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Byl pátek 28. 12. 2007, měli jsme za sebou štědrý čas a před
sebou příjemné vzpomínání. V místní orlovně proběhly projekce
dvou premiérových dokumentů a vyhlášení účastníků soutěže
Bosonohy 770 aneb Bosonohy tužkou, perem, pastelkou, počíta−
čem…

Rok v Bosonohách
– krásný projekt o činnosti a aktivitách v Bosonohách. Máme být

na co pyšní a hrdí. 
Nápad na vytvoření dokumentu, který by mapoval akce v průběhu
roku, předložil pan Miroslav Kazda, do ledna 2006 kronikář. Svoji
vizi a podklady předal nové a mladé síle, svému nástupci. Díky
podpoře zastupitelstva a profesionálnímu přístupu bosonožského
rodáka Zdeňka Bučka mohl v letech 2006 a 2007 vznikat 1. video−
dokument o Bosonohách v tomto rozsahu. Autoři se snažili zachy−
tit všechny větší akce konané u nás. Na přípravě se podílelo množ−
ství Bosonožáků – mimo jiné předsedové občanských sdružení
působících v Bosonohách. Dokument je zajímavý svou rozmanitos−
tí a množstvím zachycených akcí, díky tomu tvoří pomyslné herce
snad všichni Bosonožáci.
„Vlastně i proto vznikl tento nový dokument. Aby další pokolení
měla stejně jako my tu možnost ohlédnout se zpět, porovnat Boso−
nohy, jak vypadají dnes a jaké budou za deset, třicet, padesát let.
A snad si i uvědomit, že z kdysi starobylé vesnice se stala moder−
ní obec, která zaslouží potlesk a na které je vidět, že ji místní lidé
mají rádi.“ (část komentáře dokumentu)
Sponzory se stala firma Miroslav Meloun, autodoprava a Acerinter−
ier – výroba nábytku.
Rychle si proto přijďte dokument koupit na úřad, každým dnem
cena historicky stoupá.
Za autory děkujeme všem spolupracovníkům.

Bosonohy v jubilejním roce

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího roku jedenadvacátého století. Ten rok má
na konci osmičku a říká se, že roky s osmičkou na konci jsou pro
naši republiku osudové. Z dávné minulosti si připomeňme třeba rok
1278, kdy jsme při bitvě na Moravském poli přišli nejen o krále Pře−
mysla Otakara II., ale i o moře. Přesně o sto let později zemřel
Karel IV., který v roce 1348 založil Nové Město pražské a Karlovu
univerzitu a začal budovat i Karlštejn. Přesně o pět set let později,
tedy v roce 1848, byla zrušena robota, zatímco o dalších sto let
později, v roce 1948,  jsme se dočkali zrodu „lidově demokratické−
ho zřízení“, které bylo i začátkem politických monstrprocesů, pro−
následování lidí, jejich zatýkání a věznění. To si ještě někteří
bolestně pamatujeme, stejně tak jako někteří z nás nikdy nezapo−
menou na ten pocit bezmoci a ponížení v srpnu 1968 při okupaci
vojsk Varšavské smlouvy. Připomenout bychom mohli také rok
1918, vznik Československa a rok 1938, Mnichovskou dohodu
a obsazení Sudet. 
Roky s osmičkou na konci se však dotýkají nejen našich „velkých“
dějin, ale poznamenaly i naši obec, naši městskou část. V roce
1628 přecházejí Bosonohy po 388 letech zpět pod klášter Porta
Coeli, v roce 1748 se začala stavět silnice Brno–Jihlava, v roce
1828 byla rozšířena škola, v roce 1928 navštívil Bosonohy T. G.
Masaryk… a tak bychom podle vlastních zkušeností mohli s těmi
osmičkami pokračovat v každé rodině. 
A jaký tedy bude ten rok 2008? To přece záleží do značné míry na
každém z nás. 
A samozřejmě na našem zdraví a zdraví našich blízkých. Ty „osu−
dové“ osmičky jsou sice zajímavé, ale sázejme spíše na to, co
můžeme sami svým myšlením a skutky ovlivnit. Abychom při lou−
čení s letošním rokem a při jeho bilancování mohli říct: tento rok byl
dobrý a byli jsme při tom! A mohli si popřát úspěšný a dobrý rok na
konci s devítkou. Takže teď: úspěšný a dobrý rok 2008 Vám všem!

Za redakci Helena Koudelková

Slovo redakce

Videodokument Rok v Bosonohách
V letech 2006 a 2007 vznikal nový dokument o naší městské části,
který zachycuje život obyvatel během celého roku. Součástí doku−
mentu je krátká historie včetně dochovaného filmu z roku 1930,
tradiční zemědělství, pří−
rodní a architektonické
památky, přednosti a nedo−
statky dnešních Bosonoh,
kulturní a společenské
akce, představení míst−
ních občanských sdružení
a jejich práce pro druhé,
školství a jiné. Součástí
DVD jsou i samostatné
krátké záběry – bonusy –
z některých zajímavých
akcí.
Délka filmu je 45 minut.
DVD stojí 100 Kč.
K prodeji v budově UMČ
Brno−Bosonohy, Bos. nám
1, v úřední dny.

Připravil Petr Juráček

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVORNOST BOSONOHY
SRDEČNĚ ZVE NA

u příležitosti 
770. výročí první písemné zmínky o Bosonohách

a 765. výročí založení města udělením královských privilegií

Pozvání k rozpravě na témata vážná i nevážná přijali
současný primátor statutárního města Brna

Roman Onderka
a

bývalý primátor statutárního města Brna, senátor
Richard Svoboda

Spoluúčinkují
Jaromír Hnilička a Tibor Lenský

Moderuje Vladimír Koudelka

VSTUP VOLNÝ!!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Děkujeme za pomoc při realizaci
Stavební společnost ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. Stavební společnost    

TOCHÁČEK                 oblastní pobočka Brno              PŘEMYSL VESELÝ
Více informací uvnitř zpravodaje.

BOSONOŽSKÉ BESEDOVÁNÍ

BOSONOŽSKÁ ORLOVNA
PÁTEK 29. 2.  V 18 HODIN

(Pokračování na str. 2...)

Jménem Oblastní charity Brno, děkuji všem obča−
nům naší MČ Bosonohy, kteří ochotně podpořili
Tříkrálovou sbírku. Letošní rok jste přispěli částkou
38 075Kč. Děkuji.

Drahomíra Medová koordinátorka TKS 
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− individuální přístup k vašim dětem,
− poradenskou činnost – spolupráce s PPP Zachova,
− úzkou spolupráci se ZŠ,
− logopedii – pod vedením logopedky SPC Veslařská – pro vady 

řeči,
− cvičení na rehabilitačních míčích,
− keramiku,
− tanečně−pohybový kroužek,
− angličtinu,
− kroužek hry na zobcovou flétnu,
− kroužek náboženství,
− plavání – Soukromá plavecká škola v Kuřimi,
− pobyty v solno−jodové jeskyni, Dominikánská 11,
− kulturní akce,
− školu v přírodě,
− vycházky do přírody,
− edukativně−stimulační skupinky pro předškoláky.

Co nabízí naše mateřská škola

Návštěva italských přátel v Bosonohách a Sudoval roku 2007 
– autorský dokument Vladimíra Koudelky o „sudovalnických“
dnech strávených s našimi přáteli z Abbadie Lariany v Bosono−
hách. Jde o zajímavé připomenutí patnáctiletého fenoménu boso−
nožský Sudoval a již šestiletého sbližování s jinými zvyky a kultu−
rou. Laskavost a vřelost provází každé setkání. Jsou tu zachyceny
dny plné mimořádných akcí v Bosonohách. Hustota událostí
v několika dnech je uchvacující. Uznání hlavním protagonistům
V. Koudelkovi, M. Dočekalovi a jejich spolupracovníkům.

Vyhlašování výsledků
Uprostřed promítání byly vyhlášeny i výsledky soutěže Bosonohy
770 aneb Bosohohy tužkou, perem, pastelkou, počítačem…
Sešlo se množství rozmanitých příspěvků, zastoupeny byly všech−
ny věkové kategorie, domácí i přespolní. Tato soutěž neměla vítě−
zů, těmi jsou všichni, kteří se zúčastnili a podělili se s námi o svůj
pohled na Bosonohy. Zvláštní poděkování patří paní Mileně Flod−
rové, brněnské historičce. Děti základní školy nám umožnily podí−
vat se na naši obec trošku jinýma očima. Jak ubývá starých stro−
mů a neobydlených zákoutí, přibývají dětská hřiště − místa jejich
setkávání a her. U těch nejmenších zase vítězí nová školka. Bude−
me vám přinášet v každém čísle některé jejich práce. Tady jsou
první z nich spolu s psanými příspěvky dospělých.

Vážení přátelé,
patřím ke starší generaci, kdy pro mne Bosonohy byl pojem, první
poválečné sportovní kroky, začal jsem hrát za žáky SK Bosonohy,
neboť u nás ve Starém Lískovci se ještě kopaná nehrála a na vaše
1. mužstvo se chodilo ve velikých návštěvách z celého okolí a hrálo
se ještě u silnice na okraji Bosonoh. Vše bylo propojeno spoluú−
častí kluků a holek z Bosonoh, kteří chodili k nám do Starého Lís−
kovce do měšťanské školy v letech 1945–1949. S odstupem času
oceňuji jejich vytrvalost, denně pěšky a za každého počasí. Za
všechny jmenuji a obdivuji: Janu Pazourkovou–Bílkovou, Zdenu

Bosonohy v jubilejním roce
Dočekalovou–Čoupkovou, Boženu Krchňákovou–Fajtáskovou,
Viléma Kříže, Jiřího Dedrle a ostatní. Jejich přátelství udržujeme do
dnešní doby na srazech spolužáků. To je na okraj vzpomínek na
„staré“ Bosonohy i při setkání s klubem důchodců v Bosonohách.
V roce 1948, kdy se v Praze konal Všesokolský slet, kterého jsem
se zúčastnil jako dorostenec, bylo uskutečněno mnoho sokolských
akcí, jako například pochody sokolských obcí–jednot mezi Bosono−
hami, Troubskem, Střelicemi a Starým Lískovcem, kde se zpívaly
sokolské a národní písně. Také u vás v Bosonohách se uskutečni−
lo okresní  předsletové cvičení za velké účasti občanů ze širokého
okolí. K pražskému sletu byla vypsána soutěž na téma: Masaryk–
národ–sokolstvo, které jsem se také zúčastnil. Bylo hodně námětů
a já jsem si vybral Masarykovo heslo Ne násilím ale smírně, ne
mečem ale pluhem, ne smrtí ale životem k životu. Je důležité, že
ho máte v průčelí radnice a připomíná myšlenku velkého člověka,
která bude platit vždy a pozvedne prapor národovectví a připome−
ne odboj a životy padlé za další pokračování ideálů naší republiky,
na které bychom neměli zapomenout.
Přeji vám do dalších roků mnoho štěstí, zdraví, dobrých nápadů při
budování vaší městské části a šťastné volby vašich představitelů.

František Doušek
Brno−Starý Lískovec

připravili redaktoři zpravodaje

(...pokračování ze strany 1)

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Konopiska 6
NA ŠKOL. ROK  2008–2009 se uskuteční v budově MŠ

v těchto dnech:

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
čtvrtek 14. 2. 2008 a pátek 15. 2. 2008 od 8 do 16 hodin, 

kdy si také mohou rodiče se svými dětmi prohlédnout mateřskou
školu.

ZÁPIS: 
s vyplněnou a lékařem potvrzenou přihláškou a evidenčním listem dítěte:

čtvrtek 28. 2. 2008 a pátek 29. 2. 2008 od 8 do 16 hodin.

Děti budou do mateřské školy přijaty (nepřijaty) dle stanovených
kriterií, která budou zveřejněna před vydáváním přihlášek

v mateřské škole a na internetových stránkách školy:
www.zsbosonohy.cz.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání vašeho
dítěte obdržíte poštou do 30 dnů od zápisu.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Brno
příspěvkové organizace

Bosonožské nám. 44

Bosonožské lípy
Omamně a sladce
voníš časně zjara
květem drobným, něžným,
co zdraví lidem dává.

V parném létě
pod větvemi svými,
blažený je člověk
chladivými stíny.

A na podzim?
Bože, to je záře kolem!
To slunce svou barvu
listí půjčí mnohém.

Když tě kolem Vánoc
halí peří bílé,
do spánku ti znějí
z kaple zvonky milé.

Až někdy ve světě 
tu vůni potkáš zas,
na domov vzpomeneš,
láska je k němu v nás.

Bohouš Janů

Bosonožské poklady
Bosonožská vrba, 
prastará to paní
vyprávět by mohla
příběhy časů dávných.

A co naše alej?
Pyšni můžeme být na ni.
Ty lípy ve svém stínu
hýčkají naši drobotinu.

U myslivny Leskavu
střeží statné duby,
domov v jejich korunách
našel ptáček chudý.

Odešli mnozí rodáci
do všech světa stran,
ale v srdci vzpomínky
na rodiště maj.

Bosonožský koutek země
je mi domovem,
lásku k němu vyjádřit chci
neumělým svým slovem.

Bohouš Janů

Listopad
Zas mám v chřípí
vůni chryzantém
a mlha se mi sráží
v perly ve vlasech
pod nohama šepotá
barevným listím podzim
a hřbitovní světýlka
září vzpomínkami

Bohouš Janů

Dominika Medová, 5. třída

Jaromír Pakosta, 4. třída
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Informace z radnice

Vážený pane starosto, dne 30. 11. 2007 jste se na mne obrátil s prosbou
o pomoc při výstavbě protihlukových stěn v k. ú. Bosonohy.
Vaši prosbu považuji v oblasti dopravy za velmi zásadní. Požádal jsem proto
vedoucího Odboru dopravy magistrátu města Brna Ing. Vladimíra Bielka, aby
prověřil stav přípravy a realizace protihlukové stěny v k. ú. Bosonohy. V úseku
východ dálnice D1 vpravo, staničení Bosonohy 188,05 km–189,1 km v oblas−
ti příprava protihlukové stěny zajišťované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
závodu Brno, je situace v současné době stejná, jak popisujete ve Vašem
dopise.
Mohu Vás ubezpečit, že z titulu primátora statutárního města Brna v rámci
jednání s Ministerstvem dopravy ČR se neustále snažím získat finanční pro−
středky k dopravním stavbám na území města Brna, tedy i na výstavbu pro−
tihlukové stěny k ochraně městské části Bosonohy.

S pozdravem Roman Onderka

Odpově� primátora města Brna Romana Onderky

Rok 2007 pohledem starosty
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
Bosonožáci, 
sotva jsme stačili uklidit po silvestrovských
oslavách a posypat chodníky, rozeběhl se
další kalendářní rok. Bývá zvykem, a dělá
to tak většina lidí, ohlédnout se za rokem
minulým a alespoň částečně se nad jeho
průběhem zamyslet.
V naší městské části, v Bosonohách, se
událo hodně věcí. O těch, které považuji za
důležité já, bych se zde chtěl zmínit. 
Jsem rád, že se nám podařilo dokončit
a otevřít mateřskou školu na ulici Konopis−
ka. Investice za necelých 25 miliónů, na
které se podílelo ministerstvo financí část−
kou 14,8 mil., město Brno 5 mil. a zbývají−
cí finanční částkou naše městská část, jsou
podle mého názoru velmi dobře „utracené“
peníze. Sluší se snad připomenout, že jen
díky poslancům za ČSSD se mi ji podařilo
v Praze prosadit. Byl to v podstatě „malý
zázrak“, protože vše šlo neuvěřitelně rych−
le, byli jsme ovšem kvalitně připraveni.
Na této ulici se ještě podařilo vybudovat
část chodníku, který je zde velmi potřebný,
chodí po něm děti se svými rodiči. Došlo
i na opravu chodníků v několika dalších uli−
cích, ale pokud se rozhlédnete kolem
sebe, jsou pěšiny, stezky a chodníky věč−
ným evergreenem všech městských částí
a peněz na jejich opravy nikdy nebude
dost.
Město Brno se v uplynulém roce k Bosono−
hám chovalo dosti slušně, mám na mysli
peníze na investice, se kterými nám
pomohlo.

Ať již mám na mysli dětské hřiště na ulici
Vzhledná, opravy nepovedené rekonstruk−
ce základní školy nebo podstatné vylepše−
ní sportovního areálu na ulici Hoštické. Jen
připomínám závlahové zařízení a rozšíření
hřiště, které čeká jen lepší počasí, aby
mohlo být dokončeno položení umělé
trávy.
Parkoviště na ulici Ševčenkova je rozpra−
cováno a doufám, že jeho stavba bude
pokračovat, to je věcí naší městské části.
Naopak vyčištění koryta Leskavy bylo a je
odpovědností správce toku, tedy Povodí
Moravy, a jak je vidět, správce svoji povin−
nost uznal a po dvouletých jednáních při−
stoupil k činům. Tok potoka je vyčištěn.
Kanalizace, zatím jen na papíře, je již tak−
řka postavena, městská část sehrála pod−
statnou roli koordinátora projektu, známe
své území a své potřeby. Jen ten, kdo se
účastnil všech jednání, ví nejlépe, jak byla
zdlouhavá a obtížná.
Ale ne jen stavbami živ je člověk, myslím,
že si rádi všichni vzpomeneme na loňské
hody, různá sportovní utkání, bosonožský
Sudoval, Dětský den, Den matek, Setkání
heligónkářů a jiné akce, které vytvářejí náš
osobitý bosonožský kolorit. Rok končil roz−
svícením vánočního stromu a společným
přáním klidu a pokoje.
Co se nám na úřadě nepodařilo a co mne
mrzí, je právě zdlouhavost některých jed−
nání, ať již jde o zmíněnou kanalizaci nebo
např. problémy s bytovým domem na ulici
Konopiska, kde se různá jednání bohužel
velmi natahují.
Mou snahou je tyto problémy v letošním

roce, v roce 2008, vyřešit.
Těším se, že se stavba kanalizace koneč−
ně rozeběhne, ale ještě více se těším, až
bude celkově za námi, ulice budou čisté
s kvalitním povrchem a nemovitosti budou
připojeny. Na silnicích přibudou ostrůvky,
doprava se zklidní. Nebude to ovšem ještě
tento rok.
V letošním roce by se po dlouhých letech
plánování mělo vybudovat parkoviště na
ulici Hoštické. Jednat budeme dál o stavbě
protihlukových stěn a o další autobusové
zastávce u obchodního centra Kaufland,
tentokrát v opačném směru. S městem
Brnem budeme dopracovávat územní plán
tak, aby vyhovoval našim záměrům, roz−
myslíme se, co dál se starou budovou
mateřské školy a budeme připravovat
postavení centra, kde by mohly být ordina−
ce lékaře, penzion pro seniory, drobné
služby a také kanceláře ÚMČ, to vše v are−
álu bývalých komunálních služeb na ulici
Pražské. Chceme také budovat cyklostez−
ky a napojit je na již stávající síť cykloste−
zek v Brně a jeho okolí.
Vážení spoluobčané, doufám, že letošní
rok bude dobrým rokem, že se budeme
potkávat při věcném řešení problémů u nás
na radnici, na zasedáních zastupitelstva
městské části, ale že se v dobrém setkáme
i na hodech a dalších kulturních, společen−
ských i sportovních akcích. Chci Vám do
tohoto roku popřát mnoho zdraví, úspěchů
v práci a klid a štěstí ve vašem soukromém
životě.

Miroslav Sojka, starosta

Sdělujeme vlastníkům nemovitostí ulice Pražská a zálivů přilehlých
ulic, kteří budou budovat přípojky splaškové kanalizace ke svým
nemovitostem v rámci akce kanalizace Bosonohy II, že stavba
bude započata na jaře tohoto roku a oni musí postupovat při povo−
lování těchto staveb dle stavebního zákona. Pro přípojky do 50 m
délky postačí ve většině případů územní souhlas. Žadatel před
oznámením záměru stavebnímu úřadu vyvěsí informace o stavbě
včetně situačního plánu umístění přípojky na veřejně přístupném
místě v blízkosti stavby a zároveň oznámí záměr na předepsaném
formuláři na zdejším stavebním úřadě. K žádosti přiloží projektovou
dokumentaci se souhlasy majitelů sousedních pozemků a staveb
na nich ve formě podepsaného situačního výkresu a dle potřeby
vyjádření vlastníků a správců sítí technické infrastruktury a dotče−

ných orgánů státní správy. Souhlasy nesmí obsahovat žádné pod−

mínky dotčených orgánů a musí v nich být uvedeno, že není námi−

tek proti vydání územního souhlasu. V jiných případech je nutno

zažádat o územní rozhodnutí. U přípojek nad 50 m je potřeba stav−

bu také řádně ohlásit. Bez řádného povolení stavebního úřadu

nebude možno stavbu kanalizační přípojky realizovat. Žádosti se

podávají na předepsaném formuláři, které jsou k dispozici na ÚMČ

Brno−Bosonohy, stavební úřad, popř. na internetových stránkách

MČ Brno−Bosonohy www.bosonohy.cz.. V případě potřeby budou

podány informace na ÚMČ Brno−Bosonohy, stavební úřad, dveře

č. 201 a tel. 547 422 714, e−mail: stavebni1@bosonohy.brno.cz

Ing. Magda Březinová, referent stavebního úřadu.

Sdělení–kanalizace
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ZMČ Brno−Bosonohy vzalo na vědomí:

−zprávu finančního výboru 
−kontrolního výboru 
−zprávu o činnosti starosty MČ

ZMČ Brno−Bosonohy schválilo:

−návrh smlouvy o dílo s panem Zdeňkem
Bučkem na vyhotovení videodokumentu
Bosonohy 2006–2007.
−prodejní cenu DVD Bosonohy 2006, 2007
ve výši 100,− Kč včetně DPH.
−rozpočtové opatření č.32/2007 v objemu +
102.000,− Kč na straně příjmů a výdajů roz−
počtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007.
−návrh směrnice o pohledávkách.
−směrnici pro vedení účetnictví pro MČ
Brno−Bosonohy.
−financování projektových dokumentací na
vybudování kanalizačních přípojek k objek−
tům na ulici Pražské, které jsou v majetku
fyzických osob, jsou určeny pro účely byd−
lení, jejich stav je v souladu se stávajícími
stavebními předpisy a nejsou dlouhodobě,
trvale nebo opakovaně užívány pro účely
zisku.
−návrh rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok
2008 včetně schválených změn.
−návrh termínů zasedání ZMČ Brno−Boso−
nohy na rok 2008.
−vyhotovení právní analýzy ve věci pohle−
dávky p. Ludvíka s vyjmenováním chyb−

ných postupů.
−návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
D 048/2007 s firmou DEMICARR, s. r. o.

ZMČ Brno−Bosonohy ukládá starostovi MČ
Brno−Bosonohy odeslat dopis primátorovi
Statutárního města Brna panu Romanu
Onderkovi v tomto smyslu, aby:
1) Územní plán města Brna z roku 1994 byl
neprodleně uveden do souladu se záko−
nem, tj. bez uvádění rychlostní komunikace
R43 jako závazně schválené,
2) v připravovaném územním plánu města
Brna byla zajištěna možnost plného rozvo−
je MČ Brno−Bosonohy i oblasti brněnské
přehrady a aby nebyla narušována právní
jistota obyvatel z hlediska využití území
MČ Brno−Bosonohy a byla dodržena
závazná legislativa EU s tím, že rychlostní
komunikace R43 má míjet sídelní útvar
Brno,
3) neprodleně a prokazatelně vstoupilo do
jednání s JMK ve věci vybudování transev−
ropské komunikace R43 zcela mimo sídel−
ní útvar města Brna,
4) zajistilo hloubkovou kontrolu na OÚPR
a bylo prověřeno, jak tento odbor dodržuje
nadřazený ÚP VÚC a jak reagoval na při−
ložené zásadní dokumenty, které jsou
tomuto  odboru známy. Pokud bude zjiště−
no, že OÚPR postupoval v rozporu s nad−
řazeným ÚP VÚC a ve věci rychlostní
komunikace R43 vydával stanoviska pro

zastupitele města Brna i pro veřejnost,
která jsou odlišná od platného ÚP VÚC,
požadujeme, aby město Brno přijalo bez−
odkladně opatření, která zajistí účinnou
nápravu a plné a korektní informování
zastupitelů i občanů v dané věci,
5) ZMČ Brno−Bosonohy byla neprodleně
zaslána písemná odpověď na všechny
výše uvedené body.

Ve věci schválení úhrady faktury Mgr. Kou−
delky nepřijalo zastupitelstvo žádné usne−
sení.

Celý zápis z jednání zastupitelstva je k dis−
pozici na www.bosonohy.cz a rovněž
k nahlédnutí na úřadě MČ.
Tamtéž jsou k dispozici i zápisy z jednotli−
vých zasedání rady MČ.

Připravil Miroslav Čoupek

Informace z radnice

V několika posledních týdnech se v Bosono−
hách rozšířily případy vandalismu a podvod−
ného chování.
Během vánočních prázdnin skupinka výtrž−
níků převrátila kontejnery na tříděný odpad
do koryta Leskavy a vykradla prodejnu
u zastávky Hoštická. 
V prosinci chodili do domů falešní pošťáci,
kteří donášeli neobjednané balíčky a žádali
proplacení. Rozhodně nepřebírejte poštu,
kterou jste si neobjednali.
Vyzýváme občany, aby si dávali pozor na
podezřelé osoby a zároveň upozornili měst−
skou policii (tel. 156) na výtržníky. 
Děkujeme za pomoc.

Upozornění pro občany
Všichni členové komise pro mezinárodní
spolupráci vás co nejsrdečněji zdraví
v novém roce a přejí spokojené žití.
Chceme vás pravidelně informovat o připra−
vovaných a probíhajících akcích spojených
s naší mezinárodní družbou.
Na začátku prosince roku 2007 mužská
bosonožská delegace zavítala do naší ital−
ské partnerské obce Abbadie Lariany. Jela
utužovat přátelské a fotbalové vztahy.
Nyní jsme začali s přípravou návštěvy
našich přátel. Předběžný termín příjezdu je
stanoven na 19. července 2008. Členové se
již po několikáté sešli a řeší organizační
a finanční přípravu. Chystáme žádost
o dotaci z EU, máme podporu našeho
zastupitelstva. Internetové a telefonní linky
začínají mezi Bosonohami a Abbadií inten−
zivně šustět, probouzí se všichni aktivní čle−
nové, startuje velká příprava.
Velmi bychom přivítali, kdyby se chtěl kdo−
koli do této spolupráce zapojit! Vše je to
o lidech, o setkávání, o obyčejném lidském
přátelství.
O detailech programu vás budeme informo−
vat v dalších číslech. 
Věříme, že v průběhu příprav i návštěvy
budeme mít možnost se s vámi častěji set−
kávat.
Témat k povídání se určitě najde mnoho. 

Připravil A. Jiaxis
za Komisi pro mez. spolup. (gemellagio)

Komise mezinárodní spolupráce

Český statistický úřad organizuje první
výběrové řízení o vzdělávání dospělých. Do
šetření byla vybrána naše MČ Brno−Boso−
nohy.
V období od 7. 1. do 22. 2. navštíví vybrané
domácnosti tazatel a na základě rozhovoru
vyplní dotazník. Ve všech fázích je zaručena
anonymita údajů dle požadavků zákona č.
89/1995 Sb. o státní statistické službě
a podle zákona č. 101/2000 Sb.
Případné dotazy zodpoví paní Martina
Nováková, tel. 542 528 233.
Kontakt: Český statistický úřad, Jezuitská 2,
Brno. Redakčně kráceno z dopisu ČSU

Statistický výzkum v Bosonohách

Výtah ze zápisu 12. zasedání ZMČ Brno−Bosonohy konaného dne 13. 12. 2007

Krásný vstup do nového roku Vám přejí čle−
nové pracovní skupiny pro plánování a roz−
voj (A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P. Jurá−
ček, R. Růžička). Na začátku roku 2007
jsme založili skupinu nadšenců, která chtěla
pracovat na plánu rozvoje Bosonoh. Po
aktivním roce můžeme směle říci, že úvodní
mise se zdařila. Skupina již spolupracuje
s naším starostou a postupně se přidávají
další členové i z řad Bosonožáků.
Nejdříve jsme začali pracovat nad projek−
tem „stará budova školky“ a dalším tématem
je „komunál“. Našli jsme postupně možnos−
ti pro zadání projektových návrhů. Stanovili
jsme předběžné potřeby Bosonoh a jejich
priority (není a nebude to nikdy uzavřená
kapitola, chceme otevřený prostor pro vaše
požadavky).
Vytvoření seznamu projektů a zvážení jejich
budování souvisí i s hledáním finančních
zdrojů.
Naše základní témata: – kanalizace –
obchvat – „komunál“ – „stará školka – „lesní
areál“ – „cihelna“− cyklostesky. Horkými
tématy jsou i územní plán a s ním spojená
velká hrozba budování R43 přes naše
území.
Vidíte, že na jednu hlavu „až až“. Ve spolu−
práci se starostou postupně jednáme
s městem Brnem o reálnosti a schopnosti
zvládnout tato sousta. Na začátku roku
2007 jsme byli hodně nekonkrétní, jen
s vizemi. Teď představy o postupu existují.
Tak nám držte palce, ať máme ve spoluprá−
ci s vámi nad čím přemýšlet a vymýšlet
krásné představy o budoucnosti Bosonoh.
A. Jiaxis za skupinu pro plánování a rozvoj

Skupina pro plánování a rozvoj

Poplatková povinnost pro nakládání
s odpady je stejná jako v předchozích
letech: částka 500 Kč, termín splatnosti
31. května, číslo účtu 156304/5400, varia−
bilní symbol při bezhotovostní platbě
rodné číslo. Všechny podrobnosti jsou
stále na www.brno.cz/odpady. 

Ing. Jiří Němec
vedoucí oddělení správy poplatku
odpady@brno.cz 
Tel.: 542 174 300
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Štěpánská koleda a Tříkrálová sbírka

Tyto dvě vánoční akce si v Bosonohách našly své místo
a důležitost díky odhodlaným organizátorům a chuti dětí
pomáhat druhým, dělit s nimi o jejich radosti a problémy.
V neposlední řadě je to možnost projít se v klidu po
Bosonohách a poznávat nové lidi.
26. 12. navštívily 13 domácností a zazpívaly dříve naro−
zeným vánoční koledy. Společně jsme si připomněli, že
Vánoce jsou svátky setkávání a naslouchání.
12. 1. se 5 skupinek s betlémskou hvězdou rozešlo po
Bosonohách, navštěvovalo každý dům a nabízelo obča−
nům přispět na Charitu České republiky, která finance
zprostředkuje potřebným. Asi 600krát se během toho
dne rozezvučel zvonek v jednotlivých domech. Díky
vám za vaše přijetí, pochopení, úsměv a za vaše přís−
pěvky. Společně jsme přispěli na dobrou věc. 
Obou akcí se účastnily bosonožské děti ve věku od 6 do
13 let, nejen jim, ale i všem dospělým, kteří jednotlivé
skupinky vedli, patří velké poděkování. 

Za účastníky Petr Juráček, foto Ája Kvasnicová

Poslední únorový pátek, 29. 2., bude v Bosonožské orlovně od 18
hodin pokračovat cyklus besed, který pod názvem Bosonožské
besedování pořádá Občanské sdružení Svornost Bosonohy a který
vymyslel a inicioval v loňském roce náš spoluobčan Vladimír Kou−
delka. Pan Koudelka má s podobnými typy pořadů letité zkušenos−
ti z Českého rozhlasu a televize a má také možnost přivádět pravi−
delně do Bosonoh zajímavé a populární osobnosti. On sám k tomu−
to projektu říká: „Myslím si, že každý normální člověk má jakousi
přirozenou tendenci dělat něco nad rámec svých pracovních povin−
ností a ve svém volném čase. Třeba pro potěchu svých  kamarádů
a známých. Někdy se přílišná iniciativa a snaha sice nevyplácí, jak
jsem se bohužel i v Bosonohách přesvědčil, ale v případě Boso−
nožského besedování s panem biskupem a panem hejtmanem
jsou ohlasy a hodnocení jen příznivé. Za to moc děkuji a jsem rád,
že společně s pořadateli můžeme  pokračovat. V únoru přijali naše
pozvání současný a minulý primátor Brna a po Jirkovi Helánovi
představíme další dvě hudební osobnosti – trumpetistu Jaromíra
Hniličku a zpěváka a manažera orchestru Gustava Broma Tibora
Lenského.  Rád bych, aby pan primátor Onderka společně
s panem senátorem Svobodou předali právě v Bosonohách certifi−
kát, který potvrdí skutečnost, že Jaromír Hnilička je nejdéle nepře−
tržitě působícím muzikantem na světě v jedné kapele. S Jardou
jsme domluveni, že nám za to krásně zahraje. Ale prý to nebude ta
jeho nejznámější Dobrý den, majore Gagarine! Tak se přijďte pře−
svědčit a nachystejte si třeba i záludné otázky. Besedující vzkazu−
jí, že na všechny odpoví,“ zve všechny Bosonožáky Vladimír Kou−
delka a redakce zpravodaje se připojuje. Petr Juráček

Bosonožské besedování pokračuje

Leden
Vycházky do přírody
Promítání videokazet ze zájezdu

Únor
Návštěva divadla

Březen
8. 3. Čaj o páté
27. 3. zájezd Čalovo

Duben
19. 4. II. setkání heligonkářů s mezinárodní
účastí
Jarní vycházka do přírody

Květen
11. 5. Den matek – bosonožská myslivna v
15 hodin
15. 5. relaxační zájezd Čalovo

Červen
19. 6. relaxační zájezd Podhajská

Srpen
14. 8. zájezd Jeseníky – Červenohorské
sedlo, Velké Losiny

Září
18. 9. zájezd Bouzov, Javoříčko

Říjen
4. 10. Čaj o páté
9. 10. Zájezd Čalovo, Mikulov

Listopad
návštěva divadla
vycházka do podzimní přírody

Prosinec
29. 12. výroční schůze KD od 16 hod.

Akce budou včas zveřejněny.
Přihlášky na zájezdy a do divadla přijímají
paní M. Černoušková a Josef Doležel

Program klubu důchodců Bosonohy na rok 2008

POZVÁNKA
Pro přátele dobré pohody

Výbor Klubu důchodců Boso−
nohy Vás srdečně zve na

„ČAJ O PÁTÉ“
8. března 2008

začátek v 17.00 hod.
v místní Orlovně

K poslechu a tanci hraje sku−
pina Forte.

Přijďte se pobavit!
Těší se na Vás pořadatelé

CIMRMAN
SMOLJAK – SVĚRÁK

Dobytí severního pólu
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909

severské drama
vám zahraje  dne

9. března – neděle – v 17.00 
v Bosonožské orlovně

ochotnický spolek TYJÁTR z Křižanova.
Všichni jste srdečně zváni.

Dobrovolné vstupné bude věnováno 
na nové osvětlení jeviště.

❧ ❧

❧ ❧

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí
v letošním roce zúčastnit stárkování na
mladých hodech. První schůzka stárků
je v pátek 15. února 2008 ve 20 hodin
v Orlovně. Drahomíra Medová,

místostarostka
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Občanské sdružení informuje o protihlukových opatřeních kolem dálnice D1 v Bosonohách
Dne 19. 11. 2007 jsem požádala jménem občanského sdružení
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o následující informace podle záko−
na 106/1999 Sb. Otázky a odpovědi z 26. 11. 2007 jsou seřazeny
k sobě a přesně citovány.

1. OS: Zda a kdy proběhne realizace protihlukových stěn u dálnice
D1, které ochrání MČ Bosonohy?
1. ŘSD: Předpokládaný harmonogram přípravy a realizace stavby:  

územní řízení a nabytí právní moci 01/2008
DSP+DZS včetně stavebního řízení
a nabytí právní moci SP 12/2008
Zahájení soutěže na zhotovitele 10/2008
Ukončení soutěže OŘ 04/2009

Poznámka: termíny vypsání OŘ na zhotovitele stavby a zahájení
výstavby PHS v roce 2009 jsou podmíněny zařazením akce do roz−
počtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury – pozn. OS). Nebu−
de−li mít ŘSD v předstihu souhlas SFDI k realizaci stavby, nemůže
zahájit vypsání OŘ na zhotovitele stavby.

Zahájení stavebních prací 04/2009
Dokončení stavebních prací 12/2009
Kolaudace 06/2010

2. OS: Jaký bude harmonogram výstavby s ohledem na dodržení
výjimky podmíněného zdroje hluku, udělené KHS (Krajská hygie−
nická stanice – pozn. OS) do 30. 6. 2009?
2. ŘSD: viz bod 1.

3. OS: Zda existuje nějaká překážka bránící realizaci protihlukové
stěny?
3. ŘSD: Financování. Je třeba vyvinout tlak zastupitelstva MČ Brno−
Bosonohy a obce Troubsko na MD ČR (Ministerstvo dopravy ČR)
a na SFDI.

4. OS: Jaká jiná opatření plánuje ŘSD ke snížení hluku v MČ Brno−
Bosonohy (např. snížení rychlosti, kvalitnější povrch dálnice, výsad−
bu zeleně atp.) a kdy?
4. ŘSD: Vybudování protihlukových clon.

5. OS: Zda ŘSD provádělo monitoring hlukové zátěže v denní
i noční době a monitoring polétavých částic PM 10 a PM 2,5 v Boso−
nohách a s jakým výsledkem?
5. ŘSD: Poslední měření hluku bylo provedeno v dané lokalitě
v noci v srpnu 2007 s těmito výsledky ekvivalentní hladiny akustic−
kého tlaku z dopravy na dálnici D1:

RD  Ostopovická 35, Bosonohy
65,9 dB +/− 2,0 dB  nejistota měření

RD  Sedla 15, Bosonohy
55,3 dB +/− 2,5 dB  nejistota měření

RD Konopiska 33, Bosonohy
59,8 dB +/− 2,0 dB  nejistota měření

RD Hodakova 39, Troubsko
59,8 dB +/− 3,0 dB  nejistota měření

Za ŘSD podepsán Bc. Jan Kantůrek, vedoucí Kanceláře generální−
ho ředitele.

Komentář OS:
Rozhodující pro zdraví člověka je kvalitní spánek. Vysoká hladina
hluku přináší zvýšené riziko chorob srdce a krevního oběhu. Hluko−
vý limit pro noční dobu je 40 dB. 
Pro starou hlukovou zátěž, což jsou stavby realizované před rokem
2000, se připočítá ještě tzv. mez tolerance, která je pro tento případ
20 dB. Tedy všechny naměřené hodnoty nad 60 dB pro noc jsou
nadlimitní a zavazují KHS zahájit s majitelem komunikace správní
řízení, jehož výsledkem může být udělení pokuty nebo možnost
udělení výjimky provozovateli komunikace na určitou dobu při spl−
nění určených podmínek, které vedou k nápravě a zlepšení. ŘSD
byla na dálnici D1 udělena výjimka na 5 let s tím, že protihlukové
stěny budou realizovány v roce 2008 a následné měření bude pro−
vedeno do 30. 6. 2009, kdy výjimka končí. Jaké bylo naše překva−
pení, když jsme zjistili, že pro rok 2008 není ze SFDI na protihluko−
vé stěny v Bosonohách uvolněna ani koruna. Proč?
Pokud jste dočetli až sem, je vám to jasné. Bosonohy se nebrání,
občané si zvykli.
Protihluková opatření budou? Nebudou? Kdy? Na svatého Dyndy?
Obrázek si udělá každý sám.
O monitoringu nebezpečných částic polétavého prachu jsme se
nedozvěděli nic i přes to, že zvýšená koncentrace, která v této loka−
litě je, přímo ovlivňuje zdraví a snižuje délku dožití v průměru o 2
roky.
Jak to s námi myslí ŘSD dobře, je vidět i na tvrdošíjně připravova−
ném komplexu dopravních staveb, jehož realizace nám zdraví
a životní prostředí zcela jistě ještě „vylepší“!

V této souvislosti musím krátce  zareagovat na článek paní K. Kili−
anové o požadavku měření dopravní vytíženosti a rychlosti vozidel
na ul. Pražké, otištěný v 11. čísle zpravodaje.
Má smysl měřit na vlastní náklady veličiny, jejichž limity jsou stano−
veny zákonem a je možné na základě zjištěného překračování
žádat nápravu do zákonem stanoveného stavu a jejichž monitoring
se jeví jako nedostatečný. Limity hluku a všech znečišťujících látek
v ovzduší (hlavně koncentraci polétavého prachu) zákon stanovuje
a lokalita Bosonohy je překračuje.
Výsledky měření mohou jednotliví občané již nyní využít v případě,
že se rozhodnou bránit si svoje zdraví. Pomoc nabízíme. Bohužel
další měření hluku nebylo možno objednat, protože všechny volné
podzimní termíny byly již obsazeny. 
Žádný zákon nestanovuje, kolik aut může silnicí projet a že by po
rekonstrukci Pražské na ní auta přibyla nebo ubyla není pro případ−
ná jednání o dopravě v Bosonohách rozhodující. Měření rychlosti
vozidel patří ze zákona Policii ČR. Rozpočet MČ Bosonohy neu−
možňuje provádět měření, jejichž výsledky nemají „přímý tah na
branku“ a zastupitelstvo po diskusi se rozhodlo neobjednat tato
měření a provést případně nové měření hluku (i s vědomím případ−
né výstavby kanalizace na ul. Pražské) až v dubnu.

Za občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně−Bosonohách informuje

Marie Špačková
Občanská podpora naší činnosti nás těší a dodává sil do další
práce. Děkujeme.

Výstavba kanalizace v Bosonohách
V listopadovém čísle Bosonožského zpravodaje v článku Měření
dopravní vytíženosti na ulici Pražská jsem napsala, že toto měření na
jaře 2008 nebude možné, protože začnou práce na kanalizaci. Samo−
zřejmě jsem si tuto informaci napřed ověřila u politiků i odborníků.
Nyní mohu informaci doložit článkem z Mladé fronty Dnes ze dne 2.
ledna 2008. Článek má název: 2008 – rok voleb, nových staveb
i konce Úrazovky.
Cituji: Na uzavírku plných 18 měsíců si budou muset zvykat lidé
v Bosonohách. „V prvním čtvrtletí začnou opravy na hlavní komunika−
ci, lidé budou muset využívat objízdné trasy,“ dodává technický
náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.
Dne 23. 5. 2008 bylo uskutečněno v Kovoprejektu Brno, a. s., jednání
týkající se akce Brno, kanalizace Bosonohy – objízdné trasy. 
Jednání výrobního výboru se zúčastnili zástupci těchto institucí: Kovo−
projekta, ČEPRO, Policie ČR, Správa a údržba silnic Jmk, Investiční
odbor MMB, Brněnské vodárny a kanalizace, starostové obcí a MČ,
kterých se objížďka dotkne.
Přítomní zástupci uznali, že není možné připustit, aby dělníci pracova−
li v nelidských a životu nebezpečných podmínkách, jak tomu bylo při
výstavbě kanalizace Bosonohy I. Tehdy byla sice doprava omezena,
ale omezení nebyla dodržována.
Doufám, že tato informace vám problém trochu přiblíží.

Květoslava Kilianová
členka Komise pro ochranu a rozvoj životního prostředí

Výtka panu starostovi Sojkovi a panu radnímu Výplachovi
Tato výtka je směřována přímo na pana starostu Sojku a na předsedu
dopravní komise pana Výplacha, kteří jsou zároveň i členy rady MČ
Brno−Bosonohy. 
S důvěrou jsme se na ně totiž obrátili dopisem dne 12. 9. 2007 jako
na naše zástupce, kteří chtějí řešit a také řeší problémy, které nás
trápí. Byl to víceméně apel na zvýšení bezpečnosti a řešení dopravní
situace v Bosonohách, který byl podepsán 40 obyvateli Bosonoh!
A bohužel doposud jsme neobdrželi žádnou odpověď. Jak dlouho
musíme ještě čekat na odpověď? Ptám se i proto, že ze zákona máme
právo na odpověď do měsíce. Jak dlouhý je Váš měsíc? Teď už 4
měsíce!
Jaké světlo to asi vrhá na práci rady MČ a zastupitelstva? 
Naše zkušenosti s odpověďmi na předchozí dopis byly sice podobné
(čekali jsme na odpověď skoro 3 měsíce), ale nemyslíte sami, že naší
trpělivostí by se už nemělo plýtvat? 
A to už vzhledem k tomu, co se děje nebo spíše neděje a mělo už
dávno dít v naší MČ. Trpělivost musíme totiž mít každý den, kdy se
pohybujeme po ulici Pražské a musíme nedobrovolně hazardovat
s životem při přecházení přes silnici. Trpělivost potřebujeme, když se
nám otřásají domy při projíždění těžkých kamionů. Trpělivost potřebu−
jeme i na překonávání zvýšených emisí a limitů hluku. Trpělivost potře−
bujeme i při pohledu na dálnici D1, kde všude v okolí Bosonoh už
dávno mají protihlukové stěny, jen nám musí stačit vysvětlení, že
možná někdy… když na to ovšem budou peníze. Trpělivosti potřebují
občané Bosonoh nadmíru, tak proč jí tak plýtváte?
Když vám nestojí za to napsat pár řádek 40 občanům, kteří na to čeka−
jí, co si máme  myslet o vaší práci jako zástupců občanů MČ Bosono−
hy? Libor Dolák, Martina Doláková za všechny trpělivé

K o u p í m  r o d i n n ý  d ů m
v  l o k a l i t ě  B r n o − B o s o n o h y  a  o k o l í .

P l a t b a  h o t o v ě .
Z a  n a b í d k u  p ř e d e m  d ě k u j i .

T e l .  7 7 6  2 0 6 7 0 2 .
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O P Ě T  C H V Á L Í M E
Na sklonku loňského roku jsme na těchto stránkách chválili čin−
nosti agilního bosonožského občanského sdružení ABAJAFANS−
KPO, které má za cíl především podporu brněnského motocyklo−
vého závodníka Karla Abrahama. Jako doklad toho, že činnost
tohoto sdružení úspěšně pokračuje, přinášíme fotografie z posled−
ního setkání, které se uskutečnilo v sobotu 5. ledna letošního roku.
Uveřejňujeme také v plném znění text, určený spíše pro samotné
členy sdružení, ale protože se nám zdá, že vystihuje plně atmosfé−
ru setkání, přinášíme ho v plném znění a bez redakčních úprav.
Snad potěší i vás.  

„Závěrečná“ Abajafans
KPO 2007

Další setkání fanklubu v Bosonohách – oslava Kájových osmnác−
tin, soutěž na Playstation s adrenalinem srovnatelným s tím na
závodní dráze, tombola s cenami, které jsme si všichni přáli
vyhrát, testík s otázkami zcela jednoduchými i trochu záludnými
a hlavně bezprostřední, přátelská atmosféra, tak jak to má na
takových akcích být.
Ale popořádku. Začali jsme se scházet v 1. FC Pivnici kolem 15.
hodiny. Spektrum účastníků bylo opět velmi různorodé, co se týče
věku – od malých školáčků až po pány v důchodovém věku, i co
se týče vzdálenosti, kterou museli do Brna urazit. Kromě místních,
to znamená bosonožských a „skoromístních“, tím myslím všechny
Brňáky, přijeli fanoušci a členové našeho klubu z Mostu, Jihlavy,
Prahy, Kyjova a dokonce i ze zahraničí – bratia  Slováci od Pie−
šťan. Přesně v 17 hodin dorazil náš oslavenec v doprovodu svého
otce, pana Karla Abrahama, šéfa týmu AB Cardion, a taky své
sestry Peťky. 

Vpluli mezi nás takřka nepozorovaně a okamžitě bezvadně zapad−
li do kolektivu, což asi nejvíc vypovídá o tom, že jsou opravdu jedni
z nás.
Kája dostal od fanklubu dort s číslem 17 a s 18 svíčkami (trošku
rozporuplné, ovšem zasvěceným zcela jasné), které se mu poda−
řily napoprvé všechny sfouknout. Pověrčiví fanoušci mu poté pro−
rokovali skvělou sezónu, a tu mu ostatně ze všeho nejvíc přejeme
i my ostatní! Aby toho nebylo málo, dostal ještě jeden dort, pro
změnu s marcipánovou motorkou, od fanoušků ze „Šelepky“.
Jako vždy jsme debatovali. Na otázky ochotně odpovídal Kája
a tentokrát i pan Abraham. Témata různá, prostě co koho zajíma−
lo.
Během celé doby už probíhal závod na Playstation a postupně
začal finišovat. Do semifinále postoupil Mirek, Jarda a „Bery“ jr.
Jako čtvrtý tuto skupinu „doplnil“ sám Abaja. Po tvrdém boji všech
závodníků, až na hranici fair play, zvítězil Mirek. Za svůj výkon si
odnesl Abajův motocykl Aprilia AB Cardion (v měřítku 1:12).
Tombola byla super i díky cenám a napětí, které vyvolala. Zájem
o ni byl velký, o čemž svědčí i fakt, že jen Pavel z Jihlavy do ní
investoval okolo 1 400 Kč. „Však přispívám sám sobě!“ řekl při pře−
bírání cen zcela výstižně. Ano, tombola nesla název „Abajafans
sobě“ a výtěžek bude plně věnován na choreo při Cardion AB
Grand Prix ČR 2008, konkrétně na velký transparent na podporu
našeho Abaji.
Akce se valily jedna za druhou. Ještě jsme stihli testík, jehož vítě−

zem se stal Horst. Hlavní cenou tohoto kvízu i tomboly byla
pozvánka od týmu AB Cardion do depa v rámci srpnové Velké
ceny.
A co ještě zbývalo? Přece to hlavní! Všechno pořádně prodiskuto−
vat – volná zábava. Ale to už si asi dokážete představit sami!
Opět se potvrdilo, že Kája je borec! Pobaví se s každým z nás,
každému zodpoví jeho dotaz, dokáže se zasmát i vtípkům na svou
adresu nebo rozveselit malou fanynku, která měla slzy na krajíč−
ku, když v testu skončila poslední.
Docela výstižně to zhodnotil fanoušek Robo ze Slovenska, když

pravil: „Ozajstný svetový pretekár a taký malý, skromný chalan!“
Je to tak, nechceme se chlubit, ale opět se nám to vydařilo! Skvě−
lá zábava, nové poznatky, obrovské napětí a velká legrace.
Takže všechny zdravím a opět končím pozdravem JA! JA! ABAJA!
a GO, Kájo, GO! Jsme vždy s Tebou!

Jitka Dočekalová
(více na www.abaja.cz)

Připojujeme se s gratulací k osmnáctinám nadějnému a skromné−
mu motocyklovému závodníkovi, jehož fanklub sídlí v Bosono−
hách, a přejeme jemu a všem členům sdružení hodně elánu
a dobrých výsledků v roce 2008!

Za redakci Helena KoudelkováChcete prodat dům či byt?
Máte hrůzu z real i ty?

Obraťte se na PORADNU!  
www.REALITNIPORADNA.cz

☎☎ 549 213 229 ☎☎

Petr Schrimpel.  Zabezpečení automobilů.

PRÁČATA 9, BRNO − BOSONOHY 

Tel.: 603 284 173  www.zabezpeceni−aut.cz  

e−mail: zabezpeceni.aut@seznam.cz

Montáže zabezpečovacích zařízení a autodoplňků.

Zámky řadící páky, alarmy, rádia, HF sady, tažná zařízení aj.



Fotbal
Fotbalový klub SK Bosonohy zajišťuje celoroční činnost osmi muž−
stev. Z hlediska celkového počtu členů (310) se jedná o největší
organizaci na území naší městské části. Děti a mládež (105) jsou
organizovány v pěti mužstvech, dospělí ve třech. 
Připomeňme si, že fotbalový klub provozuje svoji činnost na hlav−
ním travnatém hřišti ve sportovním areálu na Hoštické ulici, dále na
pískovém tréninkovém hřišti na ulici Práčata a v neposlední řadě
také na malém tréninkovém hřišti na Hoštické s umělým povrchem
a osvětlením, které je majetkem MČ Brno−Bosonohy. Toto hřiště je
nyní v celkové rekonstrukci a po jejím dokončení by mělo být sku−
tečnou chloubou celých Bosonoh.  
Rádi bychom, aby toto hřiště bylo celoročně využíváno a sloužilo
široké veřejnosti, tak jak tomu bylo i doposud. 
V soutěžním ročníku 2007/2008, který je v současné době ve své
polovině, se naše mužstva účastní těchto soutěží: mladší příprav−
ka hraje III. třídu městské soutěže, starší přípravka rovněž III. třídu
městské soutěže, mladší žáci I. třídu krajské soutěže, starší žáci
rovněž I. třídu krajské soutěže, dorost je také v I. třídě krajské sou−
těže, „B“ muži hrají II. třídu městského přeboru a první mužstvo
mužů bojuje v I. A třídě krajské soutěže. Zmiňovaným osmým muž−
stvem je stará garda Bosonoh a velkou radost máme i z našich
nejmenších fotbalistů do šesti let. Ti pod vedením zkušeného
a dlouholetého trenéra mládeže zatím pouze trénují a získávají tak
nové fotbalové zkušenosti, ale jejich zaujetí a přístup k tréninku
a ke hře jsou příkladné. Doufejme, že jejich optimistický pokřik, kte−
rým končí každý trénink, bude povzbuzením pro všechna naše
mužstva před jarní částí sezóny 2007/2008. Tak tedy: 
Máme ruce, máme nohy – vyhrajeme: BOSONOHY!

Petr Maincl, člen výboru FK SK Bosonohy 
Tenis
V měsíci říjnu proběhla valná hromada, která zvolila nový výbor
tenisového oddílu.
Novým předsedou po úmrtí dlouholetého předsedy a spoluzakla−
datele tenisového oddílu pana Zdeňka Kocmana byl zvolen pan
Čestmír Kříž. Členové výboru jsou:
Ing. Radovan Koplík, Ing. Igor Pražan, Ing. Pavel Červený, MUDr.
Zdeněk Florián, Petr Boleloucký, Jiří Kostelník.
Výsledky oddílů tenisového klubu TK Brno−Bosonohy v roce  2007;
tenisových soutěží se zúčastnila: 2 družstva dospělých, 2 družstva
dorostu, 1 družstvo  staršího žactva, 1 družstvo mladšího žactva,
1 družstvo veteránů nad 45 let, 1 družstvo veteránů nad 55 let
s tímto umístěním:
Dospělí „A“ 2. liga 5. místo

„B“ I. třída 5. místo 
Dorost „A“ I. třída 8. místo – sestup

„B“ III. třída 7. místo
Starší žactvo „A“ II. třída 8. místo – sestup
Mladší žactvo „A“ II. třída 6. místo
Veteráni nad 45 let II. Brněnská liga veteránů 1. místo – postup 
Veteráni nad 60 let Brněnská liga veteránů 2. místo

Zpracoval K. O.
Kuželky
Kuželkářský oddíl Bosonohy zdraví v novém roce všechny přátele
bosonožského sportu. 
Přinášíme vám pár základních informací z našeho soutěžení.
Výsledky kuželkářské soutěže po zimní části, jihomoravský krajský
přebor:
1. místo KC Réna Ivančice C – 16 bodů
2. SKK Veverky Brno B – 16 bodů
3. KO Bosonohy A – 14 bodů
Po loňské nevyzrálosti jsme se polepšili. Hrajeme o postup do finá−
le nadstavbové části, kam postupují první tři družstva ze soutěže.

Budeme hrát ještě čtyři kola, naším „domácím“ hřištěm je kuželkář−
ský areál v Rosicích (vedle plaveckého bazénu).
Naše další zápasy:
1. 2. od 17 hod.  Bosonohy–Brno IV C – hrajeme v Rosicích
12. 2. od 17 hod. Židenice D–Bosonohy – hrajeme v Židenicích
22. 2. od 17 hod. Bosonohy–LI Brno C – hrajeme v Rosicích
4. 3.  od 17.30 Devítka B–Bosonohy – hrajeme v Žabovřeskách
od 17. 3. do 23. 5. 2008 se hraje finálová skupina o postup a další
skupiny o umístění.
Od  1. 12. 2007 přestala existovat kuželna pod orlovnou. Skončila
jedna dlouhá kuželkářská éra Bosonoh. Věřím, že při rychlém sta−
vebním rozvoji Bosonoh se najde jiné místo pro hráčské zázemí.
A že bosonožští kuželkáři nevyhynou.
Přijďte nás povzbudit, pobavit se a třeba dostanete chuť si i zahrát.
Ať se daří a hodně štěstí v roce 2008.

A. Jiaxis za  KO Bosonohy
Pétanque
O titul Mistra města Brna v pétanque pro rok 2008
Ahoj přátelé pétanque!
V letošním roce se uskuteční obhajoba našeho titulu Mistr města
Brna v pétanque. Jde o prestižní soutěž městských části Brna.
Předpokládaný termín je polovina června 2008. Chceme být pořa−
dateli tohoto pohodového sportu. Proto už teď se připomínám. Kdo
máte chuť a náladu pomoci či se zúčastnit jako hráči, přihlaste se
na email: focusstudio@volny.cz  nebo na místní úřad pod označe−
ním „Mistr města Brna v pétanque“
Před pořadatelským mistrovstvím bychom rádi uspořádali kvalifi−
kační show. Věříme, že váš zájem bude velký.
Podrobnější informace o průběhu našeho loňského vítězného
tažení najdete na www.mimb.pohar.cz – pěkná vzpomínka. A fotky
najdete ve fotogalerii.
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Bosonožský sport

Jubilanti
Jubilanti – leden 2008
Pavlatová Božena Vzhledná 74 91 let
Dočekalová Růžena Hoštická 33 85 let 
Beránková Jindřiška Hoštická 89 85 let
Krásenská Vlastimila Hoštická 91 80 let
Čoupková Božena Přímá 33 75 let
Kračmanová   Emilie Bosonožské nám. 65 75 let
Fronc František Sojkova 1 75 let
Poláková Věra Konopiska 5 70 let
Smečka Rudolf Pusty 4 70 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

rubriku připravuje A. Jiaxis

Bosonožské vítězné mužstvo pro rok 2007 – bude letos obhajovat
ve stejném složení?
Horní řada zprava: A. Čoupek, R. Koplík, V. Charalambidis, P.
Juráček, T. Čoupková, E. Klailová, M. Cziglová, J. Dlugoš.
Spodní řada zprava: A. Jiaxis, I. Dlugoš, A. Sojková, M. Kozlovský

N e j v ě t š í  n e b a n k o v n í  s e k t o r  v  Č R   
n a b í z í  p ů j č k y ,  ú v ě r y

B E Z  P R O K A Z O V Á N Í  P Ř I J M Ů
b e z  z k o u m á n í  r e g i s t r ů

D Ů C H O D C I ,  Ž E N Y  N A  M D ,  O S V Č
4 0 . 0 0 0 , −  a ž  1 0 0 . 0 0 0 , −

A k c e  7 0 . 0 0 0  z a  1 . 1 9 0  K č
! ! !  s  úrokem 6,9% ročně až na 6 le t  ! ! !

T e l . :  7 2 1  6 0 6  4 8 7

Uzávěrka dalšího čísla 15. 2. 2008
Distribuce 3. 3. 2008
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