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13. 11. 2008 v 16 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Bosonohy

Témata setkání byla:
−  rozšíření dálnice D1, návrhové změny a studie,
−  možnosti obchvatu, 
−  protihlukové stěny,

Beseda o rozšíření dálnice D1 na šest pruhů

Při pohledu do kalendáře se zdá, že volných dní během letošních
Vánoc by mohlo být více než v minulých letech, smělé odhady
hovoří až o 14 dnech. Bude to jistě individuální, každý máme jinou
práci či povinnosti. Co by mělo být společné, je touha prožít Váno−
ce v klidu a míru uprostřed rodiny a blízkých. Toto předposlední
číslo Bosonožského zpravodaje vychází ještě v období horečných
nákupů a posledních pokusů dokončit, co jsme za celý měsíc či rok
nestihli. Redakční rada je na tom podobně. Chystáme odpočinko−
vé vánoční číslo a těšíme se na besídku. 
Předvánoční čas plný očekávání dobrého a dostatek dobrých
nápadů při obdarování druhých vám za redakční radu přeje

Miroslav Čoupek

Slovo redakce

15. 11. se v Bosonohách konala velmi významná událost nejen pro
katolíky, ale pro všechny občany.
V posledních letech probíhaly opravy místní kaple zasvěcené sv.
Floriánovi, patronu Bosonoh. Každý kostel a kaple má v přední
části oltář, který je hlavním bodem celé stavby. V bosonožské kapli
byl až do začátku oprav dřevěný oltář se zděným podstavcem,
tento byl zrušen. Nahradil jej kamenný obětní stůl, dřevěný oltář je
usazen na novém dřevěném podstavci. 
Předchozí svěcení oltáře v Bosonohách proběhlo 29. 12. 1884.
Celý obřad svěcení oltáře probíhal ve velmi sváteční atmosféře.

Svěcení nového oltáře

21. zasedání, 13. 11. 2008, má svůj historický primát. Je to první
schůze v Bosonohách pořízená na zvukový záznam. Naše MČ
pořídila technické zařízení na ozvučování, záznamy besed, akcí
a schůzí. Tato potřeba nastala kvůli kulturním, společenským
a sportovním akcím. Vznikla i potřeba záznamu při projednávání
bodů zastupitelského programu MČ. Věřím, že je to dobrý krok
k lepší informovanosti a dorozumívání.

foto a text připravil Anastásios Jiaxis

První audiozáznam zastupitelstva

Podzimní nálada
Žluté prší listí stromů,
teplé slunce vzácnost je,
na hrobech vzpomínky leží,
z rána mlžné závěje.

Pošmourno až teskno lidem,
Příroda se chystá spát,
trčí větve holých stromů,

o vesně si nechaj zdát.
S nadějí se míza tlačí
do pupenů, do proutí
a na jaře, díky bohu,
slunce všechno probudí.

Bohouš Janů

Otec biskup pomazal oltář olejem.

Zasedání MČ při schůzi zastupitelstva 13. 11. 2008, na stole mik−
rofony, na zemi klubka kabelů, která vedou do technického zaří−
zení, kam se poprvé zapisují řeči zastupitelů Bosonoh.

(Pokračování na str. 2...)

V pondělí 29. prosince od 16 hodin
v místní orlovně bude

výroční schůze klubu důchodců
Výbor KD srdečně zve svoje členy a nové zájemce o členství
v našem klubu, který má tradici již 14 let a členskou základ−
nu 140 lidí. Na výroční schůzi se bude vybírat celoroční člen−

ský příspěvek 50 Kč. Případné změny v programu budou
včas zveřejněny.

Křemílci zvou všechny příznivce,
hlavně děti, na divadelní představení pohádky

DDlloouuhhýý,,  ŠŠiirrookkýý,,  BByyssttrroozzrraakkýý,,
kterou pro vás zahrají

4. 1. 2009 v 16 hodin
v Bosonožské orlovně.
Dobrovolné vstupné bude použito

na dovybavení sálu divadelním osvětlením. Hosté besedy o rozšíření dálnice D1 v zasedací místnosti UMČ

(Pokračování na str. 2...)
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−  možnosti propojení Bosonohy–Ostopovice.
Informace a dotazy byly prezentovány zástupci projekce, investo−
ra a provozovatele stavby.

Hosté: 
Ing. Evžen Cigoš – vedoucí manažer projektového týmu D1 Ředi−
telství silnic a dálnic,
M. Radová, B. Makaryszynová – mají na starost organizaci stavby,
za projekční firmu SHB – pan Řehulka, Ing. Trčková, pan Jaroš
pro oblast územních plánů Ing. arch. Hladík

Paní Trčková nám prezentovala projekt rozšíření dálnice D1 ze čtyř
pruhů na šest, tzv. projekt dokumentace územnímu rozhodnutí. 
Představila nám návrh technického řešení rozšíření dálnice
v úseku Bosonohy–Starý Lískovec (jsou zasaženy i katastry
Troubsko, Ostopovice) v délce 5 km, přes Bosonohy 1,5 km.
Jedná se tedy o přidání jednoho pruhu na každou stranu. Nejsou
řešeny žádné křižovatky. Součástí řešení je i nové odvodnění dál−
nice, voda bude zachytávána do retenčních nádrží – odtok bude
regulován. Na katastru Bosonoh bude podzemní nádrž v úseku
komunikace třetí třídy do Troubska. Dále budou vybudována nová
svodidla, dopravní a provozní značky, ochrana okolí.
Ochranou okolí jsou protihlukové stěny. Jsou projektovány na
základě hlukové studie po celé délce. Výška stěn bude 6–7 metrů
a v zářezech dálnice 4–5 metrů.
Západní část je vedena v zářezu. U stávajícího přemostění komu−
nikace do Troubska se bude upravovat tato silnice. Bude zahlou−
bena pro lepší průjezdnost a tím budou i přeloženy sítě, včetně
kanalizace, a upraven chodník.
Dále tu máme v úseku dálnice dva propustky. První je v místě, kde
končí ul. Ostopovická – bude obnoven, prodloužen a zvětšen.
Druhý v místě údolnice, v nejnižším bodě dálnice – na základě

našeho a ostopovického požadavku bude navržen mostní objekt
pro pěší a cyklisty. Bude to podchod. Požadavek byl obnovit histo−
ricky původní propojení. Vybudování by však znamenalo proble−
matické zahloubení a odvodnění. A proto bylo vybráno jiné, vhod−
nější místo – v místě s vyšším náspem.
Provoz bude zachován. Při výstavbě úprav komunikace do Troub−
ska bude provoz uzavřen.  

O skutečnostech naší oblasti územního plánu nám velmi fundova−
ně pověděl Ing. arch. Hladík, o vozovně a obchvatu Bosonoh.
V současné době je uskutečňována generální revize stávajícího
územního plánu. Územní plán stávající obchvat neměl. Takže
v rámci změny bezpochyby bude definována

Beseda o rozšíření dálnice D1 na šest pruhů

Byli přítomni 4 kněží původem z Bosonoh – otec biskup Vojtěch
Cikrle, jeho bratr Karel Cikrle, otec Václav Kamenický a Vladimír
Langr. Celou slavnost koordinoval otec Tomáš Mikula. Naše
kaplička byla plná a všichni přítomní si jistě uvědomovali důležitost
této události nejen pro farnost, ale i pro Bosonohy. 
Do nového oltáře (obětního stolu) byly vloženy ostatky sv. Vojtě−
cha, sv. Vincence, sv. Kristiána, sv. Desideria, sv. Perfekta, sv.
Innocence, sv. Pacifika, sv. Klementa, sv. Modesta a sv. Urbanai. 
Při mši svaté si věřící zazpívali s doprovodem opravených varhan,
které byly mimo provoz téměř 20 let.

Redakce zpravodaje požádala místního faráře Tomáše Miku−
lu o krátký rozhovor:
Můžete se nám krátce představit?
Jmenuji se Tomáš Mikula. Vyrostl jsem v Brně−Řečkovicích. Mám
mladšího bratra. Po maturitě v roce 1986 jsem šel studovat teolo−
gickou fakultu a připravovat se ke kněžství. V roce 1993 jsem byl

vysvěcen na kněze. Začínal jsem jako kaplan ve farnostech Blan−
sko a Hustopeče. Mezi roky 1995 a 2002 jsem byl ustanoven ve
farnostech Rouchovany, Dukovany a Hrotovice. Od roku 2002
jsem farářem ve farnosti Troubsko a Střelice.

Jak probíhaly opravy kaple?
Opravy byly zahájeny ještě před mým příchodem. Byl zpracován
architektonický návrh, opraveny vnitřní omítky. Dále se postupně
podle finančních možností zbudovalo podlahové vytápění, plynová
a vodovodní přípojka, položila se nová dlažba, pořídily nové věžní

hodiny, pořizoval se nový mobiliář: lavice, sedadla kněze a minist−
rantů, čtecí pult (ambon) a oltář. Nejvíce peněz za opravy zaplatili
farníci. Ze sponzorů nejvíce městská část Brno−Bosonohy a Kraj−
ský úřad Jihomoravského kraje.

Jaký je další výhled oprav kaple?
V interiéru dokončit generální opravu varhan. V dalších letech
podle finančních možností opravu fasády.
Jak probíhal obřad svěcení oltáře? Jaký má smysl? 
Vlastní obřad svěcení nového oltáře má pět částí: 
1. Podle starého římského zvyku se do oltáře vkládají ostatky sva−
tých mučedníků pro víru, aby se tak znázornilo, že svatí čerpali sílu
k dobrému životu od Boha. 
Pro Bosonohy jsou významným darem ostatky svatého Vojtěcha,
křestního patrona našeho otce biskupa. Svatý Vojtěch byl první
český pražský biskup, který se přes mnoho obtíží snažil o zlepše−
ní způsobu života v naší vlasti. Byl umučený v Prusku v roce 997.
2. Podle tradice církve otec biskup přednáší zvláštní světící modlit−
bu; v ní se vyjadřuje úmysl navždy zasvětit (darovat) oltář Bohu
a vyprošuje se jeho požehnání.
3. Pomazáním olejem se oltář stává znamením Ježíše Krista, který
je „pomazaným” králem nebe a země.
4. Pálení kadidla na oltáři se naznačuje, že mše svatá, která se na
něm slouží, vystupuje k Bohu jako příjemná vůně. Zároveň znázor−
ňuje, že modlitby věřících vystupují až k Bohu do nebe.
5. Křesťanský oltář je místem, kde se slaví mše svatá. Proto se
oltář připraví jako stůl a slavnostně se ozdobí a kolem něho se
scházejí věřící, aby získali pomoc od Boha. Slavení mše svaté je
nejdůležitější a nejstarší částí celého obřadu.
Oltář vždy světí biskup, dále byli pozváni kněží pocházející z Boso−
noh a kněží z okolních farností. Dále pan architekt, pan starosta
a všichni občané.

Jak se vám pracuje v naší farnosti?
Úkolem každého kněze je vést lidi k lásce k Bohu a k lidem. To se
daří někdy lépe, někdy to jde těžčeji. Farnost mám rád, pracuje se
mi zde dobře.

Máte přání nebo vzkaz pro Bosonožany a čtenáře Bosonožského
zpravodaje?
Děkuji všem za pomoc při opravách, přípravě a průběhu slavnosti
svěcení oltáře. Modlím se za vás a přeji vám požehnané Vánoce
a hodně opravdové radosti v životě. 

Děkujeme za rozhovor.
Připravil Petr Juráček, foto Petr Gross

Svěcení nového oltáře

První bohoslužba na novém obětním stole.

(...dokončení ze str. 1).

(...pokračování ze str. 1).

Nad dokumentací o rozšíření dálnice D1 v zasedací místnosti UMČ.

(...pokračování na str. 3).
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K pokračování cyklu besed se zajímavými lidmi, který pořádá
Občanské sdružení Svornost Bosonohy, pozval na 30. října Vladi−
mír Koudelka Miloše Zemana. Setkání v rámci Bosonožského
besedování se nakonec kvůli R43 neuskutečnilo, ale i tak si expre−
miér návštěvu Bosonoh pochvaloval. V 1. FC Pivnici se setkal
s přítomnými Bosonožáky a pochutnal si na vdolečkách, které

napekla paní Zdenka Dočekalová. Před večerní besedou s Brňany
v klubu na Šelepově ulici se ještě pozdravil s mladými fotbalisty
a od nejlepšího střelce přípravky si nechal vysvětlit, jak se v Boso−
nohách střílejí góly do soupeřovy branky.  

Helena Koudelková, foto Igor Zehl

Miloš Zeman v Bosonohách

poloha obchvatu Bosonoh. Je tedy jednoznačné, že obchvat bude.
Jen je třeba korektně začlenit trasu a uspořádání. Rozšíření dálni−
ce s obchvatem počítá, jen je třeba dořešit technické řešení.

Dále se vedla debata o tom, jak se promítne stavba na ochraně
ovzduší, hluku a emisích. Územní plán však nemá nástroje.
Dotazy byly i na časové horizonty výstavby. Hlavním problémem
jsou peníze. V rámci  stávající dálnice je snaha zahájit protihluko−
vé stěny co nejdříve. Plánovaný rozpočet na výstavbu je 90 mil. Kč.
ŘSD je ke stavbě připraveno.
A dále padlo mnoho dalších dotazů k ochraně lidí při zvýšení emisí
a hluku.
Projektovou dokumentaci máme možnost prohlédnout si na míst−
ním úřadě. foto a text připravil Anastásios Jiaxis

Beseda o rozšíření dálnice D1 na šest pruhů

Výtah ze zápisu  z 50. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 27.
10. 2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− po konzultaci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB
schvaluje ponechat stávající stav osvětlení v učebnách základní
školy Brno, Bosonožské nám. 44.
− schvaluje nového nájemce bytu č. 305 v bytové domě Konopiska
33 od 1. 11. 2008 a pověřuje starostu MČ Brno−Bosonohy podpi−
sem smlouvy o nájmu bytu. 
− schvaluje záměr obnovy orientačních prvků na území městské
části a pověřuje starostu zařadit cenový návrh této obnovy do návr−
hu rozpočtu na rok 2009.
− schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2402214.
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy František Parfus na
akci „Vybudování chodníku na ul. Skalní, oprava stávající části
chodníku na ul. Křivánky“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s touto firmou.
− doporučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem celé výměry
pozemku p. č. 187 v k. ú. Bosonohy.

Výtah ze zápisu  z 51. schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 10.
11. 2008
RMČ Brno−Bosonohy:
− schvaluje pracovní cesty starosty za měsíc září a říjen 2008.
− schvaluje finanční odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské
nám. 44, ve výši 10.000,–.
− ruší funkční místo čistič města a pověřuje tajemnici ÚMČ přípra−
vou změny organizačního řádu v této věci.
− pověřuje starostu městské části Brno−Bosonohy jednáním s maji−
telem pozemku ve věci řešení záměru oplocení studánky u Panen−
ky Marie – varianty:
− odkup pozemku nebo odkup části pozemku do majetku města
Brna,
− směna pozemku,
− zachování přístupu ke studánce s kompenzací.
− nemá námitek proti navrhované změně projektové dokumentace
VOV−SO 101,102 Přívodní a zásobovací řad na Kamenný vrch
a trvá na svém původním vyjádření č. j. Star. 51/05 ze dne 19. 4.
2005.

(...dokončení ze str. 2).

Kvůli neplánované přeložce plynovodu bude ukončení 2. etapy (od
křižovatky Troubská–Pražská po konec zástavby směrem od Brna)
až 13. 12. 2008. V průběhu prací na 2. etapě bylo vybudováno 500
metrů splaškové kanalizace (bylo napojeno 39 domů), vybudová−
na komunikace a zpevněné plochy dle projektu zklidnění Pražské. 
Od 1. 12. 2008 začala 3. etapa výstavby kanalizace na úseku mezi
křižovatkou Ostopovická–Pražská po křižovatku Bos. nám.–Praž−
ská. (Křižovatka Ostopovická–Pražská bude průjezdná pouze ve
směru do Troubska, křižovatka Pražská–Bosonožské nám. pouze
ve směru do Brna.) Její ukončení je naplánováno na 13. 4. 2009.
V průběhu etapy bude vybudováno cca 200 metrů splaškové
a dešťové kanalizace včetně napojení 16 objektů, opravy vodovo−
du, celkové opravy vozovky a chodníků. V období od 1. 12. do 13.
12. budou uzavřeny úseky 2. a 3. etapy. Od 14. 12. bude uzavřen
pouze úsek 3. etapy. Průjezd Bosonohami bude uzavřen, doprava
bude odkloněna  na objízdné trasy – dálnice D1 a přes Kohoutovi−
ce. Pro místní dopravu zůstane umožněn průjezd ulicí Rebovka.
Autobusy 401 a 402 budou na své trase zajíždět do Bosonoh – ze
zastávky Labská přes Osovou do Troubska ke kostelu, do Boso−
noh přes křižovatku Pražská Troubská (zast. Hoštická) a dále po
svých trasách. Autobusové linky 69 a 96 budou nadále zajíždět ke
kapli na Bosonožském náměstí. 
Dle vyjádření stavbyvedoucího by termín dokončení této etapy
nemělo nic ohrozit.
Vjezd na uzavřené úseky bude povolen jen na základě odůvodně−
né žádosti stavbyvedoucím – Ing. Neklan Vyskočil, tel. 602 774
981, který vydává od 1. 12. nová povolení, dosud vydaná nebudou
od tohoto dne platit!
Vedení MČ i stavby prosí občany o trpělivost, pochopení a zvláštní
opatrnost během budování této stavby. Dále vyzývá občany, kte−
rých se týká napojení na kanalizaci, aby si včas vyřídili potřebnou
dokumentaci. Připravil Petr Juráček

Výstavba kanalizace v Bosonohách – 2. a 3. etapa

Provozní doba sběrného střediska odpadů Pražská
v období vánočních svátků:

22. 12. 2008 (pondělí)            14.00–18.00 hod.
24. 12. 2008 (středa)              zavřeno
27. 12. 2008 (sobota)             8.00–12.00 hod.
29. 12. 2008 (pondělí)            14.00–18.00 hod.
31. 12. 2008 (středa)              zavřeno
3. 1. 2009 (sobota)                 8.00–12.00 hod.

K. Drahonská, referát životního prostředí ÚMČ Bosonohy
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Vážení občané, v minulém čísle Bosonožského zpravodaje jsem
Vám poskytla informace o poskytování dávky hmotné nouze – o
doplatku na bydlení. V dnešním čísle se budeme věnovat dávkám
mimořádné okamžité pomoci, což jsou další dávky, které jsou
poskytované v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky nároku na dávky mimořádné okamžité pomoci
Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje poskytování mimořád−
né okamžité pomoci v pěti situacích:

1. Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na
zdraví: Za osobu v hmotné nouzi se může považovat osoba, které
s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým
poměrům hrozí vážná újma na zdraví.
2. Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimo−
řádnou událostí: Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci
v hmotné nouzi považovat též osobu, kterou postihne vážná mimo−
řádná událost a jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou
takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními sila−
mi; vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohro−
ma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy,
zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická
nebo průmyslová havárie.
3. Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázo−
vého výdaje: Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci
v hmotné nouzi považovat též osobu, která nemá vzhledem k příj−
mům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné
prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného
zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě
osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů
potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě
ztráty peněžních prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhra−
dou noclehu.
4. Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo odů−
vodněných nákladů: Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomo−
ci v hmotné nouzi považovat též osobu, která nemá vzhledem
k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostateč−
né prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo
opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby
a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů sou−
visejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného
dítěte.
5. Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním
vyloučením: Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmot−
né nouzi považovat též osobu, která v daném čase, s ohledem na
neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků,
nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vylou−
čením, jestliže zejména 

a) je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu 
odnětí svobody, nebo

b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuště−
na ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny 
nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, 
nebo

c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústav−
ní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po 
dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo

d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby 
vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 
činností jiné osoby.

Výše dávek mimořádné okamžité pomoci 
Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdra−

ví se poskytuje do výše existenčního minima osoby, která není
nezaopatřeným dítětem, a u nezaopatřeného dítěte do výše jeho
životního minima. 

Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořád−
nou událostí se poskytuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům
a příjmové situaci osoby až do patnáctinásobku částky životního
minima jednotlivce. 

Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázové−
ho výdaje se poskytuje až do výše jednorázového výdaje. 

Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvod−
něných nákladů se poskytuje až do výše nákladů s tím, že součet
takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překro−
čit desetinásobek životního minima. 

Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním
vyloučením se poskytuje jednorázově až do výše 1.000 Kč. Celko−
vá výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím
k úložnému a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze
školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Součet
těchto dávek nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit
čtyřnásobek životního minima jednotlivce.

Důležité pojmy
Pojmy vysvětlené v Bosonožském zpravodaji č. 5/2008: životní
a existenční minimum. 

Kde lze o dávku žádat 
O dávky uvedené v bodě 1–4 lze žádat na sociálním referátu dle
místa trvalého bydliště žadatele. 
O dávku uvedenou v bodě 5 lze žádat na Magistrátu města Brna,
Odbor sociální péče, Oddělení sociální prevence a pomoci, Křeno−
vá 20, Brno. 

Doklady nutné pro podání žádosti 
− žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (veškeré formuláře lze
získat na sociálním referátu ÚMČ Brno−Bosonohy nebo na interne−
tových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (http://por−
tal.mpsv.cz/forms),
− občanský průkaz.

Výše uvedené informace o dávkách mimořádné okamžité pomoci
jsou určeny pouze pro základní orientaci. Pro posouzení nároku na
dávky je nezbytné individuální posouzení situace jednotlivce či
rodiny. Další informace o výše uvedeném lze získat v uvedených
zákonech, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociál−
ních věcí (www.mpsv.cz), na internetových stránkách ÚMČ Brno−
Bosonohy (www.bosonohy.cz) nebo na sociálním referátu ÚMČ
Brno−Bosonohy.

Dávkami mimořádné okamžité pomoci jsem vyčerpali všechny
dávky, které jsou v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi posky−
továny, a v příštím čísle Bosonožského zpravodaje se budeme
věnovat dávkám, které jsou poskytovány v rámci zákona
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů. Vypracovala: Kateřina Nivnická, DiS.

Informace ze sociálního referátu Úřadu městské části Brno−Bosonohy

SKUPINA PRO STRATEGII A ROZVOJ
(pracovní skupina ve složení A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis,

P. Juráček, R. Růžička)

posílá přání krásných vánočních chvil a šťastných rozhodnu−

tí v roce 2009.

Budeme se snažit i v příštím roce připravovat pro vás dárky

do budoucna. Za pracovní skupinu Anastásios Jiaxis

U p o z o r n ě n í  p r o  o b č a n y
ÚMČ Brno?Bosonohy upozorňuje občany, že posledním úředním
dnem roku 2008 bude pondělí 22. 12. 2008. Žádáme občany,
aby platby v hotovosti odváděli do pokladny ÚMČ Brno−Bosono−
hy nejpozději k tomuto datu.

Prvním úředním dnem nového roku bude 5. 1. 2009. 
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků.
Za všechny pracovníky ÚMČ Brno−Bosonohy

Ing. Dana Škarvadová
tajemnice ÚMČ Brno?Bosonohy
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Leden – únor divadlo
7. 3. Čaj o páté

19. 3. zájezd
16. 4. vycházka
23. 4. zájezd – jižní Morava
14. 5. vycházka Pohádka máje
17. 5. Den matek

4. 6. vycházka
18. 6. zájezd – Kroměříž

20. 8. zájezd – Jeseníky
10. 9. vycházka
12. 9. zájezd – Mikulov, vinobraní
8. 10. vycházka
15. 10. zájezd – Čalovo, Mikulov
14. 11. Čaj o páté – Brněnská heligonka
Listopad – divadlo, promítání
3. 12. vycházka
28. 12. výroční schůze

Ve věci závad na BD Konopiska proběhlo 14. 7. 2008 jednání
zástupců obce (ÚMČ Brno−Bosonohy), dodavatele stavby, staveb−
ního dozoru a projektanta. 
Dovolím si Vám nabídnout zkrácený zápis z tohoto jednání
s komentářem.
Všichni zúčastnění si prohlédli interiér několika bytů. Mohli být pře−
kvapeni již při vstupu do domu, kdy je ovanulo „prádelní ovzduší“
na chodbách, a také tím, že za parného letního dne byla pootevře−
na jediná okenní ventilace a na chodbách rozvěšeno mokré prádlo.
Byly zjištěny stopy vlhkosti v rozích u oken, u dvou bytů, kde již
došlo k výměně zasklení oken, došlo ke zlepšení (nikoliv k odstra−
nění) závad. P. Hrazdíra, člen stavební komise, na místě doporučil
zpracovat znalecký posudek, zda zateplení vyřeší celkovou vlhkost
v domě. Další jednání probíhalo v obřadním sále radnice. Tady se
uskutečnila diskuze:
IJK: Dovoluji si vyslovit názor, že toto shromáždění je naprosto
zbytečné, pokud je od nás očekáváno nějaké rozhodnutí ve věci
tohoto „danajského daru“. Problematika, která má být řešena,
nemůže být řešena shromážděnými laiky (přítomní odborníci pro−
minou), ale zde jde o věc ryze odbornou po technické stránce
a věc právní, která musí být řešena podle právních norem a závaz−
nými postupy odpovědných osob při správě cizího majetku.
Pokud by tady měl být někdo přítomen, tak jsou to jistě bývalí
zastupitelé, kteří výstavbu tohoto domu schválili, namátkou bývalý
starosta Petr Gabriel, Ing. Ludvík Bárta, Anna Kiliánová, Anežka
Křížová, Jiří Výplach, Miroslav Čoupek, Bohuslav Černý atd., kteří
výstavbu bytového domu v Bosonohách s nadšením podporovali
a bezohledně prosazovali, bez ochoty zabývat se ekonomickými
dopady do budoucích rozpočtů MČ Bosonohy. Tito jmenovaní,
pokud tady nejsou, měli by být předvedeni policií a nést následky
své špatné práce pro obec! (V rozporu se zákonem došlo k navý−
šení rozpočtových nákladů asi o 1,5 milionů Kč, další požadavky
dodavatele asi za 500.000,– za „vícepráce“ nebyly proplaceny,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by si zamlaskal, MČ si na
dofinancování musela vzít asi 3 miliony půjčku, kterou musí každo−
ročně splácet, výnos z nájmu může použít jedině na opravy byto−
vého domu, to vše v době, kdy se města a obce privatizací bytů
rychle zbavují, staly se Bosonohy jedinou obcí v ČR (možná
i v Evropě), která stavěla byty cele z obecních rozpočtů.)
Mgr. Juráček: Je nutno řešit otázku větrání, výměna skel v byto−
vém domě nevyřeší celkovou vlhkost v bytech.
Ing. arch. Čoupek: Je nutno řešit odtah par, recyklace neodvádí
vlhkost a není to účinný způsob odvětrávání, způsob odvětrávání
musí být předmětem technické zprávy k projektové dokumentaci.
Ing. Kudělová – stavební dozor: Projekt pro stavební povolení
zpracoval „Atelier A3“ Ing. arch. Černého byl podkladem pro výbě−
rové řízení. Je třeba si ujasnit, zda se jedná o vadu dodávky
a uplatnit reklamaci, nebo se jedná o vadu projektu a potom hledat
náhradní řešení.
Pan Kolařík, Inter−Stav, s. r. o, dodavatel stavby: Digestoře
nejsou vada dodávky, je to v souladu s PD, oprava fasády bude
provedena v záruční době.
IJK: Zdění z Porotermu je v rozporu s předpisem, velké spáry,
špatná kvalita práce dodavatele i stavebního dozoru (kterému
obec vyplatila za hlídání kvality práce dodavatele cca 400.000 Kč),
odstranění špatné situace na BD nesmí MČ stát ani korunu z její−
ho rozpočtu!
Pan Kolařík – Inter−Stav, s. r. o: Zástupce Porotermu prováděl
zápisy do stavebních deníků, jsou v souladu s předpisy.
Paní Špačková, MČ Bosonohy: Mám za to, že prostory sociální−

ho zařízení musí být odvětrány, dle vyhlášky je nutno odtah škod−
livin napojit na účinný odtah, tedy nucený.
Pan Kolařík: Větrání je v souladu s hygienickými předpisy, v opač−
ném případě by orgány v oblasti hygieny nedaly souhlas k povole−
ní stavby.
Ing. Kudělová: Účinný odtah neznamená, že jde o nucený.
Paní Špačková: Jsem přesvědčena, že v první řadě je nutno řešit
vlhkost v bytovém domě, která je tam velmi zřetelná. Je nutno zji−
stit, kdo pochybil, není možné, aby dům v záruční době vykazoval
takové vady a projevovala se tam tak veliká vlhkost.
Ing. Kudělová: Je nutno si ujasnit, zda odborné posouzení firmy
Qualiform řešilo provedení stavby dle dokumentace, jaké bylo
zadání firmy. Popsala sice příčiny, ale nezdůvodňuje, proč k ní
dochází. Posouzení se nezabývá tím, zda bylo stavěno podle pro−
jektu. Pak by bylo možno rozhodovat, zda se jedná o reklamaci
provedení stavby, reklamaci projektu, nebo zlepšení situace. 
JUDr. Hastík, právní zástupce MČ Bosonohy: Dle OZ neodpo−
vídá zhotovitel za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny pou−
žitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit. (Tato poznámka právního zástupce obce zdá se
mně poněkud zcestná, neboť obec předala zhotoviteli projektovou
dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci si
zhotovitel zpracovával sám (nebo si ji nechal zhotovit) a také ji pat−
řičně zmrvil, alespoň v rozpočtové části, neboť následně požado−
val a dostal zaplaceno i za věci, které do prováděcího projektu
nezapracoval – a proto také nabídl nejnižší cenu).
Mgr. Juráček: Velikost radiátorů neodpovídá velikostem oken.
(Ejhle!? Z čeho to vyplývá?)
Ing. arch. Čoupek: Plocha oken v některých bytech tvoří až 30 %
podlahové plochy, dle norem má být 10–15 %, místnosti jsou pře−
světleny, v zimě jsou pak větší tepelné ztráty.
Pan Kolařík – Inter−Stav, s. r. o: Naše firma na svoje náklady
provedla zateplení zádveří BD, zkušební výměnu skel oken ve
třech bytech, opravila atiku, toto nebyly záruční opravy a přišly
firmu na 180.000 Kč. (Zajímavý postup zhotovitele! Snaha zahladit
stopy vad díla, nebo láska k obci? Odtud pramení i návrh schovat
celý plášť budovy do zateplení? Aby nebyly vidět, jako z Lega, jed−
notlivé kvádry zdiva a vlhké spáry?)
Paní Špačková: Jak je to se záruční dobou na vlastní stavbu v pří−
padě provedení nového zateplení, v případě, že toto provede MČ
před ukončením záruky? Tak si ji zkrátí, ne?
Pan Kolařík: Záruka na celé opláštění včetně klempířských prací
po provedení zateplení by byla 60 měsíců. (Pan Kolařík zřejmě
otázku nepochopil, poněvadž odpovídá na dobu záruky eventuel−
ního nového zateplení, a neodpovídá na trvání záruky stávající
stavby).
Závěr: 

1. Zpracovat znalecký posudek s popsáním vad díla
a vyhodnotit, kde se stala chyba.

2. Podle výsledku ZP dořešit odvětrání bytů.
3. Zateplení – řešit opravu fasády bez zateplení, 

které eventuelně provést samostatně
v budoucnosti s ohledem na nález znaleckého 
posudku.

Co Vy na to?
Redakčně kráceno a upraveno, kurzívou vepsán komentář autora
tohoto článku. Ing. Jiří Kilian, zastupitel MČ Brno−Bosonohy

P r o g r a m  k l u b u  d ů c h o d c ů  n a  r o k  2 0 0 9

Z jednání o bytovém domu Konopiska („Nechci tu slevu zadarmo“)
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V minulém čísle zpravodaje jsme vám slíbili rozhovor s odstupují−
cím předsedou Klubu důchodců při ÚMČ Brno−Bosonohy. Děkuje−
me panu Lambertu Pruknerovi za jeho čas a za spolupráci při
vytváření následujícího článku.

Vaše jméno, vaše práce a váš zápal pro Bosonohy je všeobecně
znám, přesto: Můžete se nám krátce představit a popsat historii
KD?
A léta běží – Vážení… Takto začínal dříve oblíbený rozhlasový
pořad, ale takový je skutečný život. Zůstávají nám pouze vzpomín−
ky. Ať to bylo v sokolovně (orlovně), na zábavách (divadle), na
myslivně, na zájezdech… Jistě to potvrdí řada přátel, kteří byli
„u toho“.
Nejsem rodilý Bosonožan, ale žiji zde již 40 let. Nikdy jsem se neu−
zavřel a neřídil se příslovím: „Můj dům – můj hrad.“ Vždy mě bavi−
lo zúčastňovat se a organizovat různé akce. 17. 3. 1995 jsem na
vlastní popud dal návrh a založil KD při ÚMČ. Zpočátku nás bylo
17 a  nyní již dosáhl počet 140 členů. První naše akce byla brigá−
da při úpravě pamětníku obětí I. a II. světové války… Při osobních
agitacích dalších členů jsem vždy zdůrazňoval, že se nehledí
v našich řadách na minulost v zaměstnání (kdo co byl), ani na poli−
tické nebo náboženské přesvědčení. Ale že si „podzim života“
budeme společně zpříjemňovat. Jsme přece na „stejné lodi“. To se
doposud daří, až na to, že z našich řad postupně odcházejí na
věčný odpočinek anebo nemoc nahlodává naše tělesné schránky.
Proto se snažíme členskou základnu a výbor KD omladit.

Co se Vám během vaší práce v KD podařilo, z čeho máte radost?
Podařilo se mně velký kolektiv stmelit a získat dobrou pověst boso−
nožskému KD v širokém okolí. Již dříve nám primátorka Lastovec−
ká vyjádřila pochvalu. Náš program se vždy snažíme utvářet zají−
mavý s přispěním dotací od městské části. 36x jsme navštívili diva−
dlo JD. 86x se uskutečnil zájezd a řada dalších akcí. Podmínky
zájezdů se zhoršily (drahé noclehy, vstupné, pohonné hmoty…).
Mám radost, že se z členské základny stal dobrý kolektiv a mezi
členy KD je velký počet obětavých lidí, kteří rádi a kdykoliv nabízí
pomoc.

Co je pro Vás naopak zklamáním?
Náladu mně kazí malá účast místních občanů při Čaji o páté
a jiných akcích. Mají to v místě bydliště – bez cestování, a přesto
je slabá účast. Situaci vždy zachraňují „přespolní“ účastníci, kteří
se vždy těší do Bosonoh a rádi se zde pobaví a odnesou si výhry.
Nadále budu nápomocen novému výboru KD pod vedením paní M.
Olejníkové, aby KD byl stále úspěšný ve svojí činnosti.

Co přejete KD do budoucna?
Do budoucna mám přání, aby se konečně prosadil náš 10 roků
starý návrh. Aby se konečně 1x za rok v místní orlovně uskutečni−
lo setkání kompletního ZMČ s místními občany. Dále se přičiním
o to, aby KD Bosonohy navázal rovnocennou družbu (např. Pezi−
nok), a bez velkých finančních výloh. Ale bude sloužit široké veřej−
nosti. Tyto akce by měly být záležitostí celé obce.
Jelikož rád cestuji po republice, mám řadu přátel a známých
a zúčastňuji se různých zajímavých akcí. Je to možnost pozorovat
mezilidské vztahy, kulturu, tradici, zvyky. Taktéž porovnávám úpra−
vu a pořádek na náměstí (návsi), ulicích, domech. Stojí také ale za
pozornost zajímat se, jak se jinde řeší zpomalení dopravy v uzavře−
né osadě. Je to však smutné porovnání. Nepodařené úseky Praž−
ská–Hoštická jsou častou diskuzí místních občanů. Vítězí názor, že
to šlo řešit moderněji – místa bylo dostatek. Proto navrhuji pro větší
informovanost zřídit ceduli u tohoto „díla“. Kdo to navrhl a prosa−
dil… Jedná se o frekventovaný úsek a pravé následky se ukážou
po dokončení místní kanalizace. Místní „radní“ mlčí… Výhodou
tohoto ožehavého místa je hned nablízku pohřební služba. Neza−
pomínejme, že žijeme v 21. století a pár metrů od nás je přetížená
dálnice!

Váš vzkaz pro Bosonožany a čtenáře Bosonožského zpravodaje?
Na závěr bych apeloval na naše spoluobčany, přátele dobré poho−
dy – snažte se využívat akce různého druhu, které jsou pro Vás v
Bosonohách. Bydlíme přece v městské části Brna a ne někde
jinde…
L. P.

Děkujeme za rozhovor, za redaktory Petr Juráček

Vyznání občana Bosonoh

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Brno, 
Bosonožské nám. 44, příspěvkové organizace,

oznamuje,

že ve dnech 16. 1. 2009 od 14.00 do 18.00 hod.
17. 1. 2009 od   9.30 do 11.00 hod.

proběhne v budově školy
zápis do 1. třídy na školní rok 2009/2010.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými do 31. 8. 2003.
Rodný list dítěte vezměte s sebou.

Městská policie v Brně se v současné době potýká s velkým nedo−
statkem strážníků. Obecně se traduje, že strážníci udělují pouze
pokuty a znepříjemňují lidem život, a proto se tohle povolání mezi
širokou veřejností netěší velké oblibě. Práce strážníků však neobná−
ší jen represi, jejich úkolem je především zajišťování bezpečnosti
občanů, jejich majetku a mnohdy i záchrana lidských životů. Proto
se MP snaží rozšířit svoje řady a hledá uchazeče i mezi Vámi, čte−
náři. Pokud je mezi Vámi někdo, kdo by chtěl odstartovat svoji kari−
éru u městské policie a splňuje tyto požadavky:

• zdravotní stav odpovídající náročnosti práce strážníka 
• trvalé /přechodné bydliště v Brně – s ohledem na poža−

dovanou dosažitelnost 
• střední vzdělání s maturitní zkouškou 
• ŘP alespoň sk. B 
• platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání 
• znalost práce na PC 
• pasivní znalost alespoň jednoho světového jazyka 
• fyzická zdatnost 
• duševní způsobilost 

Může se obrátit telefonicky, písemně či osobně na tato místa:
• adresa Městská policie Brno, Štefánikova 43, Brno 602 00 
• e−mail: podatelna@mpb.cz
• telefon: +420 541 124 604 − 606
• osobně na výše uvedené adrese – personální oddělení



IX. ročník, číslo 11, listopad 2008bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

7



IX. ročník, číslo 11, listopad 2008 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Bosonožský zpravodaj,  měsíčník, zdarma. Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno−Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00  Brno−Bosonohy, IČ: 44992785−24. Grafická úpra−
va: Miloš Antoš, A−SERVIS, www.a−servis.cz. Tisk: T.D.V., Vídeňská 80, 639 00  Brno, www.tdv.cz. Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 12122. Náklad: 1 000 ks. Redak−
ce: Miroslav Čoupek, RNDr. Anastásios Jiaxis, Mgr. Petr Juráček, Ing. Jiří Kilian, Mgr. Helena Koudelková. Korektury: Bc. Markéta Koutná. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a stylistickou úpravu
textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel není dle § 5 zákona č. 46/2000 Sb. zodpovědný za obsah reklam. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Příspěvky zasílejte na
adresu: ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám. 1, 642 00  Brno, nebo na e−mail: bosonozskyzpravodaj@centrum.cz. Inzerci zasílejte na e−mail: financni@bosonohy.brno.cz.

Uzávěrka dalšího čísla 15. 1. 2009. Distribuce 30. 1. 2009

Jubilanti
Jubilanti – prosinec 2008
Tesařová Maria Ševčenkova 4 96 let
Danzingerová   Marie Hoštická 20 85 let
MVDr. Kilian Jiří Pražská 21 80 let
Fichtl Miloš Hoštická 73 75 let
Carda Josef Přímá 40 75 let
Froncová Evelyna Sojkova 1 75 let
Koukalová Marie Bosonožské nám. 58 70 let
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Kuželky
www.svojin.wz.cz  pod JmKP2 najdete přesnější informace
Bosonožští kuželkáři pokračují úspěšně ve svých sportovních
výkonech. Po slabém začátku sezóny jsme si postupně vylepšili
výkony. V tabulce už jsme po 10. kole na 5. místě. Od 2. místa nás
dělí jen 3 body a od 1. místa 5 bodů (za vítězství jsou 2 body, za
remízu 1 a za prohru 0 bodů). V tabulce výkonů jednotlivců máme
v první desítce tři naše borce. A v průměru shozených kolků na
zápas jsme druzí nejlepší ve své skupině, od prvního týmu jsme
vzdáleni jen o 5 kolků. Pro představu, to číslo je 2412 kolků. A co
představuje uvedené číslo? Jedná se o počet kolků shozených při
600 hodech (to je celý soutěžní zápas).  Jde o součet kolků shoze−
ných při 6 zápasech jednotlivců. Každý zápas jednotlivců obsahu−
je 100 hodů. Postupně na dvou drahách se pánové a dámy trefují
do základního postavení 9 kolků. Nejdříve absolvují na jedné dráze
25 hodů „do plných“ (základní postavení devíti kuželek) a 25 hodů
„do dorážky“ (dorážíte tak dlouho, dokud neshodíte všechny). Na
dalších 50 hodů  (25 do plných a 25 do dorážky) si dráhu vymění−
te se soupeřem.
Komu se ten složitý popis hraní nechce číst, ať se za námi přijde
podívat.
Naším domovským hřištěm je kuželkářský areál v Rosicích (napro−
ti koupališti), Tyršova 1181. Přijďte se podívat, pobavit a povzbudit
nás.
Naše další zápasy v domácím (rosická kuželna): 
5. 12. 2008, pátek, začátek 17 hod.  Bosonohy – SKP Kometa Brno B
9. 1. 2009, pátek, začátek 17 hod.  Bosonohy –  SKK Veverky Brno B
6. 2. 2009, pátek, začátek 17 hod.  Bosonohy –  KK Brno Židenice D
Zápasy hrajeme každý týden, jeden týden doma a druhý venku.

Všem Bosonožanům přejeme příjemný vánoční čas a spokojený
vstup do nového roku.

Sportovnímu duchu zdar.
Za KO Bosonohy Anastásios Jiaxis

Tenis
V měsíci listopadu se konaly dvě významné akce. 
První byla valná hromada Tenisového klubu, na které byly projed−
nány a schváleny nové stanovy TK.
Druhou akcí byl večírek na ukončení sezóny 2008 s vyhodnocením
soutěží. Nejúspěšnější bylo družstvo staršího žactva, které skonči−
lo na 3. místě. Umístění dalších družstev:

Dospělí „A“ II. liga  6. místo
Dospělí „B“ I. třída 8. místo – sestup
Dorost II. třída 4. místo
Mladší žactvo 4. místo

Tenisový oddíl Brno−Bosonohy přeje všem občanům příjemné pro−
žití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a mnoho úspě−
chů.

Další informace o tenisovém klubu jsou na
www.tkbrnobosonohy.cz

Připravil K. O.

Bosonožský sport
rubriku připravuje A. Jiaxis

Nabídněte nám jakou−
koliv Vaši nemovitost k
prodeji či k pronájmu.
Zaručujeme Vám nej−
vyšší výnos a rychlý
průběh transakce. Naše
RK se vyznačuje osob−
ním seriózním přístu−
pem a maximálním
nasazením.
Volejte 777 739 818
nebo 606 724 874.

Koupím zahradu

v Bosonohách

na ulici PRÁČATA. 

Telefon:

602 263 412

P ř i p o j e n í  k  I n t e r n e t u

w w w . o r i o n e t . c z
cena od 400 Kč, rychlost od 2048 kbit/s, rychlý servis

možnost internetové telefonie – plnohodnotná náhrada pevné linky
Tel.: 530 505 200            Pražská 10, Brno−Bosonohy

Koupím hotově RD nebo byt.
Možné i pozd. stěhov.

Prosím nabídněte.

605 898 473 i SMS.

V i d e o d o k u m e n t  R o k  v  B o s o n o h á c h
– Tip na vánoční dárek
V letech 2006 a 2007 vznikal nový dokument o naší městské části,
který zachycuje život obyvatel během celého roku. Součástí DVD
jsou i záběry z některých zajímavých akcí.

1 DVD stojí 100 Kč.
Lze zakoupit i velmi zdařilou knihu Bosonohy v událostech času od
bosonožského autora Miroslava Kazdy.

Cena 160 Kč.
K prodeji v budově UMČ Brno−Bosonohy, Bos. nám 1, v úřední dny.

V sobotu 8. 11. 2008 se v Bosonožské orlovně konala derniéra hry
Svatba sňatkového podvodníka v podání Amatérského divadelního
spolku KŘEMEN. Při této příležitosti bylo uvedeno do provozu
a slavnostně rozsvíceno nové divadelní osvětlení. Během několika−
minutové světelné show, která může směle konkurovat neméně
věhlasné Křižíkově fontáně, mohli návštěvníci vidět, případně nevi−
dět, krátký průřez historií divadelních světel. Díky velkorysé podpo−
ře jedné nejmenované firmy, která jinak s divadlem nemá vůbec
nic společného a všechen svůj um věnuje provádění železobeto−
nových konstrukcí, a rovněž za podpory a pomoci přátel, přede−
vším Dana Kachlíře, lightmistra s divadelní praxí, mohli konečně

herci a režisér dostát
scénáři a ten filtr
z pětky ven skutečně
vytáhnout a zhasnout
u Andrštovic okno.
Celá hra tak dostala
úplně jiný náboj.
Nezbývá než si přát,
aby myšlenka obnovy
divadelních světel
v orlovně nezapadla
a po dovybavení jsme
mohli být svědky tako−
vých představení jako
jsou Večer tříkrálový,
Červený a černý či
Temno, které se bez
poctivého osvětlení či
zatemnění nedají
pořádně zahrát.
Miroslav Čoupek

Poslední svatba sňatkového podvodníka

Členka Křemene Eva jistí pohledem člena souboru
Petra (mimo záběr) při montáži osvětlení.
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