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Bosonožský zpravodaj

 �Úvodem

V sychravém odpoledni o první neděli adventní se Bosonožské 
náměstí postupně plnilo zejména dětmi a jejich rodiči i praro-
diči, kteří se přišli podívat na svoje ratolesti chystající se zpívat 
u rozsvěcujícího se vánočního stromku. Scházeli se ale i ostat-
ní, kteří si chtěli poslechnout i jinou muziku, nakoupit adventní 
a vánoční drobnosti a nebo si třeba jen tak před Vánocemi po-
klábosit. Zval je k tomu letáček, na kterém bylo napsáno: Váno-
ce a vše, co k nim směřuje, považujeme za jeden z momentů, ve 
kterých si uvědomujeme, že se naše společnost nejen rozpadá 
a tříští, ale že je i něčím spojována...

Nedělejme si ale iluze, že se na náměstí u  kaple sešli o  prv-
ní neděli adventní jen lidé, kteří si chtějí naslouchat a dorozu-
mět se. A že se do bosonožského dění podaří novému vedení 
Bosonoh aktivně zapojit všechny obyvatele. Adventní setkání 
v  neděli 30. listopadu bylo ale uspořádáno pro všechny! Tedy 
pro všechny, kteří mají a chtějí mít Bosonohy nejen na jazyku, 
v počítači či v mobilu, ale i v hlavě a v srdci. To zní ale hodně 
pateticky, že? Ale proč ne, když máme ten advent a ty Vánoce...

Helena Koudelková

 � Slovo starosty

Vážení spoluobčané a přátelé,
v  rukou držíte poslední letošní číslo Bosonožského zpravoda-
je. Naleznete v něm informace o složení zastupitelstva městské 
části na funkční období 2014–2018, obsazení výborů zastupitel-
stva a komisí starosty, coby poradních orgánů.
Je pro mě velkou ctí, že jsem vedle značné podpory Vás voličů 
získal také podporu většiny členů nově ustanoveného zastupi-
telstva naší městské části a byl zvolen starostou.
Byla také zvolena místostarostka paní Ing. Daniela Kalná.
Prvním úkolem zastupitelstva bude schválit rozpočet městské 
části na příští rok. O  další práci Vás budeme průběžně infor-
movat.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem z celého srdce krásné pro-
žití vánočních svátků plných štěstí, lásky, porozumění a rodinné 
pohody. Miroslav Sojka, starosta

 � Zastupitelé MČ Brno-Bosonohy pro období 
2014–2018

Horní řada zleva: Ing. Jan Korbička, Miloslav Dočekal, Miroslav Sojka, Jiří 
Výplach, doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., Martin Černý.
Dolní řada zleva: Ing. Pavel Kilian, Zdenka Lančaričová, Marcela Melou-
nová, Ing. Daniela Kalná.
RNDr. Anastazios Jiaxis nebyl přítomen.
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 �Výsledky voleb do zastupitelstva 
MČ Brno-Bosonohy

Volební účast v %  57,25
Odevzdané obálky  1 097
Voliči na seznamu  1 916
Počet volených členů zastupitelstva  11
Platné hlasy  10 843

 Počet %
ČSSD 2 695 24,85
Zvolení zastupitelé:
Miroslav Sojka 379 14,06
Jiří Výplach 329 12,20
Marcela Melounová 267 9,90
A CO BOSONOHY? 2 162 19,94
Zvolení zastupitelé:
Miloslav Dočekal 295 13,64
Ing. Daniela Kalná 292 13,50
Strana zelených 2 022 18,65
Zvolení zastupitelé:
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D. 316 15,62
RNDr. Anastazios Jiaxis 256 12,66
KDU-ČSL 1 509 13,92
Zvolení zastupitelé:
Martin Černý 220 14,57
NOVÝ SMĚR BOSONOHY 804 7,41
Zvolení zastupitelé:
Ing. Jan Korbička 127 15,79
TOP 09 803 7,41
Zvolení zastupitelé:
Ing. Pavel Kilian 170 21,17
ODS 755 6,96
Zvolení zastupitelé:
Zdenka Lančaričová 121 16,02
KSČM 93 0,86
Nezvolen žádný zastupitel

 �Výpis usnesení z ustavujícího zasedání 
č. 1-VII ZMČ Brno-Bosonohy

Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 18. 11. 2014 v 16 hodin 
v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení: 

1. Schvaluje
a) zvolení jednoho místostarosty
b) pro výkon funkce starosty městské části bude člen zastupitelstva 

dlouhodobě uvolněn
c) volbu starosty a místostarosty proklamací – veřejnou volbou
d) zřízení finančního a kontrolního výboru, které budou pětičlenné

2. Zvolilo
a) starostu městské části Brno-Bosonohy Miroslava Sojku
b) místostarostu městské části Brno-Bosonohy Ing. Danielu Kalnou
c) předsedu finančního výboru Martina Černého
d) předsedu kontrolního výboru doc. Ing. Richarda Růžičku, Ph.D.

Přítomno bylo 11 zastupitelů: Martin Černý, Miloslav Dočekal, 
RNDr. Anastazios Jiaxis, Ing. Daniela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan 
Korbička, Zdenka Lančaričová, Marcela Melounová, doc. Ing. Richard 
Růžička, Ph.D., Miroslav Sojka, Jiří Výplach.

 �Výpis usnesení ze zasedání 
č. 2-VII ZMČ Brno-Bosonohy

Zastupitelstvo MČ Brno-Bosonohy, konané dne 27. 11. 2014 v 18 hodin 
v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy, přijalo tato usnesení: 
1. Schvaluje

a) členy finančního výboru
b) členy kontrolního výboru

c) rozpočtová opatření 26/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014 (více 
informací naleznete v zápise, který je veřejně dostupný na strán-
kách www.bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na 
podatelně)

d) měsíční odměny neuvolněných zastupitelů (více informa-
cí naleznete v  zápise, který je veřejně dostupný na stránkách 
 www. bosonohy.cz nebo přímo nahlédnutím do zápisu na poda-
telně)

2. Bere na vědomí
a) složení komisí starosty
b) jmenování pana Mgr. Vladimíra Koudelky kronikářem

Přítomno bylo 10 zastupitelů: Martin Černý, Miloslav Dočekal, Ing. Da-
niela Kalná, Ing. Pavel Kilian, Ing. Jan Korbička, Zdenka Lančaričová, 
Marcela Melounová, doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., Miroslav Sojka, 
Jiří Výplach.
Omluven byl RNDr. Anastazios Jiaxis.

Vysvětlivka k číslování zasedání:  1 (první zasedání)-VII (sedmé volební 
období) ZMČ (zastupitelstvo městské části)

 �Výbory zastupitelstva

Finanční výbor
Předseda: Martin Černý
Členové: doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., Ing. Eva Měcháčková, Ing. 
Alena Havlíková, Petr Nekvapil.

Kontrolní výbor
Předseda: doc. Ing. Růžička, Ph.D.
Členové: Petr Nekvapil, Ing. Jiří Báca, Bc. Petr Gabriel, Miluše Galinová.

 �Komise starosty

Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci 
Předseda: Miloslav Dočekal 
Členové: Drahomíra Medová, Jiří Výplach, Broňka Schoříková, Milada 
Olejníková, Marta Ceklová, Zdeňka Lančaričová, Milan Cendelín, Mar-
tin Blahák, Josef Kmeť

Komise pro školu, mládež a sport
Předsedkyně: Daniela Kalná
Členové: Miroslava Marečková, Patrik Holomek, Ivan Dlugoš, Marké-
ta Langerová, Helena Koudelková, Dagmar Černíková, Martin Blahák, 
Igor Pražan

Stavební komise (včetně kanalizace)
Předseda: Zdeněk Pavlata
Členové: Petr Kilián, Tomáš Mareček, Magda Horská

Bytová komise
Předsedkyně: Zdeňka Lančaričová 
Členové: Tomáš Mareček, Marcela Melounová, Magda Horská

Komise pro dopravu a ŽP
Předseda: Jiří Výplach 
Členové: Alena Havlíková, Vojtěch Škrhák, Ladislav Nesvadba, Tomáš 
Lang, Alois Mitrenga, Tomáš Mareček, Petr Juráček

Inventarizační komise 
Předsedkyně: Marcela Melounová
Členové: Lucie Pavelková, Lukáš Kopecký, Jana Sedláková, Miroslav 
 Topinka.

Do komisí starosty uvítáme všechny aktivní Bosono-
žáky, pokud máte nápady a chcete se podílet na zlep-
šení oblasti, která je vám blízká, budeme rádi.
Kontakt: daniela.kalna@bosonohy.cz
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 � Z deníku ředitele školy

Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravoda-
je, po delší době mám opět možnost infor-
movat vás všechny o dění v naší škole, ve kte-
ré děláme vše pro to, aby děti a žáci chodili 
do školy rádi, aby zažívali blízkost kamarádů, 
ale aby se především vzdělávali a  naučili se 
vše potřebné k jejich budoucímu uplatnění.

Z uplynulého období chci především poděko-
vat všem, kteří školu podpořili svojí účastí na 
některé z  akcí základní nebo mateřské školy. 
Byly to akce: Sběr papíru, Cesta za poznáním, 
Maraton základních škol, Turistický pochod, 
Rozsvícení vánočního stromu, Uspávání brouč-
ků a lampionový průvod, Adventní tvoření, Ví-
tání občánků, Vánoční pískání, Vystoupení dětí 
z kroužků nebo Vánoční dílny. Setkání s dětmi 
a rodiči či prarodiči při jiných příležitostech než 
při výuce nás vzájemně obohacuje a pomáhá 
budovat pozitivní vztahy.

Nově jsme zahájili spolupráci se studentkami 
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné ško-
ly zdravotnické z Merhautovy ulice v Brně, kte-
ré ve všech třídách provedly kurz dentální hy-
gieny a snažily se uplatnit získané znalosti při 
práci s dětmi. V této spolupráci budeme pokra-
čovat i nadále a děkujeme vyučující Mgr. Kate-
řině Veselé, mamince dvou našich žáků.

Ve školním roce nás provázejí tři projek-
ty podpořené Evropskou unií. Jednak pro-
jekt „Ovoce do škol“, ve kterém jsme změnili 

dodavatelskou firmu, dále projekt „Město 
Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání“, díky kte-
rému máme k  dispozici mentorku, která se 
věnuje potřebným žákům a vhodně doplňu-
je práci učitelů ve všech třídách. Nově začí-
náme v projektu s názvem „S ICT ve výuce to 
umíme“. Tento projekt navazuje na vybavení 
školy interaktivními tabulemi, díky němu se 
učitelé budou dále vzdělávat v  práci s  mo-
derními technologiemi tak, aby vzdělávání 
bylo efektivnější, zajímavější a  podnětnější. 
Některá ze školení se již uskutečnila i na naší 
škole, hostili jsme zde ředitele škol napříč ce-
lou Moravou. Sdílení zkušeností a  inspirace 
nám v mnohém pomáhá.

Během podzimu se uskutečnila také očeká-
vaná oprava dlažby v mezipatře školy. Byla to 
poslední velká oprava letošního roku, která 
zajistila vyšší bezpečnost podlahových ploch 
ve škole.

Rodiče, kteří se účastnili třídních schůzek, 
vědí, že proběhla volba zástupců rodičů do 
školské rady, která má nyní nové složení 
a bude plnit úkoly, které jsou jí svěřeny škol-
ským zákonem.

Stejně jako v  minulém roce i  letos jsme se 
zúčastnili Veletrhu základních škol, přehlíd-
ky základních škol v  městě Brně, na kterém 
jsme ukázali všem zájemcům, v čem je naše 
škola jiná a  jedinečná. V  této příležitosti si 

dovolím pozvat všechny rodiče a předškolní 
děti na prohlídku školy při „Dni otevřených 
dveří“ ve středu 7. ledna 2015 a také na „Zá-
pis do základní školy“ ve dnech 16. nebo 
17. ledna 2015. Bližší informace jsou zve-
řejněny na jiném místě zpravodaje, na in-
formačních vývěskách nebo na webu školy 
 www. zsbosonohy.cz. Zvány jsou také ty děti, 
které již mají odklad povinné školní docház-
ky z minulého roku.

Ještě do Vánoc nás čeká výměna nábytku za 
nový ve dvou třídách. Významně jsme zlep-
šili podmínky pro výuku anglického jazy-
ka a  matematiky s  využitím interaktivních 
učebnic.

Očekáváme také netrpělivě výstavbu pohy-
bových prostor školy. Byť to tak dosud ne-
vypadá, bylo předáno staveniště odborné 
firmě. Nicméně z  důvodu počasí firma od-
kládá zahájení stavby a  čeká na lepší kli-
matické podmínky. Apeluji i  z  tohoto místa 
na zákaz vstupu na staveniště nebo pohyb 
osob v  blízkosti stavebních strojů nebo vý-
kopů. Prosím, abyste i vy poučili děti o mož-
ném nebezpečí.

V závěru svého příspěvku vám přeji pohodo-
vé a klidné Vánoce a úspěšný nový rok.

Stanislav Skřička, ředitel školy

 � Fotbalový klub SK Bosonohy 

Vás zve na Vepřové hody s prodejem produktů domácí zabíjačky, přá-
telské předvánoční setkání, tradiční zabíjačkové speciality, svařené 
víno. V sobotu 20. 12. 2014 od 11 hodin v HT Group areálu fotbalové-
ho hřiště na ulici Hoštická.

FK SK Vás také zve na Společenský ples klubu kopané 10. ledna 2015 
od 20 hod. v sálu Střední školy stavebních řemesel, Pražská 38b. Hraje 
hudební skupina QRS Petra Jelínka. Předprodej vstupenek s místenka-
mi 20. 12. 2014–5. 1. 2015. v 1.FC Pivnici, Hoštická 2a.

Fotbalový klub SK Bosonohy vám přeje krásné Vánoce a  šťastný 
a úspěšný rok 2015.

 � Tenisový klub SK Bosonohy informuje

Tenisový klub je součástí SK Bosonohy. Tenisový oddíl byl založen 
v  roce 1975 a  v  současné době má 84 členů. Pro hráče a  veřejnost 
jsou každoročně k  dispozici 4 antukové kurty. Součástí tenisového 
areálu je klubovna se Snack barem pro příjemné posezení, mužské 
a  dámské šatny se zamykatelnými skříňkami včetně sociálního zaří-
zení a parkoviště.

Činnost oddílu je zaměřena na závodní a rekreační hraní. Oddíl se pra-
videlně zúčastňuje soutěží pořádaných tenisovým svazem v kategori-
ích žactva, dorostu, dospělých a veteránů.

Umístění družstev v sezoně 2014
Dospělí A – Divize „A“ 7. místo
Dospělí B – Krajský přebor III. tř. sk. C 5. místo
Dorost – Krajský přebor II. tř. sk. D 7. místo
Starší žactvo – Krajský přebor II. tř. sk. A 8. místo – sestup
Mladší žactvo – Krajský přebor II. tř. sk. A 2. místo
Brněnská liga veteránů nad 45 roků – muži „A“
Brněnská liga veteránů nad 45 roků – ženy
Brněnská liga veteránů nad 55 roků – muži „B“ 3. místo

V  zimním období od října do března můžete využít tří krytých kurtů 
v přetlakové nafukovací hale.

Hrací doba:
duben–říjen od 8 do 20 hod.
říjen–březen od 7 do 22 hod.

Rezervace kurtů u správce: tel.: 547 227 675.
www.tkbrnobosonohy.cz

VŠEM OBČANŮM BOSONOH PŘEJEME KLIDNÉ A  POHODOVÉ PROŽI-
TÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, DO NOVÉHO ROKU 2015 PAK HODNĚ ŠTĚSTÍ 
A HLAVNĚ DOBRÉ A PEVNÉ ZDRAVÍ.

Zá výbor TK Čestmír Kříž 

PŘIJĎ MEZI NÁS
FOTBAL je pro všechny, pro KLUKY i HOLKY.
Trenéři připravují hráče a hráčky tak, aby v budoucnu 
mohli provozovat jakýkoliv sport, ne pouze FOTBAL.

Přijď, rádi Tě u nás uvidíme.
Mini přípravka pro děti 4 a 5 let, Mladší přípravka 
(ročník 2006 a mladší), Starší přípravka 
(ročník 2004–2005), Mladší žáci (ročník 2002–2003)
Trenéři mládeže: Patrik Holomek, tel.: 777 691 974
Petr Smetana, tel.: 603 266 914
www.fksk-bosonohy.cz

 � Z fotbalového archivu
23. 6. 1990 se odehrál zápas ŽENATÍ – SVOBODNÍ, výsledek 
9:9 (4:4). Citace z části zápisu: „Na hřišti totiž byla umístěna 
občerstvovací první pomoc, ve které se mohli hráči kdykoliv 
občerstvit. A využívali ji v samotném zápasu až moc. Nejhůře 
dopadl kapitán svobodných „STANÍK“, který sice dal velmi 
rychle vedoucí gól, ale chvíli na to, až ho spoluhráči chytli 
(běžel dvě kola kolem stadionu), se nechal vystřídat a zapadl 
do nedalekého hostince, ze kterého vypadl až byl na šrot.“
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 � Senior klub Bosonohy stále aktivní 

I letošní podzim a konec roku jsme prožili v přátelské a činorodé aktivitě.

V září jsme se opět rozjeli do oblíbených lázní v Maďarsku. Přálo nám i po-
časí, což se ale nedá říct o  Bosonožském filmobraní, které se pořádalo 
k sedmdesátinám Jiřího Pechy. Místo promítání venku se muselo promítat 
v orlovně, ale beseda s oslavencem a paní Naďou Konvalinkovou byla ve-
lice pěkná. Ve čtvrtek 18. září jsme se vydali na poznávací zájezd do Dačic, 
Slavonic a Dalešic. V Dačicích jsme navštívili zámek a pěknou zámeckou 
zahradu, ve Slavonicích jsme vyšlapali 173 schodů na místní věž, odkud 
byl krásný pohled na městečko i celé okolí, a v Dalešicích jsme si nemoh-
li nepřipomenout film Jiřího Menzla Postřižiny, který v místním pivovaru 
vznikal před pětatřiceti lety. Ve středu 24. září jsme v Moravském zemském 
muzeu navštívili výstavu Unikáty zemských muzeí a mohli jsme obdivovat 
jedny z největších klenotů muzejních sbírek České republiky – Věstonickou 
venuši, hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic a meteority z Opavy-Kylešovic. 
Ve čtvrtek 2. října jsme u příležitosti svátku seniorů uspořádali tradiční od-
polední setkání na myslivně, které se jako již tradičně protáhlo až do večer-
ních hodin. Ve čtvrtek 9. října jsme opět navštívili termální lázně v Maďar-
sku a o týden později jsme uspořádali především pro naše imobilní členy 

a příznivce velmi pěknou projížďku mini autobusem. Viděli jsme zblízka 
AZ TOWER, z Velké Klajdovky jsme se podívali na Brno, Husovickým tune-
lem jsme projeli na Lesnou a odtud přes Královopolské tunely k přehradě 
a na hrad Veveří. Přes Ostrovačice jsme se pak dostali k Masarykovu okru-
hu a po projetí celými Bosonohami jsme velmi pěkný „brněnský zájezd“ 
zakončili v  naší orlovně. Tradičně začátkem listopadu pořádáme taneční 
odpoledne, tentokráte nám k dobré náladě hráli manželé Grufíkovi z Vace-
novic, a v orlovně jsme také zhlédli povedené představení amatérského di-
vadelního spolku z Křižanova. Lijavec autorů Smoljaka a Svěráka rozhodně 
nezklamal. Ve čtvrtek 13. listopadu jsme se vydali na zájezd do Veselí nad 
Lužnicí a do Jindřichova Hradce. Na sádce Šaloun jsme si nakoupili ryby 
a v jindřichohradeckém muzeu jsme obdivovali životní dílo Tomáše Krýzy, 
který se po šedesát let prakticky každý den věnoval výrobě betlému. Krý-
zovy jesličky, jak se tomuto největšímu lidovému mechanickému betlému 
na světě říká, jsou zapsány v Guinnessově knize rekordů a jsou po právu 
nejvzácnějším exponátem místního muzea. V sobotu 22. listopadu jsme se 
zúčastnili Kateřinské zábavy v Bohunicích a hned následující úterý jsme se 
po pěkné vycházce kolem učiliště přes cihelnu a poldr zastavili v 1. FC Piv-
nici, kde jsme si pochutnali na výborné dršťkové polévce. První neděle ad-
ventní patřila v Bosonohách přátelskému setkání s rozsvícením vánočního 
stromu, ale i kaple a lípy ozdobené velkým srdcem. K tomu pěkné písničky 
v podání dětí z mateřské a základní školy a známých zpěváků Jiřího Helána, 
Hanky Mlaskačové a Broňky Vyoralové. Na cimbál hrála moc pěkně Broňka 
Schoříková a úžasný byl výkon kytaristy Vladislava Bláhy. Poděkování pa-
tří panu řediteli školy Stanislavu Skřičkovi a všem paním učitelkám, všem 
účinkujícím a organizátorům.

Na čtvrtek 4. prosince jsme si naplánovali výlet do Třebíče, ale zklama-
lo nás počasí. Nezklamali jsme se ale při procházce Brnem, při níž jsme 
ochutnali mnoho pochutin, které vánoční trhy na Moravském náměstí 
a náměstí Svobody nabízejí. Hodně dobrého k pití a k zakousnutí bude 
i na Silvestra v Bosonožské orlovně, kde tradičně každý rok svoji pestrou 
činnost zakončujeme. Srdečně vás zveme mezi nás.

První výroční schůze v roce 2015 proběhne v Bosonožské orlovně 10. 1. 
v 16 hodin.
Přejeme krásné prožití svátků vánočních a  hodně zdraví a  pohody 
v roce 2015. Milada Olejníková, za Senior klub Bosonohy

 � Turistický pochod - akce základních škol 
zapojených do SBOŠ

Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ) je projekt statutárního města 
Brna, který sdružuje některé základní a mateřské školy v městě Brně. 
Zapojené školy mají za úkol rozvíjet různé doplňkové služby v lokali-
tách, ve kterých mají své sídlo, mají napomáhat mimo jiné společné-
mu trávení volného času celých rodin včetně seniorů a  rozvoji dob-
rovolnictví.

Společnou prací Základní školy a  mateřské školy Vedlejší, Základní 
školy a Mateřské školy Bosonožské náměstí, Základní školy Pavlovská 
a  Základní školy Jasanová vznikl projekt Turistického pochodu, kte-
rý se uskutečnil v  sobotu 4. října 2014. Do projektu se dále zapojily: 
Jednotka dopravní a poříční a strážníci z revíru Bystrc Městské policie 
Brno, Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, Studio dramatické vý-
chovy Labyrint, Hudební škola Yamaha Brno a 32. pionýrský tábornic-
ký oddíl Severka.

Pochod vedl od budovy základní školy v  Bosonohách po turistické 
značce do Kohoutovic, poté se stočil k oblíbenému místu procházek 
mnohých Brňanů k oboře s divokými prasaty, pokračoval dále k Jezír-
ku a končil na zahradě základní školy v Jundrově. Během pochodu pl-
nily děti se svými rodiči různé zvídavé úkoly, vymýšlely básně, s hasiči 
cvičily házení hadice nebo hašení požáru, zpívaly a  vytleskávaly ryt-
mus, jezdily na kole jízdu zručnosti nebo plnily úkoly z  dopravní vý-
chovy, sestřelovaly středověký hrad, obdivovaly motorky Městské po-
licie, hlavně strávily sobotní den aktivním pohybem se svými rodiči, 
prarodiči či kamarády. O úspěchu pochodu hovoří i účast přes 90 dětí 
a žáků ze zapojených škol a dalších téměř 70 dospělých.

Odměnou všem byl nejen dobrý pocit a značná únava, ale také kera-
mická medaile a drobné občerstvení v cíli cesty. Celý pochod završila 
jednotka poříční městské policie, která předvedla záchranu tonoucí-
ho z řeky Svratky.

Všem patří dík za výbornou spolupráci.
Za organizátory RNDr. Jan Harmata, Mgr. Přemysl Jeřábek 

a Mgr. Stanislav Skřička

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, 
příspěvková organizace, Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno 

Vás zve ve dnech
16. ledna 2015 od 14 do 18 hodin
17. ledna 2015 od 10 do 12 hodin

na Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
Zápis se uskuteční v budově základní školy.
Přivítáme děti narozené v roce 2008 a 2009.

Prosíme rodiče, aby si s sebou přinesli rodný list dítěte a občanský 
průkaz zákonného zástupce.

Další informace můžete získat na Dni otevřených dveří ve středu 
7. ledna 2015, nebo na stránkách školy www.zsbosonohy.cz

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, 
příspěvková organizace, Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno

Srdečně zve všechny rodiče a budoucí prvňáčky
7. ledna 2015 8–10 a 15–16.30 hod.

na Den otevřených dveří
Co naše škola nabízí: výuku anglického jazyka od 1. třídy, rozšířenou 
výuku anglického jazyka v 5. třídě, zapojení do projektu Sítě brněn-
ských otevřených škol, aktivní trávení času ve školní družině, širokou 
nabídku zájmových aktivit, individuální přístup, přátelskou atmosfé-

ru, rodinné prostředí, výbornou domácí kuchyni.
Těšíme se na Vás.
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 �Malé zamyšlení nad velkým tajemstvím

Vzpomenete si, kdy jste poznali a  nebo kdy 
vám prozradili, že dárky nenosí na Vánoce Je-
žíšek? A nebo si dodnes nechcete nechat vzít 
to sladké kouzlo Vánoc?

Před více než sto lety chtěla jedna americ-
ká holčička tomu vánočnímu tajemství také 
mermomocí přijít na kloub – a  to za pomo-
ci hromadného sdělovacího prostředku. Jme-
novala se Virginie O'Hanlonová a  žila v  New 
Yorku. Jednoho prosincového dne roku 1897 
napsala deníku Sun následující čtenářský do-
pis:

„Je mi osm let. Někteří z  mých přátel říkají, 
že žádný Santa Claus neexistuje. Táta tvrdí, 
že Sun vždycky píše pravdu. Řekněte mi tedy, 
prosím: Chodí Santa Claus?“

V redakci z toho nejprve zavládly rozpaky. Pak 
ale šéfredaktor Francis Church rozhodl, že dů-
věru malé čtenářky ve vševědoucnost a prav-
domluvnost medií nelze zklamat. A pokládal 
záležitost za tak závažnou, že osmileté Virgi-
nii odpověděl osobně – a to na titulní stránce: 
„Milá Virginie, Tvoji malí přátelé nemají prav-
du. Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že ne-
může existovat nic, co nemohou postihnout 
svým malým rozumem. Všechen lidský duch 
je malý, ať náleží dospělému nebo dítěti. Ve 
vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový 
mravenčí rozum nepostačuje, abychom po-
stihli a pochopili celou pravdu.“ A pokračoval: 
„Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje 
stejně jistě jako láska, velkorysost a  věrnost. 
Jelikož toto vše existuje, může náš život být 

krásný a  plný jasu. Jak ponurý by byl svět 
bez Santa Clause! To bychom neměli ani Vir-
ginii, ani víru, ani poezii – nic z toho, co život 
činí snesitelným. Zůstal by jen třepotavý zby-
tek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, kte-
ré prozařuje svět, by muselo uhasnout. Santa 
Claus existuje, protože jinak bys nemohla vě-
řit ani svým pohádkám. Jistě, mohla bys po-
žádat tatínka, aby na Štědrý večer vyslal lidi, 
kteří by Santa Clause chytili. Ale žádný z nich 
by ho nespatřil. Co by to dokázalo? Žádný 
člověk ho nevidí jen tak. To nedokazuje vů-
bec nic. Nejdůležitější věci zůstávají mnoh-
dy skryty našim zrakům. Například víly, které 
tančí v měsíčním svitu na paloučku. A přesto 
existují. Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všech-
no. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat nej-
krásnější barevné útvary. Najdeš pár pestrých 
střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný svět je 
zahalen závojem, který ani žádné násilí nedo-
káže protrhnout. Poodhrnout ten závoj může 
pouze víra a poezie a láska. Potom najednou 
spatříme všechnu krásu a nádheru za ním. Je 
to také pravda?, zeptáš se asi. Ano, Virginie, je, 
a  nic na tomto světě není pravdivější a  trva-
lejší. Santa Claus žije, a bude žít věčně. Ještě 
tu bude za desetkrát deset tisíc let, aby potě-
šil děti jako jsi Ty a naplnil radostí každé ote-
vřené srdce. Veselé vánoce, Virginie, Ti přeje 
Tvůj Francis Church.“

Výměna dopisů mezi osmiletou Virginií a šéf-
redaktorem Churchem se odehrála v  pro-
sinci 1897 – před 117 lety. Deník Sun ji uve-
řejňoval od té doby každým rokem znovu 

v předvánočním týdnu na titulní stránce, ješ-
tě dlouho po smrti Francise Churche i  Virgi-
nie O'Hanlonové. Činil tak až do roku 1950, 
kdy zanikl. A  tehdy převzaly tuto tradici čet-
né angloamerické i  jiné noviny a časopisy po 
celém světě. Všechny přetiskují oba dopisy – 
dávnou dětskou otázku a  nadčasově moud-
rou, úsměvnou odpověď. Stoletá štafeta je tak 
předávána dalším a  dalším generacím. Nese 
tiché poselství naděje i do našich časů, pozna-
menaných chvatem, sobectvím… Však víte…

A  protože i  Bosonožský zpravodaj chce být 
pravdivým a  důvěryhodným, i  když, pravda, 
světovosti asi nikdy nedocílíme, otiskujeme 
i my zmíněný text a přejme tomuto vánoční-
mu poselství – slovy dávno mrtvého americ-
kého novináře, aby nikdy nezaniklo a zazníva-
lo ještě za tisíc let. Užívejme si štědrovečerní 
tajemství a překvapení a přejme si navzájem 
radost, pohodu a  lásku. Alespoň o Vánocích, 
když už ne po celý rok.

Redakce

 �Adventní setkání – i s novým panem farářem

Rozsvěcení vánočního stromku u kaple na Bo-
sonožském náměstí se stalo již pěknou tradicí. 
Letošní adventní setkání však bylo nové přinej-
menším v tom, že se zde po přivítání paní mís-
tostarostky Daniely Kalné, úvodním slově pana 
starosty Miroslava Sojky a  prvních písničkách 
v podání dětí z mateřské školy představil na pó-
diu i nový pan farář troubské farnosti.

Mons. František Koutný se narodil 12. srp-
na 1950 v  Počátkách. Tam, v  porodnici, byl 
již 20. srpna pokřtěn. Další život prožil s  ro-
diči a  třemi staršími sourozenci v  Mysleticích 
v  okrese Jihlava. Maturitou v  roce 1968 za-
končil všeobecně vzdělávací školu v  Dačicích 
a  rozhodl se pro kněžství. Teologická studia 
absolvoval v Olomouci a na kněze pro brněn-
skou diecézi byl vysvěcen 30. června 1973 
v Brně. Byl ustanoven kaplanem v Blansku, ale 

po  třech měsících byl povolán k  dvouleté vo-
jenské službě. Po jejím skončení působil na ně-
kolika místech brněnské diecéze jako kaplan 
a v červenci roku 1984 byl ustanoven farářem 
v  Doubravici nad Svitavou. Zde prožil tři roky 
a má pěkné vzpomínky na vytváření farní rodi-
ny i na pěkné vztahy s  těmi, kteří nežili naplno 
s  tímto společenstvím. V roce 1987 byl ustano-
ven vicerektorem jediného kněžského seminá-
ře pro české diecéze v  Litoměřicích. Když byl 
14. února 1990 jmenován jeho představený, 
rektor semináře Vojtěch Cikrle, brněnským bis-
kupem, připravoval v zastoupení rektora semi-
nář na  ukončení jeho činnosti v  Litoměřicích. 
Dne 23. listopadu 1996 jej papež Jan Pavel II. 
jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a  v  letech 
1999 až 2002 byl rovněž duchovním rádcem 
českého spolku Sdružení Ackermann-Gemein-
de. František Koutný byl také vicerektorem Pa-
pežské koleje Nepomucenum v Římě a farním 
vikářem ve Zbraslavi u  Brna. Od 1. října 2011 
byl ze svých předchozích ustanovení uvolněn 
a  působil jako rektor kostela sv. Máří Magda-
leny v  Brně až do oné první neděle adventní, 
kdy se představil v  Bosonohách a  potěšil nás 
i adventním slovem. 

Pan farář v něm hovořil také o světle, které nám 
přinášejí do našich domovů nejen čtyři svíce 
rozsvěcované postupně na adventních věncích, 

ale i celé poselství doby adventní. Symbolické 
pro jeho vystoupení bylo také to, že po svém 
projevu zakončeném společnou modlitbou, při 
níž zůstali důstojně stát i ti, kteří slova Otčená-
še možná moc neznají, sám osobně rozsvítil vá-
noční výzdobu na kapli svatého Floriana. To již 
za zvuků písně Ave Maria, kterou pak doplnily 
další adventní skladby v  podání umělců zná-
mých z  rozhlasových a  televizních pořadů. Ti 
také přednesli společně s vybranými bosonož-
skými dětmi písničku Lípa, během níž se roz-
svítila i  lípa u  kaple. Finále takto nově konci-
povaného adventního setkání patřilo dětem ze 
základní školy, panu řediteli a paním učitelkám 
a pochopitelně i rozsvícení vánočního stromku 
za zvuků dětského zpívání. A pak už se vánoč-
ními písničkami rozezpívalo celé náměstí, což 
mnohým po čaji s přísadou a požitím Bosono-
žáčka šlo obzvláště dobře.

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl a Martin Blahák
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 � Lípa se rozsvítila za zvuků Lípy

Není v brněnských městských částech mnoho 
náměstí, na kterých se v  době adventní roz-
svěcují v  jednom okamžiku kromě stromeč-
ku i  další objekty. Na Bosonožském náměstí 
jsme během setkání o  první neděli adventní 
rozsvítili ještě výzdobu na kapli a  list ve tva-
ru srdce na jedné z  památkově chráněných 
lip. Jak již bylo při setkání v  neděli 30. listo-
padu řečeno, natáčel se u  této i  dalších lip 
na náměstí videoklip písničky Lípa, kterou na 
koncertech zpívají s  Javory Hana Ulrychová 
a  Kateřina Štruncová. Protože v  den našeho 
setkání koncertovaly Hanka s Katkou a Javory 

v Praze, ujali se interpretace jedné z nejnověj-
ších a také nejúspěšnějších písniček Petra Ul-
rycha úspěšná cimbalistka Broňka Schoříko-
vá se svojí maminkou a koncertním mistrem 
Vladislavem Bláhou. Písnička se zalíbila i  dě-
tem z naší školy, a tak si třetí sloku zazpívaly 
s profesionálními umělci. Možná se adventní 
setkání uskuteční na Bosonožském náměstí 
o první neděli adventní i v příštím roce a lípa 
u kaple se rozsvítí opět a zvuků písničky Lípa. 
A možná si děti zazpívají písničku s opravdo-
vými zpěvačkami už celou.

Vladimír Koudelka
Foto Daniela Kalná a Igor Zehl

Hodně štěstí, radosti a zdraví v roce 2015
přejí mladí bosonožští hasiči
PŘIJĎTE MEZI NÁS!

 �Nový směr Bosonohy

Děkujeme občanům, kteří naše sdružení 
podpořili v komunálních volbách.
Současně přejeme všem občanům, klidné 
a příjemné prožití vánočních svátků, hod-
ně zdraví a  šťastné vykročení do nového 
roku 2015.

 �Prosinec–leden… víme, co se děje
20. 12. ZABIJAČKA
Tradiční akce s  nabídkou zabijačkových spe-
cialit, nebude chybět svařáček a  dobrá nála-
da. Jako každý rok pořádají fotbalisté v areálu 
FK SK Bosonohy. Začátek od 11 hod.

26. 12. JEŽÍŠKOVO FOLKOVÉ BRNĚNÍ
Pod záštitou MČ Brno – Bosonohy se Boso-
nožská orlovna vánočně rozezní. Od 16 hod. 
zpívání s  dětmi a  pro děti, od 18 hod. hra-
je Devítka, Metamorfóza a  D.N.A  Brno, od 
22 hod. posezení u kytar.

31. 12. SILVESTR U KAPLIČKY
Pokud byste měli chuť si poslední den v roce 
popovídat, od 22.15 hod. se budeme scházet 
u kapličky, kde společně ve 23 hod. oslavíme 
„Bosonožskou půlnoc“ přípitkem a  malým 
ohňostrojem. Nezapomeňte si šampaňské 
a dobrou náladu.

4. 1. SHADOW QUARTET
Tříkrálový koncert s křestem nového CD v sále 
Bosonožské orlovny začíná v 17 hod. Část vý-
těžku ze vstupného bude darována na Tříkrá-
lovou sbírku.

10. 1. FOTBALOVÝ PLES
V  sále SOU Bosonohy Vás od 19 hod. budou 
čekat usměvaví fotbalisté, QRS Petra Jelínka 
a o půlnoci bohatá tombola.

17. 1. MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Hájek – Bosonohy vás zve 
na tradiční ples s bohatou zvěřinovou tombo-
lou, sudovým vínem a zvěřinovými specialita-
mi. K  tanci a  poslechu hraje dechová hudba 
Malá Doubravěnka a její hosté.

18. 1. O PRINCI KVAKOŠOVI
Amatérský divadelní spolek Křemílek zve všech-
ny děti i dospělé na tradiční novoroční divadlo 
O princi Kvakošovi, které se uskuteční v nedě-
li 18. ledna od 16 hod. v Bosonožské orlovně.

8. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Společenství křesťanské mládeže troubské 
farnosti – Křemílek zve všechny děti i dospě-
lé na tradiční dětský maškarní ples, který se 
koná v neděli 8. února od 14.30 hod. v Boso-
nožské orlovně. Živá hudba, bufet, tombola, 
soutěže zajištěno.

 �Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám podělovali za projeve-
nou podporu v komunálních volbách.
Věříme, že nezklameme důvěru, kterou 
jste nám dali. Přejeme vám všem krásné 
prožití vánočních svátků.

Kandidáti v komunálních volbách za ČSSD

 �BOHOSLUŽBY V TROUBSKÉ 
FARNOSTI

21. 12. ne 7.30 hod. farní kostel

  9.00 hod. farní kostel

23. 12. út 18.00 hod.  kaple Bosonohy

24. 12. st 22.00 hod.  farní kostel

25. 12. čt 7.30 hod. farní kostel

  9.00 hod. farní kostel

26. 12. pá 7.30 hod. farní kostel

  9.00 hod. farní kostel

28. 12. ne 7.30 hod. farní kostel

  9.00 hod. farní kostel

30. 12. út 18.00 hod.  kaple Bosonohy

31. 12. st 15.30 hod. farní kostel

 1.  1. čt 7.30 hod. farní kostel

  9.00 hod. farní kostel 

 2.  1. pá 18.00 hod. farní kostel

 4.  1. ne 7.30 hod. farní kostel

  9.00 hod. farní kostel

 �Moc děkujeme!

Velmi si vážíme vaší důvěry a  chápeme ji 
jako touhu po změně.  Volbami teprve vše 
začalo…
Přejeme vám všem krásné vánoční svátky 
plné pohody a po všech stránkách úspěš-
ný vstup do roku 2015

Za A CO BOSONOHY? 

Daniela Kalná a Miloš Dočekal 
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MALBY 14 Kč/m2, zednické práce a tape-
tování, 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

Hledám starší a pečlivou paní 
na dlouhodobý úklid bytu.

Jedná se o 1–2× týdně žehlení 
a úklid v Brně-Bosonohách.

Odměna dohodou. 
Práce ihned. 

Kontakt 777 749 007.

Koupím větší byt 
nebo dům 

v Bosonohách, min. 3+1. 
Cena dohodou.

Tel.: 605 514 210.


