce a potřebuje. Právě proto je starosta volen zastupitel−

stvem. Protože slouží především jemu. Lid projeví vůli prostřednic−

tvím většiny svých volených zástupců (zastupitelů), starosta pak

tuto vůli jen uvádí ve skutek.

Pokud starosta nebude fungovat tak, jak potřebuje zastupitelstvo,

může být také zastupitelstvem odvolán a nahrazen jiným. Jak by to

ale bylo v případě přímo voleného starosty? Pokud by byl zvolen

člověk, který by se nechtěl podřizovat vůli zastupitelstva, nemohl

by být ani zastupiteli odvolán (když jimi nebyl ani zvolen). Zastupi−

telstvo by nemělo žádný způsob, jak jej přinutit, aby dělal, co má.

Sám by ale nic velkého rozhodnout nemohl. Maximálně provozní

drobnosti. Nastala by patová situace, ze které by se těžko nachá−

zelo východisko.

Pokud chceme, aby vrcholným orgánem obce zůstávalo zastupitel−

stvo, měli bychom ponechat volbu starosty na něm a neprosazovat

přímou volbu starosty občany. Pokud chceme opravdu volit staro−

stu přímo, pak jej nutně musíme vybavit pravomocemi, které dnes

nemá, a odebrat je zastupitelstvu. Starosta se pak ale stane tako−

vým lokálním monarchou.

Richard Růžička

Přímá volba starosty � ano či ne?
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Informace z radnice

Výtah ze zápisu z 38. zasedání ZMČ
Brno−Bosonohy ze dne 24. 6. 2010 
ZMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2010
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2010
v objemu +− 1 000 Kč na straně výdajů.
−schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2010
v objemu + 12 000 Kč na straně příjmů a
výdajů rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2010.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2010
v objemu − 45 000 Kč na straně příjmů a
výdajů rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2010.
− schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2010
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2010
v objemu + 251 000 Kč na straně příjmů, v
objemu + 97 000 Kč na straně výdajů a sní−
žení financování v objemu 154 000 Kč.
− souhlasí s celoročním hospodařením a
finančním vypořádáním městské části
Brno−Bosonohy za rok 2009, a to bez
výhrad. 
− schvaluje závěrečný účet MČ Brno−Boso−
nohy na rok 2009
a) se stavem celkových příjmů
14 259 tis. Kč 
b) se stavem celkových výdajů
12 501 tis. Kč
c) se stavem zdrojů po finančním
vypořádání     8 555 tis. Kč
d) s účetním stavem účelových
fondů po finančním vypořádání
Fond rozvoje a rezerv
1 823 tis. Kč

Sociální fond
37 tis. Kč       
e) s výsledkem hospodaření vedl.
hosp. činnosti        31 tis. Kč
− nesouhlasí se směnou pozemků p. č.
461/6, 998/11, 998/24, vše v k. ú. Starý Lís−
kovec, za pozemek p. č. 2431/79 v k. ú.
Bosonohy.
− souhlasí s nabytím pozemků p. č. 1513/4
a 1513/5 v k. ú. Bosonohy do vlastnictví
statutárního města Brna.
− souhlasí se svěřením pozemků p. č.
1513/4 a 1513/5 v k. ú. Bosonohy v přípa−
dě, že budou nabyty do vlastnictví statutár−
ního města Brna.
− souhlasí se svěřením pozemků p. č.
1513/6 v k. ú. Bosonohy.
− souhlasí s návrhem obecně závazné
vyhlášky, kterou se stanovují podmínky uží−
vání stanoviště a provozní řád stanovišť
taxislužby na území města Brna bez připo−
mínek.
− souhlasí s návrhem obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál−
ních odpadů bez připomínek.
− schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou
Milan Šrutka, Brno, Hoštická 6 na akci
Vybudování nové příčky v budově ÚMČ a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
− pověřuje starostu a SSR k přípravě návr−
hových změn pro zpracovatele, následné
spolupráci s projektantem na vytvoření
upravené projektové dokumentace.
− pověřuje starostu a skupinu pro strategii a
rozvoj k aktivnímu jednání se členy Rady
města Brna a úředníky investičního a
implementačního odd., zabývajícího se pro−
jektem rekonstrukce staré budovy školky.
− schvaluje záměr koupě rekonstruovaného
RD Zájezdní č. 2 a pověřuje starostu jedná−

ním v této věci.

Výtah ze zápisu z 91. schůze RMČ
Brno−Bosonohy ze dne 28. 6. 2010 
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje nájemní smlouvu č. 24 10 2 16
dle přílohy.
− schvaluje výkaz pracovních hodin projek−
tového koordinátora za měsíc červen 2010
dle přílohy.

Výtah ze zápisu z 92. schůze RMČ
Brno−Bosonohy ze dne 19. 7. 2010
RMČ Brno−Bosonohy:
− na základě žádosti paní Marcely Křetínské
o zrušení výměny bytů s paní Kateřinou
Káňovou nebude projednávat vydání sou−
hlasu Městské části Brno−Bosonohy jako
pronajímatele bytu č. 203 v bytovém domě
Konopiska 33 k této výměně a v celé věci
zastavuje řízení.
− schvaluje pronájem pozemků p. 1920/7 o
výměře 10 m2, 1920/8 o výměře 76 m2,
1920/9 o výměře 134 m2, 1928/2 o výměře
105 m2, 1930/3 o výměře 101 m2, vše v k.
ú. Bosonohy pro účel užívání jako zahrada
majitelům přilehlých nemovitostí za cenu 4
Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
− schvaluje změnu nájemce nájemní smlou−
vy č. 2403243 z fyzické osoby František
Horký na společnost AUTO VS Import, s. r.
o., se sídlem v Brně, Vodova 103 formou
dodatku č. 3 k nájemní smlouvě za stávají−
cích podmínek nájemní smlouvy.
− souhlasí se stavbou plynové přípojky k
rodinnému domu Práčata 54 na pozemku
p. č. 1475 v k. ú. Bosonohy za těchto pod−
mínek:
− stavba bude povolena příslušným
správním orgánem,
− budou dodržena všechna stano−
viska dotčených orgánů, správce komuni−
kace a správců sítí.
− schvaluje použití znaku městské části
Brno−Bosonohy v logu tradiční bosonožské
akce Bosonožské sudoval.
− nesouhlasí s podnájemní smlouvou mezi
panem Ivo Vítkovičem a společností Wer
Truck, spol. s r. o., Konopiska 332/1 a
pověřuje starostu jednáním s panem Ivo
Vítkovičem o zvýšení nájemného za neby−
tové prostory v pronajaté administrativní
budově dle nájemného v čase a místě
obvyklém.
− schvaluje s účinností od 19. 7. 2010 neu−
vádět v návrzích nájemních smluv a dodat−
cích nájemních smluv uzavíraných k nemo−
vitostem ve vlastnictví statutárního města
Brna svěřených do správy MČ Brno−Boso−
nohy text: Nájemce nemůže přenechat pro−
najatý pozemek do podnájmu třetím oso−
bám bez souhlasu pronajímatele.

− schvaluje zadání průzkumu trhu na pře−
sklení oken v bytovém domě Konopiska 33.
− pověřuje starostu zasláním výzvy společ−
nosti Inter−Stav, s. r. o., k pokračování
oprav v bytovém domě Konopiska dle před−
loženého seznamu závad vypracovaného
společností Qualiform, zejména opravy
fasády, balkónů, střechy.
− pověřuje starostu jednáním se společnos−
tí Inter−Stav, s. r. o., o zabudování digesto−
ří současně s opravou fasády BD Konopis−
ka 33.
Výtah ze zápisu z 93. schůze RMČ
Brno−Bosonohy ze dne 9. 8. 2010

RMČ Brno−Bosonohy:
−souhlasí s návrhem nařízení statutárního
města Brna, kterým se mění a doplňuje
nařízení statutárního města Brna, kterým
se vymezují místní komunikace nebo jejich
úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po
zaplacení ceny bez připomínek.
−souhlasí s nabytím pozemků p. č. 3556/6 a
3557/65 v k. ú. Bosonohy do vlastnictví sta−
tutárního města Brna.
−pověřuje místostarostku MČ Brno−Bosono−
hy, aby neprodleně požádala Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor životního pro−
středí o doplnění údajů k navrhované stav−
bě čerpací a směšovací stanice a ke kříže−
ní vodního toku Leskava nadzemním
potrubním mostem  od oznamovatele
záměru, firmy ČEZ, a.s. a současně požá−
dala o prodloužení termínu pro vyjádření k
uvedenému oznámení záměru. RMČ Brno−
Bosonohy dále upozorňuje , že umístění
čerpací a směšovací stanice  i trasa v navr−
hovaném záměru není v souladu s platným
Územním plánem města Brna a také s plá−
novanými dílčími změnami Územního plánu
města Brna.
−doporučuje zastupitelstvu MČ Brno−Boso−
nohy schválit dosavadní zvolený postup
člena rady RNDr. Jiaxise ve věci rekon−
strukce staré školky na ul. Ostopovické
(BOSA).

Všem občankám a občanům s občankami a
volebním právem přinášíme malý přehled
možností, jak se svými hlasy mohou naložit
v nadcházejících komunálních volbách.
Pochopitelně zcela nestranný a nestranic−
ký. Opírá se o zákon č.  491/2001 Sb. o vol−
bách do zastupitelstev obcí.
Pro každé zastupitelstvo je jen jeden hlaso−
vací lístek, na kterém jsou všechny kandi−
dující strany. Čekají nás lístky dva− jeden
pro zastupitelstvo Bosonoh,  druhý pro
velké zastupitelstvo města Brna.
− každý volič má tolik hlasů, kolik se volí
členů zastupitelstva. V případě Bosonoh je
to 15 hlasů.

Možnosti volby:
– volič označí pouze jednu stranu a nic
jiného − hlas se započte každému z kandi−
dátů volené strany v pořadí od prvního dle
až do čísla 15;
– volič označí pouze jednotlivé kandidá−
ty z jedné, nebo z různých stran a niko−
li stranu − hlas ze započte každému ozna−
čenému kandidátu, jejich celkový počet
nesmí přesáhnout 15;
– volič označí jednu stranu a ještě další
kandidáty jiných stran − hlas se započte
nejprve každému jednotlivě zvolenému
kandidátu ostatních stran a potom tolika
kandidátům zvolené strany v pořadí od prv−
ního až po rozdíl mezi počtem volených a
jednotlivě označených;
– volič označí jednu stranu a navíc ještě
kandidáty téže strany − hlas se započte
všem kandidátům strany, neplatí zde prefe−
renční hlasy jako ve volbách parlamentních.

Nabídka je letos široká, možností jak volit
dostatek. 
Nepřejeme vám šťastnou ruku, neboť neta−
háme míčky z osudí.
Přejeme všem uvážlivou volbu.

Redakce

Jak na volby
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Při přípravě pokračování této rubriky jsem si uvědomila, že osoba,
kterou jsem na základě námětů vybrala pro zářijovou kandidátku
zápisu do pomyslné knihy bosonožských osobností, kandiduje v
podzimních volbách do obecního zastupitelstva. A jakkoliv je mi
tato osobnost i strana, za kterou kandiduje, sympatická, nechám to
až po volbách, aby se někdo, a po právu, neozval, že ovlivňuji
názory čtenářů – voličů. Využiji tedy tohoto prostoru pouze k podě−
kování všem, kteří mají o tuto rubriku zájem a kteří ji svými podně−
ty tvoří. Stačí nám napsat, upozornit. Doporučeného člověka
potom oslovím 
a položím mu otázky, o kterých se domnívám, že by mohly být
nahrávkou k odpovědím, které zpovídaného nejlépe charakterizují.
Odpovědi uveřejňuji v plném znění a spoléhám na morální vlast−
nosti respondenta, který za věrohodnost a pravdivost svých výpo−
vědí zodpovídá sám sobě i čtenářům. (Doufám, že normálně uva−
žující čtenář chápe, že nemohu ještě ověřovat, zda dotyčný chodil
do školky s tím či oním, zda v první třídě recitoval to či ono a s kým
se zapletl v páté bé.) Chci také zdůraznit, že člověk, pro kterého se
po dohodě s kolegy z redakční rady rozhodnu, je podle mého názo−
ru osobností také proto, že pracuje a koná pro Bosonohy nezištně,
proto, že to má v sobě vrozené nebo dané výchovou. 
A proto ho také ve většině případů ctí neokázalost, skromnost a
pokora. Osobností není podle mého člověk, který se domnívá, že
je osobností. Který se jen vychloubá a říká: já, já, já. Stejně tak jako
nemůže být dobrým zastupitelem ostatních ten, kdo myslí jen na
sebe a na svoje zájmy nebo zájmy jen určité skupiny lidí. A kdo si
pyšně myslí, že se svou funkcí hned všechno umí a všechno zvlád−
ne. A skutek utek‘. A proč píšu právě toto? 
Za pár dnů budou ty zmíněné volby a každý volič dostane volební
listinu se seznamem spoluobčanů, kteří si myslí, že „na to mají“.
Myslím, že letos tam bude pro volby do obecního zastupitelstva v
Bosonohách kolem stovky jmen. A všechna tato jména by podle
mého měla být jmény bosonožských osobností. Kdo jiný by chtěl a
měl zastupovat svoje spoluobčany, chránit je, bojovat za ně, tvořit
koncepci rozvoje obce a naplňovat ji, než osobnosti?! No řekněte,
není to nádhera? Z té stovky si určitě vybereme ty nejlepší. 
Anebo alespoň ty lepší. Anebo ne a zase budeme nadávat?     

Helena Koudelková

Galerie bosonožských osobností

Bosonožský sudoval Starobrno 2010 se i letos vydařil. Jeho vyná−
lezce a hlavní pořadatel Miloš Dočekal mladší dokonce prohlásil,
že to byl jeden z nejpovedenějších sudovalů za poslední roky.
Možná proto, že se slavily jeho osmnácté narozeniny (toho sudo−
valu). 
V úvodu nebyla nouze o dramatické okamžiky na trati (poprvé v
historii vyhráli dva borci stejným časem) a potom se tajil dech při
siláckých kouscích Franty Šebely, který také důstojně a citlivě při−
pomenul památku nedávno tragicky zesnulé Soni Dedíkové. 
Po slavnostním předávání cen, které tradičně dodává hlavní part−
ner festivalu a MČ Brno−Bosonohy, s jejíž podporou se akce koná,
se hrálo a zpívalo až do noci – rána. Na programu byla také ohňo−
vá show a další atrakce. A také proto, že městská policie byla ve
střehu a nápomocna, a za to rádi vyřizujeme poděkování pořada−
telů, narozeninová párty se vydařila bez malérů a v pohodě.  

Bosonožský sudoval Starobrno 2010, celkové výsledky

Nejrychlejší muži 
1.–2. Roman Havlík 16,6 sec.
1.–2. Lambert Prukner 16,6 sec.
3. Ondřej Havlík 17,3 sec. 

Nejrychlejší ženy  
1. Darina Červeňáková 28,8 sec.  
2. Jana Konečná                       35,3 sec.
3. Lenka Šimková                    35,8 sec. 

Absolutní pořadí jednotlivci 
(po přepočtu času a věku) 
1. Květoslav Kučera (64 let)
2. Adolf Purč (69 let)
3. Ivan Dlugoš (47 let)

Závod pivních štafet
1. Restaurace U Sojků     39,4 sec.  
2. FC NON−STOP                   40,2 sec. 
3. 1. FC PIVNICE                   43,7 sec.

Rudliáda 
1. Jakub Studený                     
Soňa Klajblová                    21,5 sec.
2.  David Ďurkech                 
Eva Kostelková                   21,9 sec.
3. Lambert Prukner 
Hana Sestrieniková               22,1 sec. 

Senior závodu 
Josef Holubář (83 let)

Redakce
Foto Igor Zehl 

Sudoval máme už plnoletý
Vážení spoluobčané,
ve dnech 31. 7.–1. 8. 2010 se v naší městské části konal tradiční
Bosonožský sudoval. Tato akce měla jako vždy velmi dobrou úro−
veň především díky bezchybné přípravě. Sudovalu se i letos mimo
jiné zúčastnilo několik našich přátel z družební italské obce Abba−
dia Lariana. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem organizátorům, kteří se podíleli
na úspěšném průběhu Bosonožského sudovalu 2010. 

Miroslav Sojka, starosta

Bosonožský sudoval 2010
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Pavel Juráček, Karel Vávra, Roman Trefil, Jan Smolík, Karel Otou−
palík, Adolf Purč, Michal Pakosta, Jaroslav Bugner a Zdeněk Doh−
nal. Že vám ta jména něco říkají, ale nějak vám nepasují dohroma−
dy? Tak vězte, že přesně v tomto pořadí za sebou dojeli tito borci
do cíle vzpomínkového cyklistického závodu, který jeho pořadate−
lé Miloš Dočekal mladší a Vladimír Koudelka nazvali Milčovo koleč−
ko. 
Právě letos uplynulo v lednu rovných dvacet let od smrti bosonož−
ské sportovní legendy Miloše Hrazdíry a v listopadu to bude rov−
ných pětašedesát, co spatřil světlo světa. 
Už v roce 2007, při 25. výročí Hrazdírova slavného vítězství ve
třech závodech při mistrovství republiky 1982, uspořádali při stej−
ném závodě, který se jel po trati starého Masarykova okruhu,
„Hrazdírovu prémii“. Každý z borců, který projel první Bosonohami,
dostal sedmičku vypálené „Hrazdírovy prémiové“. I na toto se v
neděli 1. srpna při Milčově kolečku u myslivecké chaty vzpomína−
lo. Do Bosonoh přijeli vzdát svému kolegovi hold mnohé cyklistic−
ké legendy, z nichž olympijský vítěz Jiří Daler na adresu pořadate−
lů prohlásil: „Je dobře, že jste si vzpomněli a pozvali nás. Není moc
takových záslužných a pohodových akcí. Bylo to super. A za rok
nashledanou!“ 
A k těm jménům v úvodu článku. Polovinu jejich nositelů můžete
potkávat denně v Bosonohách, polovina z nich jsou jména známá
z cyklistického světa. A nezáleží na tom, jestli dojeli v pořadí na
1.–9. místě anebo na 34.–42. místě. Vyhrál každý, kdo přišel uctít
památku „bosonožského furianta“, na kterého bychom neměli
zapomínat. A nejen kvůli jeho sportovním výkonům.  
Dodejme ještě, že závod zahájila výstřelem z kanónu Hrazdírova
dcera Eva, že soutěžili oba jeho synové Milan a Michal a že za
redakční radu bojoval na trati srdnatě Petr Juráček. (A slušivý klo−
bouček, který měl v průběhu celého závodu na hlavě, mu nespadl
ani v závěrečném spurtu!)     

Pořadí v kategoriích 
Muži
1. Libor Marek        4:58,40
2. Michal Hrazdíra  5:35,89
3. Jan Dočekal         5:40,01
Muži nad 50 let
1. Milan Zika           5:55,75
2. Alois Kabelka      6:18,29
3. Miroslav Faksa    6:45,23
Ženy
1. Marie Juráčková   6:50,97
2. Iva Zajíčková        7:07,53  
3. Lenka Šimková     7:14,55
Děti a junioři 
1. Vilém Dojiva        6:49.30
2. Michal Pakosta     8:21,38
3. Erika Sosnarová     8:47,52 

Redakce 
Foto Igor Zehl

Milčovo kolečko
Děkuji těm návštěvníkům sudovalu, zejména těm mladším, kteří při
nočním opouštění areálu myslivecké chaty odhazovali odpadky
(většinou použité kelímky) těsně u cesty a neházeli je do křoví.
Když jsem je (ty odpadky) v neděli před startem Milčova kolečka
sbíral, stačilo se sehnout – a měl jsem je. 
Děkuji také těm, kteří při návratu oklikou kolem poldru a pak kolem
křížku k Hoštické ulomili jen jeden stromek a ty ostatní nechali v
zemi. 
Obě dvě skutečnosti jsou jistě také výsledkem osobního příkladu
nás starších a našeho působení na bosonožskou mládež. 
O rodině a škole nemluvě.   
(Ironie je urážka a zostuzení v uniformě poklony…)

Vladimír Koudelka 

Poděkování

Představte si Bosonohy středem světa. Po ulicích jsou rozestavě−
ny televizní kamery, parkují tam přenosové vozy, zní různé světo−
vé jazyky. Akreditují se novináři z celého světa. 
Myslíte, že sním o budoucnosti naší městské části? Ale kdepak, to
už je minulost. Dnes už opět spokojeně upadáme do provinčnosti.
Psal jsem o době, kdy Bosonohy byly součástí Masarykova okru−
hu, unikátní přirozené závodní dráhy, kterou znali, chválili a
respektovali motorističtí sportovci všech národností. 
Je to právě 80 let, co v Bosonohách odstartoval první závod. A
hned obsazený těmi největšími esy tehdejšího světového motoris−
mu. Málokdo, kdo v motorismu něco znamenal, odolal pozvání
Československého autoklubu a světoznámé závodnice paní Elišky
Junkové. Tato dáma také závod čestným kolem na svém voze
Bugatti zahajovala.
A nezůstalo jen u tohoto závodu. V dalších předválečných letech

se akce stala tradicí. Přední automobilky té doby stavěly na start
svoje nejlepší stroje a jezdce, aby celému světu prokázaly kvalitu
svých výrobků. Zejména nacistické Německo bralo demonstraci
své pokročilé techniky velmi vážně. Následovala však jím rozpou−
taná světová válka, která sportovní klání načas přerušila. Do té
doby se stihlo šest ročníků. 
Tradice byla obnovena záhy po válce. I přes vznikající železnou
oponu si na první poválečný závod v roce 1949 našli cestu závod−
níci z celé Evropy. Trať byla zkrácena skoro o polovinu (byly vyne−
chány Ostrovačice a Kývalka), upraven povrch a obrácen směr
jízdy. Závodníci se tak mezi bosonožské domky vřítili hned po star−
tu. Jejich klání prý sledovalo přes 380 tisíc diváků. Hned v roce
1950 se jel se první závod motocyklů. Letos si tedy kromě 80. výro−
čí můžeme připomenout i 60 let od prvního závodu motocyklů.
V 50. letech, které byly ve znamení motocyklových závodů (ostat−
ně motocykl se jako dopravní prostředek pro náš pracující lid hodil
podstatně více nežli buržoazní automobil), byly místo původních
dřevěných věží a boxů u startovní a cílové rovinky před Bosonoha−
mi postaveny betonové boxy a zděné věže, které přetrvaly až do
konce okruhu.
V letech 1952 až 1964 se závody jezdily z politických důvodů pod
názvem Závod družby národů. A dnes už málokdo si vzpomene,
že i část dnešní ulice Pražské se proto jmenovala Družby národů
(od roku 1964, kdy v Bosonohách došlo k pojmenování ulic, až do
počátku roku 1972, kdy se názvy ulic upravovaly vzhledem k připo−
jení k městu Brnu).
Od roku 1965 se motocyklové závody jezdily jako mistrovství
světa. Trať se opět zkracovala a upravoval se povrch. V roce 1967
se kromě MS motocyklů také vrací na okruh automobily – jede se
mezinárodní vytrvalostní závod cestovních automobilů jako evrop−
ský šampionát. Od té doby se na „našem“ okruhu objevují už dvě
velké akce ročně. Trať se v roce 1975 ještě mění a zkracuje až na
necelých 11 km. Start a cíl ovšem ve všech variantách zůstával na
stejném místě – v Bosonohách.
V 80. letech okruh přes Bosonohy přestává vyhovovat stále nároč−
nějším podmínkám na závodní dráhy mistrovství světa, a to se zde
jede v roce 1982 naposled. Už poněkolikáté (a tentokrát opravdu
vážně) se otevírá otázka stavby nového, umělého závodního okru−
hu. Ten je nakonec hotov až pro sezónu 1987, takže do roku 1986
se ještě v Bosonohách jezdí alespoň mistrovství Evropy.
Samozřejmě, pro nás, Bosonožany, to nebyla jen ta veliká sláva.
Byla to taky spousta komplikací – uzavřené komunikace, ulice obe−
stavěné svodidly či balíky slámy, autobus do města jezdil oklikou

Víska, která už slavná byla
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Známe to všichni. Každodenní nájezd z Hoštické na Pražskou, pro−

blém, postojíte si. Zvláště když  dálnice stojí a provoz je převeden

přes Bosonohy.  Zařadit se z Hoštické, Troubské nelze, pokud vás

někdo nepustí. Platí to i pro hromadnou dopravu.

Mohlo to být jinak? Co tomu předcházelo? 

Kanalizace  na této křižovatce se dokončuje, v některých místech

na Hoštické jsou již položeny obrubníky. Potkávám „nějakého“

pana Doláka. Mluvíme o tom, zda zde bude i světelná křižovatka.

Nevím, zeptám se starosty, zda je možnost ještě před dokončením

položit alespoň průchodky (chráničky)  pro budoucí světla. Staros−

ta se vrací z kontrolního dne s tím, že IMOS o této  možnosti neu−

važuje, že je pozdě, a  seznamuje s tímto postojem zastupitele na

zasedání zastupitelstva. Nabídla jsem se, že když dostanu pověře−

ní od zastupitelů, pokusím se vyjednat veškeré náležitosti, aby

mohly být chráničky před dokončením položeny a pak někdy v

budoucnosti využity pro světelné řízení křižovatky. Podařilo se mně

vyjednat  souhlas investora. Bosonožská  firma Veselý, která se

touto problematikou zabývá, udělala velmi rychle projekt i rozpo−

čet. I požadavek na termín předložení dokumentace zhotoviteli byl

dodržen. IMOS souhlasí, rozpočet si dělá vlastní. Peníze na akci

MČ má. Veškeré podklady a informace předávám starostovi. Proč

to nedopadlo? Starosta jede na odbor dopravy. Proč? Nevím.

Žádný souhlas nepotřeboval. Vždyť vlastní dopis z tohoto odboru,

kde stojí, cituji: Vybudování světelné signalizace v křižovatce Praž−

ská – Hoštická bylo při v  současné době probíhající aktualizaci a

doplnění plánu rozvoje a výstavby SSZ  v městě Brně znovu zahr−

nuto do seznamu křižovatek s předpokládaným zřízením světelné

signalizace.  V té době mně tento dopis ale nebyl znám. Nevím,

zda bych to ustála. Výsledkem je zmařená příležitost i práce

mnoha lidí. Když jsem byla na firmě Veselý alespoň poděkovat za

jejich velice rychle, dobře a zdarma odvedenou práci pro obec,

nebylo mně do zpěvu. Pokud by byly chráničky položeny, jednání

o světlech by byla jistě jednodušší, celková investice podstatně

nižší a vyjednávací pozice lepší. Alibizmus nebo neschopnost?

Bohužel i takhle se dá řídit MČ. A že máme i dopravní komisi?

Jakou práci odvádí? Jak je možné, že  ulice Hrazdírova má sice už

jméno, ale nemá napojení na Pražskou?  Ale to je již další námět

na článek. Marie Špačková

Světelná křižovatka na Pražské není − můžu za to já?

Jménem mých známých a kamarádů, kterým není tradice „ naše−

ho starého“ Masarykova okruhu lhostejná, rád přijímám podanou

ruku pana Richarda Růžičky – viz článek Víska, která slavná už

byla a doufám, že společnými silami nenecháme památku Masary−

kova okruhu padnout.

Pevně věřím, že budeme schopni zachovat historii, ale i fyzickou

památku dvou věží.

Jakkoliv rozumím pesimismu pana Růžičky, jsem naprosto pře−

svědčen, že situace není tak kritická jak uvádí. Nemyslím si, že by

kraj, město či jiné fyzické nebo právnické subjekty nepomohli. Fak−

tem ale zůstává, že pokud někdo neudělá ten první krok, mohlo by

se stát zkutečností že historie zanikne s prvním příjezdem bagrů.

Rozhodli jsme proto připojit k aktivitě Občanského združení Grand

Prix Park, které chystá  vzpomínkovou jízdu a připravili jsme pro

Vás akci přímo u již zmiňovaných věží.

Bližší informace na straně 10.

Pevně doufám, že si najdete čas strávit  příjemné odpoledne s

dětmi, nebo si jen tak udělat procházku a připomenout si historii.

Jménem organizačního týmu se na Vás těší

Martin Černý

Masarykův okruh v roce 2010

přes Troubsko a otáčel se u prvních domů na ulici Troubské, hluku
a nepořádku jsme si užili do sytosti, ulicemi se dlouho do noci tou−
lali často alkoholem posilnění diváci zejména z NDR, MLR a PLR.
Ano, hodně diváků bylo z našich bratrských socialistických národů.
Hlavně proto, že „náš“ okruh byl v seriálech MS nebo ME motocyk−
lů a automobilů jediný ve východním bloku. A tak vlastně jedinou
šancí vidět tyto závody pro většinu lidí ze socialistických zemí, pro
něž byla možnost vycestovat na západ prostě nedosažitelná, bylo
přijet sem k nám.
Na druhou stranu, závody byly jakýmsi chvilkovým poodhrnutím té
železné opony. Západní svět přijel k nám! Reklamy, barevná loga,
oblečení západních diváků i členů závodních týmů. Auta, jaká u
nás tehdy neměli ani řezníci a zelináři. Bylo málo příležitostí v soci−
alistickém Československu tohle spatřit, alespoň v takové koncent−
raci. A vznikala také přátelství, která železnou oponu překonávala.
Ostatně, když jsem měl možnost hovořit s tehdejšími závodníky ze
západu, i oni mluvili o cestě sem k nám jako o jistém dobrodružství
a často si nebyli jistí, co mohou očekávat.
Dnes už mnoho z té někdejší velké slávy nezbývá. Ulice Pražská
už nepřipomíná závodní dráhu, zmizely dřevěné, kovové i betono−
vé tribuny u cílové rovinky (jediným jejich pozůstatkem je snad
nízká protáhlá budova na kynologickém cvičišti). Pomalu mizí i
„šikana“ před prvními bosonožskými domy. Boxy se ztrácí pod
nedovolenými zásahy kýmsi objednaných bagrů, zub času jim v
tom vydatně pomáhá. Časoměřičské věže, unikátní dominanta na
vjezdu do Bosonoh, se pomalu mění pod úpravami, prováděnými
ve snaze přizpůsobit tyto objekty novému účelu. Možná, že jednou
zmizí i ony, aby ustoupily nějaké úžasně praktické zateplené mon−
tované hale. Bosonohy budou konečně stejné jako všechny ospa−
lé vísky, co jich v naší zemi je. Kaplička, škola, obchod a obytné
domy, lemované na příjezdových cestách výrobními a skladovací−
mi areály, které jsou si podobné jako vejce vejci.
Nebo ne? Myslíte, že by se někdo měl postarat, aby se všechny
připomínky slavné tradice, která činila Bosonohy opravdu světový−
mi, neztratily? Stát? Tak ten má, milí spoluobčané, úplně jiné sta−
rosti. Stejně tak kraj či město. Takže Bosonohy? Jenže Bosonohy,
to jste vy. A vy pro to něco děláte? Nebo byste alespoň chtěli, ale
máte pocit, že jste sami? Nejste. Spojte své síly se mnou. Rád vám
pomohu. Richard Růžička

www.gpp−brno.cz

Víska, která už slavná byla
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Při čtení posledního „Bosonožského zpravodaje“ č. 6, str. č. 2,
který vyšel opět tradičně opožděně, mě článek doslova nadzvedl v
křesle. Vůbec mě nepřekvapilo nedávno v ČT, když redaktor
„Blesku“se vyjádřil, že si mohou psát co chtějí a nemusí to být ani
pravda, kterou nemusí ověřovat. Je to prostě „Bulvár“. Kladu si
otázku, zda z našeho „Bosonožského zpravodaje“ bude také „Bul−
vár“ a nebo privátní časopis? Ale pozor, obyvatelé v MČ Bosono−
hy se přece většinou dobře znají a věřím, že neztrácí paměť / lhát
se nemá!/. Snadno se dá dokázat dosud žijícími herci a nebo foto−
grafiemi, kdo přesně v sedmdesátých letech hrál krásnou operetu
„Na tý louce zelený“ atd. Ještě více je zarážející situace ohledně
„obnovení“ tradice po 20. letech „babské hody“. /Účastnice zestár−
ly, nebo vymřely/. Po mnohaletých urgencích na radnici se mě
konečně podařilo zřídit kulturní komisi při MZ. První ustavující
schůzka se konala 5. 9. 2005 / přítomni: L. Prukner, J. Čoupek, M.
Jiaxisová, a D. Medová/.
Byl vypracován kulturní plán /program/. Jednalo se v prvé řadě o
obnovení tradice „Babské hody„ a zavedení nové tradice „Vánoční−
ho stromu“  atd. Dne 29. 7. 2006 jsme zvali občany na hody / koň−
ský povoz + Brněnská heligonka+ stárky/. 30. 9. 2006 znovu ožily
„Babské hody“ v Bosonohách. Zařídil jsem změnu kapely / místo
Dambořanky− Tuřanka− p. Hamrla/. Veškerou přípravu a organiza−
ci jsem zařizoval. D. Medová se starala o stárky. Od r. 2007 celou
organizaci hodů prováděli D. Medová, J. Výplach a J. Čoupek.
Já jsem rozjel novou tradici a to bylo I. Setkání heligonkářů s mezi−
národní účastí. / Dosud na Brněnsku nic takového nebylo/. Velice
by mě potěšilo, kdyby se někomu podařilo oživit Masopust /průvod
masek po Bosonohách + pochovávání basy v Orlovně/. Vždy byl
sál naplněný spokojenými spoluobčany. Poslední Masopust se
uskutečnil před 19 roky− to jsem organizoval s fotbalisty− staří páni. 
IV setkání heligonkářů 1. 5. 2010 opět zaplnilo budovu Orlovny a
mezi spokojenými diváky byli návštěvníci až z K. Varů, Znojma,

Vyznání občana Bosonoh

Je zajímavé poslouchat názory spoluobčanů a různých mudrlantů
na kvalitu ovzduší v Bosonohách a plánovanou výstavbu R43.
Někomu smrtelně vadí v podstatě „neškodné“ viditelné pálení rost−
linných zbytků, kdy padne saze na sušící se bílé prádlo nebo sou−
sedův gril, který je cítit, a volá policii. Ale benzo(a)pyren, oxidy
dusíku a suspendované částice, ty  nevadí. Nejsou vidět a nesmr−
dí! Někomu nevadí, že zabíjejí stejně jako radioaktivita nebo vyso−
ký krevní tlak! Ale platí, že to, co nevidím a necítím, tak to není?!
V oficiálním dokumentu Ministerstva životního prostředí České
republiky (MŽP) ze dne 26. července letošního roku se upozorňu−
je, že „varianta koncipované D1−A by se napojovala na dálnici D1
v území mezi obcemi Troubsko a Bosonohy, které je již v součas−
né době zatíženo znečištěným ovzduším nad přípustnými limity.
(Celé Stanovisko MŽP k druhému návrhu zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje včetně vyhodnocení vlivu druhého návrhu
zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný roz−
voj území ve věci Rychlostní silnice R43 v úseku D1–Kuřim je k dis−
pozici.) 
MŽP v uvedeném stanovisku cituje pouze z přepočtených údajů.
Skutečná, námi precizně naměřená data (na zahradě nové školky),
včetně hlukové zátěže, dokumentují stav daleko horší, přímo
katastrofální! A mudrlanti říkají dokonce do médií, že „hygiena“
přece nic nezjistila. Ale proč nezjistila? No protože to nezjišťovala
a ani zjistit nemůže. Nemá k tomu kompetence!
Jelikož jde o náš a Váš život a zdraví, což si mnozí neuvědomují,
budeme i nadále usilovat o zřízení stabilní monitorovací stanice a
všemi prostředky bránit dalšímu zhoršování životního prostředí v
Bosonohách. A nejen to! Budeme vyžadovat jeho zlepšení!
Můžeme být rudí, oranžoví, modří, zelení nebo černí, a třeba i fia−
loví, ale rozum a pud sebezáchovy bychom snad měli mít všichni.
A jde o to, kdo nás a vás bude bránit. Rozhodněte se sami.

Ing. Jiří Kilian, zastupitel MČ Brno−Bosonohy za nezávislé

Co nesmrdí, není?

To, co napsal pan Jiaxis v minulém čísle v náznacích, bych rád
pojmenoval pravým jménem. Především pro ty, kteří se ptají na
smysl článku s nadpisem Zvláštní zážitek z ankety pro Bosonohy a
kteří si nemohli na internetu vyhledat inkriminovaný anketní lístek.
A také pro ty, kteří se na něho podívali a je jim to jedno. Ale nemě−
lo by být. 
Na anketním lístku jsou totiž místo odpovědí, kromě několika koso−
čtverců a mužských pohlavních orgánů i další sprostoty a hrubé
xenofobní výrazy. Samozřejmě bez podpisu. 
Tyto „výrazové prostředky“ velmi připomínají slovník některých
bosonožských občanů, kteří se ve čtvrtek 10. dubna 2008 zúčast−
nili jednání zastupitelstva a podobnými slovy už tenkrát častovali
pana Jiaxise přímo, v rámci jednání nejvyššího bosonožského
orgánu. Byli to konkrétní lidé, které můžeme potkávat denně na uli−
cích v Bosonohách. 
Řídící jednání zastupitelstva tehdy proti tomuto hrubému a po trest−
ní odpovědnosti volajícímu výrazivu a chování nezasáhl.  Následně
na jednání rady si pak radní odhlasovali, že řídící při jednání nepo−
chybil a je tedy podle nich všechno v pořádku. 
V souvislosti s opakování útoku na bosonožského radního a obča−
na pana Jiaxise prostřednictvím anonymních urážek a kreseb na
anketním lístku mě zajímalo, kdo je „autorem“ tentokráte. Nechal
jsem zpracovat grafologický rozbor, jehož výsledek vám předklá−
dám. Vypadá to, že xenofobů a grobiánů máme v Bosonohách
několik i když, kdo ví? Ostatně, posuďte sami.   

Grafologický rozbor textů na anketním lístku, který je k dohledání
na www.picasaweb.google.com/TASOJIAXIS/.

„Pisatel je člověk s mužským typem písma, úroveň vzdělání maxi−
málně střední, nad 40 let. Pisatel je průměrný konvenční člověk s
relativně stálými názory na svět kolem sebe. Není tolerantní, často
podléhá předsudkům. Poukazuje na svůj věcný a praktický přístup
ke světu, je však málo produktivní, převažuje u něho myšlení kon−
vergentního typu (s jediným možným řešením), uplatňuje logiku, je
bdělý, má potřebu přehledu a je otevřený. 
V jednání je ale rigidní (i když rozhodný), málo produktivní, má pro−
blémy s nejasnostmi a splýváním pojmů. Navenek hýří energií, má
však nereálná očekávání, mnohdy naivní, idealistická, oplývá totiž
sice vírou v budoucnost a nadějí, ale bez odvahy pro vlastní sebe−
realizaci. 
Uvnitř tohoto člověka to ale vře. Je to psychicky labilní extrovert,
tedy cholerik, pudově založený, silně emotivní, s intuicí a imagina−
tivním myšlením. Ne každá imaginace je však vkusná a společen−
sky žádoucí a tento pisatel má jednostranně zaměřenou fantazii a
špatný vkus.
Text psal tvrdohlavý a neústupný egocentrik, lehce vydrážditelný,
s malým sebeovládáním, se sklonem k diktátorství. Je hrubý a
tvrdý, panovačný, nesnáší odpor, je netrpělivý a reakce má mnoh−
dy překotné a ukvapené, i když toho později někdy lituje. 
Společenský kontakt se pro něj stává stále obtížnějším, pociťuje
sociální bariéry, ale stojí o to někam patřit, útěk do skupiny by mu
posloužil jako obrana.
Tento prostřední a průměrně nadaný člověk míval vysoké ambice,
ale kapacita jeho schopností nestačila na dosažení vytčených cílů,

Zvláštní zážitek nejen z ankety pro Bosonohy

proto se ctižádost převrátila na nenávistnost a závistivost, přehna−
nou kritičnost druhých a odmítání sebekritiky.“ 

Tak co vy na to? 
Žije mezi námi. Znáte ho? Pokud ano, pomozte ho odhalit.
Nebo vystoupí z anonymity a přihlásí se veřejně ke svým zvrhlým
názorům?
Nebo si také myslíte, že co není naše malé české nebo bosonož−
ské, je špatné?
Máte volný prostor v tomto zpravodaji.

Ing. Jiří Kilian (ijk) – člen redakční rady
a zastupitel za nezávislé

Dobrý den,
chtěla bych napsat takovou menší reakci na sprosté nadávky
napsané na anketních lístcích směřované panu Jiaxisovi, který je
uveřejnil na internetu. 
Myslím si totiž, že je to docela „pěkná“ vizitka pisatele (popř. pisa−
telů) a zobrazuje pouze jejich ubohost, omezenost a zbabělost.
Pan Jiaxis je přece občanem České republiky, a tudíž i Bosonoh
stejně jako my a stejně jako my se tu i narodil. Podle mě je naopak
skvělé, že se aktivně zapojuje do chodu naší obce a nesedí se
založenýma rukama jako ostatně tito pisatelé, kteří se zmůžou
pouze na tyto trapné poznámky. Což jsme xenofobní společnost,
která když slyší jen trochu nečeské jméno, už si na jeho nositele
ukazuje prstem a nejradši by ho zavřela do nějakého ghetta? Proč
nám pořád ve škole lijí do hlav, že Evropská unie, v níž my i Řecko
mimochodem jsme, je společenství národů, kde má každý cizinec
mít dveře otevřené? Pokud se někomu jednání a názory pana Jia−
xise nelíbí, ať to dělá tedy sám a lépe a nepíše takovéto ubohosti.
Jestli má snad něco proti straně, ve které pan Jiaxis je, ať ji nevo−
lí, nic jiného pro to udělat nemůže. Buďme trochu na úrovni!

Hezký den.
Kristýna Bártová

Reakce na anketní zážitek z minulého čísla
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V článku Vyznání bosonožského občana pan Lambert Prukner čte−
nářům prozrazuje, že z redakční rady nepřišel nikdo na jím organi−
zované květnové setkání heligonkářů. Z toho je podle něho patrno,
jak se redakční rada „zajímá o kulturní dění v Bosonohách“.  
Redakční rada se zajímá nejen o kulturní dění, ale reflektuje všech−
ny akce, které jsou pro Bosonohy a její obyvatele podstatné a pří−
nosné. Redakční rada vytváří prostor, aby se o všech pro obec a
pro občany důležitých věcech informovalo. Toto je jednou z priorit
redakční rady a domníváme se, že ji naplňujeme. Při polemikách
dostávají prostor obě strany, druhou stranu někdy dokonce k reak−
ci vyzýváme. 
Není ale povinností členů redakční rady osobně navštěvovat kaž−
dou reflektovanou akci, pokud je sám organizátor nepožádá o zdo−
kumentování, ať už z důvodů neschopnosti či nemožnosti zpraco−
vat vlastní autorizovanou zprávu či vytvořit vlastní fotodokumenta−
ci. Organizátoři jednotlivých akcí jsou – nebo mají být – informová−
ni příslušnou komisí MČ o možnosti dodat svůj příspěvek vždy k
uzávěrce vydání buď elektronicky na
www.bosonozskyzpravodaj.cz, nebo v písemné podobě na úřad
MČ.  
Pozvánka na setkání heligonkářů byla uveřejněna v březnovém
čísle na titulní straně a na stejném místě v čísle následujícím byla
uveřejněna zpráva o akci včetně poděkování za uspořádání: „V
neposlední řadě otci této akce, panu Lambertu Pruknerovi, který
prknům orlovny dodává stále nové příznivce.“ Na titulní straně květ−
nového vydání je i fotka, v jejímž centru je pan Lambert Prukner.
Pokud by nám pan Prukner předal doplňující informace o setkání
heligonkářů i s akcentem jeho podílu (tak jak informuje ve svém
vyznání), určitě bychom je zveřejnili. Není v Bosonohách příliš spo−
lečenských, kulturních či sportovních podniků, které svým význa−
mem přesahují rámec obce.   
Panu Pruknerovi přejeme hodně tvůrčích sil a radosti ze života a
věříme, že bude i nadále společně s námi hledat (a věříme, že i
nalézat) odpověď na otázku „kam se vytratila družnost a pohoda
mezi spoluobčany“.  Redakční rada

Slovo redakční rady

V posledních letech procházely stávající dětská hřiště nákladnými
opravami, které jsme uskutečnili na základě technické kontroly. 
Díky dotacím z města Brna a vyčleněným prostředkům z rozpočtu
MČ Brno−Bosonohy se nejprve opravilo hřiště na ulici Vzhledná
včetně víceúčelového hřiště u tenisových kurtů. Dále se upravilo
hřiště u kaple a vybudovalo nové hřiště v areálu školky. Občanské
sdružení Svornost Bosonohy vybudovalo na svém pozemku díky
dotaci Jihomoravského kraje dětské hřiště pro děti a také díky
dotaci MČ Brno−Bosonohy multifunkční hřiště na míčové hry, jízdu
na kole, pétanque a jiné.
V letošním roce pokračují úpravy na dvou hřištích. Nad pekárnou,
u koní, bude nainstalován nízký plot s brankami. Plot je u tohoto
hřiště opravdu na místě a prosilo o něj delší dobu mnoho maminek
a návštěvníků hřiště, protože leží u křižovatky silnic.
Druhé upravované hřiště je za vodojemem na „horním konci“.
Několik let zde bylo pouhé torzo kdysi pěkného hřiště, které muse−
lo být odstraněno na základě špatné technologie a spousty vad.
Celý prostor u vodojemu byl řešen studií, která měla odpovědět na
několik otázek – umístění kontejnerů na tříděný odpad, stav zele−
ně, průchodnost hřiště mezi ulicí Za Vodojemem a Přímou, zvýraz−
nění kapličky, včlenění objektu vodojemu a jiné. Na základě studie
byla vytvořená projektová dokumentace a vybrán dodavatel úprav
prostoru. Celá akce byla rozdělena do několika etap – vyřešení
nového stání na kontejnery na tříděný odpad, úprava chodníků,
opěrných zídek, vybudování plochy pro dětské hřiště, osazení her−
ních prvků, vybudování akátových schodů na vrchol vodojemu jako
součásti dětského hřiště a kompletní úprava zeleně. Během prázd−
nin byly dokončeny práce na hřišti a na základě doporučení dětí a
rodičů budou instalovány lavičky a stojan na kola. Úprava zeleně
nás čeká. Pevně doufám, že všechny úpravy povedou ke zlepšení
celkové situace kolem vodojemu.
Snad jsme se poučili z dřívějších chyb a i proto všechny hřiště jed−
nou za rok prohlíží odborný technik, který upozorňuje na nedostat−
ky hřišť, opravy vymáháme na základě záruky od dodavatelských
firem. Dalším vylepšením stavu jsou správci, kteří pravidelně kon−
trolují a udržují hřiště. Tu největší prevenci a ochranu před poško−
zením a bezproblémovým provozem můžeme udělat my všichni
svou všímavostí a upozorněním na nedostatky. Díky.
Výzva – jistě bude vhodné vybudovat v budoucnu další hřiště i v
jiných částech Bosonoh, můžete navrhnout jejich umístění na
olca centrum.cz

Petr Juráček,
zodpovědný za dětská hřiště v Bosonohách

Stav dětských hřiš� v Bosonohách

V posledních dnech se ozývají v Bosonohách hlasy, že se na kan−
didátních listinách do nadcházejících komunálních voleb objevují
jména osob, které kandidují jen ve vlastním zájmu. 
Myslím, že kandidovat do zastupitelstva jen proto, že tam chci hájit
své osobní zájmy nebo zájmy některého z příbuzných je zavržení−
hodné. Na kandidátce jakékoliv, a to zdůrazňuji, jakékoliv strany,
by neměli být lidé, kteří kandidují proto, aby hájili zájmy svoje nebo
jen jedné skupiny lidí. A když už tam jsou, neměli by být zvoleni.
Dle mého názoru zvoleni by měli být ti, kteří budou hájit především
zájmy Bosonoh jako celku, budou se snažit, aby Bosonohy měly
dobré jméno, dobrou dopravu, čisté ovzduší, podmínky pro jedno−
tlivé aktivity včetně podnikání a taky samozřejmě dost peněz. Pro−
tože o to pochopitelně jde těm jednotlivým seskupením a sdruže−
ním. Jsou to spojité nádoby. Čím víc bude peněz pro Bosonohy, tím
víc peněz bude i pro ta sdružení. Vedení obce ale musí vytvářet i
podmínky pro to, aby si jednotlivá sdružení byla schopna sehnat
peníze sama. Hasiči, fotbalisté, myslivci, zahrádkáři…  
Já sama v Bosonohách podnikám, ale nemyslím si, že současné
vedení pro nás podnikatele vytvářelo během uplynulých čtyř let
dobré podmínky, i když jsou to právě jednotlivé firmy a podnikatel−
ské subjekty, které svým způsobem Bosonohy prezentují. Blíží se
další etapa kanalizace a je třeba se již nyní zamýšlet nad tím, jak
pomoci nejen lidem, kteří budou výstavbou kanalizace dotčeni, ale
i podnikatelům, pro které omezení a nedostupnost znamená nema−
lou ztrátu. Když se dělalo na Pražské, ptali jsme se, jak nám může
obec pomoci. Bylo nám řečeno, že nijak. Buď to tak skutečně bylo,
nebo to současné vedení obce neumělo, anebo nechtělo. Já si
myslím, že to šlo. A proto jsem se rozhodla s tím něco udělat. Nes−
tačí jen brblat a říkat, že mezi ty… do zastupitelstva nepůjdu. 
Zastupitele budeme mít takové, jaké si je zvolíme! A budou samo−
zřejmě také odrazem našeho smýšlení (pokud pochopitelně k vol−
bám přijdeme). Já věřím, že tam budou lidé rozumní, kteří budou
pomáhat a důstojně reprezentovat Bosonohy. Protože kdo chce,
ten hledá způsob, kdo nechce (anebo to neumí), hledá důvod.     

Jarka Padrtová

Předvolební zamyšlení

Dačic, Šternberka, Vysočiny atd. Poměr diváků odhaduji na : 30 %
domácích návštěvníků a 70% přespolních. Od 13− 18. 30 hod. Se
vystřídalo na jevišti 55 účinkujících. Po krátké přestávse se hrálo,
zpívalo a tančilo do 24.00. Mohu vám prozradit, že z MZ se nezú−
častnil nikdo, mimo starosty, místostarostky aj. Výplacha, kteří mě
na závěr přípravy byli nápomocni. Ze 6−ti členné redakční rady „BZ“
nepřišel rovněž nikdo. Je vidět, jak našieZastupitele a redakční
radu zajímá kulturní dění v Bosonohách− úsudek si udělejte sami.
Další V. Setkání heligonkářů organizovat nebudu− nemám na to již
síly a zdraví. Je to škoda, protože jsem dostal řadu děkovných
SMS a dopisy z Holandska, Německa a také od diváků z Kuřimi,
kteří se již těší na další ročník... Je příjemné při mých cestách po
naší republice i po Slovensku, jak účastníci našeho setkání rádi
vzpomínají na srdečné prostředí a pohoštění v Bosonohách.
Horší pověst Bosonohám jistě dělá  a bude dělat určitě dál, průjezd
motoristů Pražskou ulicí... Nechtěl bych počítat proražená kola a
ztracené poklice u kol při průjezdu „bosonožským slalomem“. Chu−
dáci řidiči sanitek, záchranných složek a autobusů při večerní
jízdě... Jistě mě dají za pravdu řidiči, kteří jezdí více, než po Boso−
nohách− Troubsku a do Kauflandu.. Takový „paskvil“ neuvidíte kraj
světa... Je to pomník neschopnosti celáho MZ! Hlavně, že je „klid
po pěšině“. Kolikrát se měřila rychlost v Bosonohách? A co takhle
ulice Práčata, Hoštická a Bosonož. Náměstí? Tam se jezdí poma−
lu?
Kde se vytratila družnost a pohoda mezi spoluobčany?
Hodně zdraví a dobré pohody Vám přeje

L. Prukner

Vyznání občana Bosonoh

Naléhavě hledám RD v Bosonohách,
nejlépe se zahradou, horší stav neva−
dí, rychlé a seriózní jednání.

Tel.: 775 667 214
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Dřív byla smrt běžnou součástí života, stejně tak poslední rozlou−
čení se zesnulým a pohřeb. Dnes je tomu spíše naopak, máme
tendenci vytěsňovat smrt na okraj, snad prý aby nás netraumatizo−
vala. V počtu pohřbů kremací a v počtu nevyzvednutých uren jsou
údajně Češi jedním z „nejúspěšnějších“ národů. V Praze si nikdo
nevyzvedne až polovinu uren. Kultura pohřbívání se od časů
našich prababiček hodně posunula. 
Nebývalo tomu vždycky, alespoň na venkově někde dosud přetr−
vávají – na vesnicích, například na jihu Moravy, se tradice pohřbí−
vání do země stále udržují. (citováno z National Geographic
11/2009, Jan Halada)
Hrobaři Bosonoh
Sám jsem od 8 do 15 let doprovázel bezpočet zesnulých spoluob−
čanů na jejich poslední cestě, v čele smutečního průvodu jako
ministrant, nesouc kříž se smuteční stuhou. Napřed za koňským
povozem, později za pohřebním autem.
Nevzpomínám si, od kterého věku jsem si začal uvědomovat, že
existuje stáří a že i já musím počítat s tím, že jednou budu starý a
že i v mém životě se budou do mého myšlení a konání promítat
všechny mé zážitky.
V 18 letech jsem určitě považoval všechny čtyřicátníky za „rakvá−
če“.
Později, najednou, bez varování, začali odcházet příbuzní, spolu−
žáci, kamarádi a známí.
Začal jsem se připravovat na to, že to nebude tak snadné, ale že
se s tím musím vyrovnat.
Že je to dnes ztráta tělesné svěžesti, lze dnes zjistit minimálně
každé ráno, pokud se probudím… 
Naštěstí to není zatím ztráta duševních schopností, ani (zatím) nut−
nost přijímat pomoc druhých lidí.
A teď k podstatě věci: Zákon 256/2001 Sb. §16:
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu
zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou
církví nebo náboženskou společností (dále jen „provozovatel
pohřebiště“). Nemůže−li obec zajistit provozování veřejného pohře−
biště v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provo−
zování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody
s provozovatelem pohřebiště.
Provozovatelem pohřebiště v Troubsku je obec Troubsko.
Náklady spojené s technickými úpravami v ochranném pásmu a
náhrady za prokázané omezení užívání pozemku v ochranném
pásmu nese provozovatel pohřebiště, nese také náklady na pro−
voz, opravy a udržování a modernizaci zařízení pohřebiště.
Pro zesnulé bosonožské občany je obecně zajištěno pohřbení, ať
už do země nebo žehem, na hřbitovech ve městě Brně. Tradice a
historické vazby směřují však do troubské farnosti.
Nikoliv ovšem bezplatně, ač to nemusí být nutně kriteriem rozhod−
nutí, kde pohřbívat. Nicméně historickou vazbu k farnosti Troubsko
nemohou snad přetrhat ani pohané ani bezvěrci ani ignoranti.
Provozovatelem příslušného veřejného pohřebiště je město Brno
prostřednictvím Správy hřbitovů města Brna, která byla zřízena
městem Brnem a svoji činnost zahájila 1. 4. 1996. Hlavním úkolem
je zajištění správy, provozu a údržby jedenácti hřbitovů na území
města Brna, tj. Ústředního hřbitova, hřbitovů v Brně−Židenicích,
Jehnicích, Komíně, Králově Poli, Líšni, Řečkovicích, Slatině, Sobě−
šicích, Tuřanech, Žebětíně.
(Cena nájmu hrobového místa v Brně je 50 Kč/m2/rok a v Troub−
sku 12 Kč/m2/rok).
Každý rok dochází na MČ Brno−Bosonohy žádost obce Troubsko o
příspěvek na provoz hřbitova, resp. žádost o příspěvek na opravy,
modernizaci a udržování, provedených v minulém roce (jak jinak?).
Nepřeji Vám slyšet a vidět handrkování a primitivní argumenty
zastupitelů, proč Troubskem požadovaný příspěvek v požadované
výši z našeho obecního rozpočtu neposkytnout. 
Argumenty, že Troubsko má žádat (rok) předem a že MČ s tím
nepočítala ve svém rozpočtu, je natolik stupidní, poněvadž MČ
není schopna, ani se o to nepokusila, uzavřít s obcí Troubsko záko−
nem předpokládanou dohodu.
Zmíněná dohoda o příspěvcích na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s provozem farního hřbitova v Troubsku byla podepsá−
na již v roce 1997 s obcí Popůvky a s obcí Ostopovice, MČ Brno−
Bosonohy dohodu podepsat odmítla! Kdopak to byl starostou?
Od roku 1997 proběhly na místním hřbitově drobné opravy, které
výrazně nezatížily rozpočty obcí. V roce 2008–2009 však proběhly

Na poslední cestě opravy hřbitovní zdi, na které byly vynaloženy nemalé finanční pro−
středky.
Obec Troubsko (v roce 2009) si za správu hřbitova roku 2008
požádala o příspěvek včas i s rozpisem běžných výdajů a předpo−
kládané náklady na opravu hřbitovní zdi – MČ Brno−Bosonohy tuto
žádost o zapracování zvýšených nákladů na provoz hřbitova do
rozpočtu na rok 2009 zamítla a do rozpočtu zahrnula pouze běžné
výdaje.
Oprava hřbitovní zdi se uskutečnila po částech a proběhla v roce
2008–2009, náklady spojené s opravou byly přesto vyšší než před−
pokládané náklady uvedené v žádosti z roku 2008. 
V následujícím roce se situace opakovala a MČ Brno−Bosonohy (v
roce 2010) za správu hřbitova roku 2009 opět poskytla příspěvek
pouze ve výši běžných nákladů.
Nepřeji vám slyšet a vidět handrkování a primitivní argumenty Vámi
zvolených zastupitelů, proč Troubskem požadovaný příspěvek v
požadované výši z našeho obecního rozpočtu neposkytnout. 
Argumenty, že Troubsko má žádat (rok) předem a že MČ s tím
nepočítala ve svém rozpočtu, je natolik stupidní, poněvadž MČ
není schopna, ani se o to nepokusila, uzavřít s obcí Troubsko,
zákonem předpokládanou dohodu. 
Dalo se očekávat, že se obec Troubsko, vzhledem k neschopnos−
ti MČ Bosonohy uzavřít dohodu o financování, brzo „naštve“ a
nedovolí zřizování nových hrobů pro zesnulé a eventuelní pohřbí−
vání bosonožských zesnulých v Troubsku, resp. neprodlužování
nájmu hrobových míst.
Jistě na to má plné právo. To se také stalo:
„Vzhledem k tomu, že MČ Brno−Bosonohy rozhodla nepodílet se
na financování nutných oprav na hřbitově, zastupitelstvo obce
Troubsko projednalo na svém veřejném zasedání dne 26. ledna
2009, že obec Troubsko nebude dále přidělovat od 1. února 2009
nová hrobová a urnová místa bosonožským občanům na hřbitově
v Troubsku z důvodu odmítání podílení se MČ Brno−Bosonohy na
různých investičních a neinvestičních akcích, např. oprava hřbitov−
ní zdi, kácení přerostlých stromů, parkoviště pro osobní auta, osa−
zení skruží na zálivku, zhotovení schodů za kostelem atd.…“ (cita−
ce  usnesení).
Kdopak je v Bosonohách starostou?
Historická vazba k farnosti Troubsko tak bude dokonale narušena.
Dokonána bude přerušením komunikace s Troubskem v důsledku
výstavby R43 stejně, jako byly přerušeny tradiční vztahy s Ostopo−
vicemi výstavbou D1. 
Mrzí to někoho?
Mne ano!
A nejsem sám, kdo se bojí o budoucnost této obce (MČ), aby se
nestala odkladištěm a zanedbanou periferií města a bojuje za její
zájmy a prosperitu, za zájmy uvědomělých, důsledky rozhodnutí
volených orgánů obce předvídajících občanů, navzdory kritice, že
jsem (jsme) kverulant(i) a dělám(e)
(„nezávislí“?) „pod sebe“.

Pozn.:
Náklady spojené se správou hřbitova jsou každoročně rozpočítá−
vány dle počtu hrobových míst dané obce. Z celkového počtu 1686
hrobových míst je pronajato 652 občanům MČ Brno−Bosonohy, což
je nejvyšší podíl hrobových míst na farním hřbitově.  
Bosonohy 652 (39 %), Troubsko 533 (32 %), Ostopovice 307 (18
%), Popůvky 194 (11 %). Celkem 1 686 hrobů.
Na závěr si dovolím vysvětlující a všeobjímající citát Konfucia:
„Veškeré zlo pramení z nedostatku poznání.“
A ještě jeden, snad přiléhavý citát, autora neznám:
„Šílenství je opakováním téhož procesu pořád dokola s oče−
káváním, že náhle bude výsledek odlišný.“

Ing. Jiří Kilian, zastupitel MČ za nezávislé,
člen redakční rady BZ

Prodám přízemní rodinný dům 6+2 v Bosono−
hách o CP 942 m2 se zahradou, vinným skle−
pem a hospodářskými přístavky. Vhodné pro
bydlení i podnikání. Cena 4,2 mil.

Kontakt tel.775 674 641.
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Jubilanti
Jubilanti – srpen, září 2010
Pařízek František Bosonožské nám. 46 75 let
Pirochtová Jožka Pražská 101 90 let
Karásek Jiří Pusty 1 80 let
Ondrůjová Amálie Vzhledná 18 80 let
Barbořák Miloš Pražská 67 70 let 
Franc Jan Ostopovická 24 80 let
Křížová Jiřina Pražská 71a 80 let
Strapinová Marie Za vodojemem 14 70 let
Obrovská Jarmila Troubská 21 80 let
Vejvar Josef Hoštická 51 90 let
Obzina Václav Sedla 5 80 let
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

TK Brno−Bosonohy
Konečné umístění družstev v letošní sezoně:
Dospělí:
„A“ – II. liga skupina B – 6. místo. O udržení v II. lize rozhodla
vítězství v Hlučíně a v Olomouci.
„B“ – Krajský přebor II. třídy – 7. místo, které znamená sestup. O
sestupu rozhodl rozdíl setů 4 družstev. 

Dorost:
„A“ – Krajský přebor III. třídy – 2. místo, v boji  postup rozhodla
porážka 4:5 v domácím prostředí s vítězem.

Starší žactvo:
„A“ – Krajský přebor III. třídy – 1. místo bez porážky, které zna−
mená postup.

Mladší žactvo:
„A“ – Krajský přebor II. třídy – 5. místo.

Veteráni – Brněnská liga veteránů:
„A“ Brněnská liga veteránů – 45 roků – 6. místo
„B“ Brněnská liga veteránů – 55 roků – 9. místo

Rekreační hraní
Dne 11. září 2010 se uskuteční 6. ročník turnaje o pohár staros−
ty ÚMČ Brno−Bosonohy ve čtyřhře mužů a ve dvouhře žen pro
rekreační hráče. Bližší informace na www.tkbrnobosonohy.cz. 

Tenisová hala
Zájemcům o tenis oznamujeme, že halová tenisová sezóna
Bosonohy bude zahájena 11. 10. 2010 s provozní dobou od 7.00
do 22.00 hod., kromě soboty. V sobotu bude hrací doba od 7.00
do 17.00 hod. Ceny, slevy, hrací podmínky a další informace
naleznete na www.tkbrnobosonohy.cz.
Objednávky a další dotazy můžete zaslat na e−mail: hala tkbrno−
bosonohy.cz Zpracoval K. O.

Redakční rada nabízí politickým stranám a uskupením, které se
účastní komunálních voleb v naší městské části (seznam byl zve−
řejněn v minulém čísle) prostor pro prezentaci. Svoje příspěvky v
rozsahu max. 12 řádků A4, vel. písma 12 posílejte do 15. 9. 2010
na adresu bosonozskyzpravodaj@centrum.cz.
Distribuce bude 30. 9. 2010.
Příspěvky ostatních politických stran i ty, které nebudou bezpro−
středně souviset s Bosonohami budou zpoplatněny dle ceníku
inzerce. Tyto je možno posílat na adresu financni@bosonohy.cz.

Redakce

Volební nabídka

Občanské sdružení Svornost Bosonohy
a příznivci a pamětníci

„starého“ Masarykova okruhu
pod záštitou 1. náměstka primátora

statutárního města Brna
Daniela Rychnovského

srdečně zvou na 

MASARYKŮV OKRUH 2010 
happening u příležitosti 

80. výročí prvního startu automobilů
60. výročí prvního startu motocyklů 
100. výročí narození Elišky Junkové 

OD VĚŽE K VĚŽI,
KDO NOHY MÁ, BĚŽÍ,
KDO KOLA MÁ, JEDE,
KAŽDÝ TO SVEDE…!

Neděle 26. září 2010
Start v 15 hodin

u horní věže Jihlavská 44 
BRNO−BOSONOHY
Soutěže pro příchozí velké i malé 

koloběžky, tříkolky, kola, in−line brusle s sebou

běh maminek (i tatínků) s kočárkem (bez miminka)

ukázky motocyklové dovednosti

Hraje a zpívá:     

METAMORFOZA BOSONOHY
OBČERSTVENÍ DELIKATERING

BOSONOHY

VSTUP VOLNÝ!
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