
zpravodaj

Tento nadpis zazněl v úvodu našeho zpravodaje 2/2006 – informovali

jsme vás o změně výrobce. V čísle 3/2006 jsme vám představili ztenče-

nou redakční radu s novými tvářemi. Troufám si tvrdit, že nová rada

nemá v úmyslu radikálně měnit složení jednotlivých čísel. Vnímáme

Bosonožský zpravodaj jako informační kanál nejen mezi obecním úřa-

dem a občany, ale i mezi občany navzájem. Nechceme se tedy omezo-

vat pouze na holá fakta a strohé informace z radnice. Rádi bychom pone-

chali prostor pro různá zpravodajství, záznamy z akcí, zajímavosti,

které se týkají každého z nás, Bosonožáků. Tvrzení, že nové koště dobře

mete, bychom chtěli dodržet.

Toto číslo je opět něčím nové, změněné. Je to na první pohled grafická

a barevná úprava. Rádi bychom tak pokračovali v tempu předešlé

redakční rady, která se zasadila o mnohé změny k lepšímu. Jestli změny

provedené novou redakční radou povedou také k lepšímu, musíme

posoudit my všichni. Přeji novému kabátu našeho „plátku“ vše dobré,

jasné barvy a pokud možno dlouhý věk a vždy nové, objektivní 

a aktuální informace.

Na závěr malá příhoda:

Vydání březnového čísla bylo vcelku hektické (nová redakční rada,

odchod šéfredaktora…). Proto jsem byl rád, když 28. 3. přišlo do

schránky vytištěné číslo. Druhý den jsem v odpoledních hodinách jel

autobusem č. 69 do Bosonoh. Jaká byla moje radost, když jsem na

sedadle před sebou zahlédl jednu paní z naší obce, jak si pročítá čerstvý

výtisk zpravodaje. Tímto mi dokázala, že zpravodaj není zbytečný.

Jestliže nás tedy chcete povzbudit, čtěte si na veřejnosti NÁŠ

Bosonožský zpravodaj. 
Za redakční radu Petr Juráček

Bosonožský
vydává 

statutární město Brno,
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Život přináší změny
- Beseda s rodáky

- Návštěva ministra dopravy 

- Rozhovor s autorem knihy o historii Bosonoh

- Informace z radnice

- Zprávy a verše ze školy

- Výstavba nové školky

- Nová restaurace v Bosonohách  

- Program mladých hodů

- Pozvánky na kulturní akce

- Vandalové v naší obci  

- Bosonožský sport

Dočtete se...

Je to již téměř tradice, že naši obec navštěvuje současný ministr dopravy

Ing. Milan Šimonovský. Nejinak tomu  bylo v pátek 7. dubna, kdy přijel do

Bosonoh na další setkání s občany. Tentokrát si s sebou přivedl i další

hosty: poslance PČR Ing.

Jana Grůzu a náměstka pri-

mátora města Brna Ing.

Jana Holíka. Otázky se tra-

dičně týkaly předev-

ším dopravní situace v

Bosonohách a jejich bez-

prostředním okolí. Ministr

v krátkosti zrekapituloval

celou historii snažení o

vyjmutí dálnice mezi Novým Lískovcem a Kývalkou ze zpoplatněných

úseků. Od 1. ledna 2006 tato výjimka skutečně platí. Kolik to stálo času

a úsilí ví nejlépe místostarostka paní Květoslava Kilianová, nebo� za touto

změnou stojí především její vytrvalost.

Další velkou bolestí Bosonoh je hluk z dálnice. Pokud se naplní příslib pana

ministra, měly by se v úseku kolem Bosonoh začít stavět protihlukové stěny

ještě letos. Podle jeho slov je tato výstavba již v harmonogramu podobných

staveb a jsou na ni vyčleněny finanční prostředky. Situace v Bosonohách,

především zklidnění provozu na ulici Pražská, je řešena pomocí obchvatu

obce, jehož studie je již hotova. Vlastní projekt na úpravu ulice Pražská je

projednáván na úrovni města a kraje, řeší se financování a úprava majetko-

právních vztahů. (Komunikace je v majetku kraje, chodníky patří městu.)

V zásadní otázce samotné existence rychlostní komunikace R43 na katast-

ru naší obce se při besedě střetly dva názory. Ministr Šimonovský podle

svých slov není ten, kdo nám ji chce postavit za humny. Stát, resp. investor

těchto staveb, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je staví tam, kde jsou zakres-

leny v územním plánu. Ten se projednává na městě a na kraji a tam je tedy

třeba dosáhnout změny.  Ministr však nabídl svoji pomoc při návrzích a

projednávání takových opatření, které by negativní vliv R43 na naši obec

snížily. Jako příklad uvedl vypracování studie křížení R43 a D1 v zářezu.

Jeho ochotu a pomoc potvrdil i starosta Miroslav Sojka. 

pokračování na str. 2

Ministerská návštěva

Publikace Bosonohy v událostech času

autora Miroslava Kazdy je v prodeji 

na ÚMČ Brno-Bosonohy. Její cena 

je 160 Kč. Knihu lze telefonicky objed-

nat na tel. čísle 547 422 711. Doručena

Vám bude bezplatně až domů.

Kniha o historii v prodeji

V pátek 31. března se v Orlovně v Bosonohách uskutečnilo setkání

významných rodáků naší obce s širokou veřejností. Prvotním impulzem se

stala kniha pana Miroslava Kazdy Bosonohy v událostech času, kterou

naše městská část po dohodě s autorem vydala nákladem 700 výtisků. 

Starosta pan Miroslav Sojka ve spolupráci s panem Vladimírem

Koudelkou pozvali k jednomu stolu brněnského biskupa Mons. ThLic.

Vojtěcha Cikrleho, jeho bratra PhDr. Karla Cikrleho, předsedu jednoty

Musica sacra, a pana Karla Kroupu, Fotbalistu roku 1978 v naší republice.

Pozvání směřovalo i k Radce Kovaříkové, mistryni světa v krasobruslení. Ta

jej však musela pro nabitý program odmítnout.

pokračování na str. 2

Beseda s rodáky



Beseda s rodáky – dokončení

Jiný pohled na věc prezentoval Ing. Jiří Kilian z Občanského sdružení za

kvalitu bydlení v Bosonohách. Ten upozornil na základní nedostatky a

pochybení pří samotném trasování dálnice a R43 a vytkl státním úřední-

kům nedostatek velkorysosti při plánování zásadních a dlouhodobých sta-

veb s ohledem na životní prostředí.

Oba příspěvky byly oceněny potleskem, což podle názoru autora vypovídá

o tom, že přítomní posluchači zásadně odmítli stavbu R43 na katastru

Bosonoh a podpořili snahu Občanského sdružení; na druhou stranu však

ocenili vstřícnost ministra dopravy. 

Další z hostů, Ing. Jan Grůza, seznámil přítomné s projektem rodinných

pasů, které nabízí rodinám s dětmi slevový program na zboží a služby těch

firem a zařízení, která se do programu přihlásí. Pro ně je to zase určitá

forma reklamy. Každý rok bude sestaven katalog s nabídkou slev firem a

obcí, které se zapojí do projektu. Další výhodou je mezinárodní rozměr

projektu. Držitelé českých rodinných pasů budou moci uplatnit slevy i v

rakouské síti a naopak. Zájemci o rodinný pas mohou odeslat vyplněnou

žádost přímo na adresu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82

Brno, s heslem na obálce Rodinné pasy, nebo se přihlásit na adrese

www.rodinnepasy.cz. Do dnešního dne se přihlásilo asi 4 500 rodin. 

Další téma, které se Bosonoh dotýká, je výstavba mateřské školy. Ing. Jan

Holík, náměstek primátora, seznámil přítomné s průběhem jednání a posto-

jem města k této akci. Z řad občanů zazněl dotaz, zda je poloha nové škol-

ky jediná možná s ohledem na blízkost dálnice. Více informací viz článek

Mateřská škola.

V dalším průběhu setkání se hovořilo i problémech tranzitní dopravy přes

území naší republiky, o novém silničním zákoně. Ministr objasnil i svůj

postoj k problematice mýtného. 

Na závěr setkání věnoval pan starosta Sojka milým hostům knihu

Bosonohy v událostech času a pozval je na malé občerstvení.

Miroslav Čoupek

Moderátor celého setkání Mgr. Vladimír Koudelka hned po přivítání vyří-

dil srdečný pozdrav a zároveň i omluvu od pana Kazdy, kterému v účasti na

setkání zabránily zdravotní problémy. Poslal však za sebe svoji knihu, která

si v průběhu setkání našla mnoho nových majitelů.

První otázka pak směřovala na otce Vojtěcha, který právě ten den slavil 16

let od vysvěcení na biskupa. Dozvěděli jsme se, že ho ten den málem

nepustili na Petrov, kde se svěcení konalo, nebo� nebyl jedním horlivým

strážcem parkoviště poznán. Po obřadu se mu pak čerstvě získaný biskup-

ský prsten při každém srdečném stisku ruky zaryl do prstu.

Celé setkání se neslo ve znamení čísel a jejich souvislostí. Moderátor je

nacházel prakticky na každém kroku. Věděli jste například, že počet ulic v

Bosonohách je stejný jako poslední dvojčíslí v roce narození Karla

Cikrleho? Při své vzpomínce na mládí v Bosonohách nevynechal poděko-

vání všem přátelům, kteří pomáhali jeho rodině, když se ocitla v těžké

životní situaci.

Také jsme se dověděli o jeho strachu z kruhů (cvičební nářadí v Orlovně,

pozn. aut.) a bojích mezi kluky z různých ulic. 

Vůbec všichni z pozvaných na sebe prozradili něco ze svých hříchů mládí.

Karel Kroupa, alespoň podle slov očité svědkyně, která si nepřeje uvést

svoje jméno, například učil malé děti plavat v potoce tím nejlepším způso-

bem. Totiž házením do něj.  Jeho přímočarost a zápal pro hru, které uplat-

ňoval i na fotbalovém hřišti, mu pak vynesly titul Fotbalista roku a

Zbrojovce Brno i jediný titul republikového mistra. Jeho velkým vzorem ve

sportu byl Pavel Kilian, další bosonožský rodák, kterého si všiml v sále a

pozval dopředu. Několikanásobný reprezentant pak zavzpomínal na trénink

s činkami, které mu vyrobil biskup Vojtěch, když ještě pracoval jako sle-

vač, a na krásné doskočiště, které vybudovali u fotbalového hřiště.

Celou besedu doprovodily svým zpěvem a recitací žákyně základní školy

pod vedením paní učitelky Dagmar Černíkové. Verše převážně s jarní téma-

tikou osvěžily posluchače a zřejmě definitivně přivolaly jaro. Přítomní fot-

balisté zpozorněli při slovním spojení zelená travička, všem se pak vybavi-

la vzpomínka na T. G. Masaryka a jeho návštěvu Bosonoh při písni Ach

synku, synku. Vladimír Koudelka pak představil jednu z účinkujících jako

Natálii Hrazdírovu, vnučku Miloše Hrazdíry, kterého jinak není třeba

mnoho představovat. I tento známý rodák tak měl v sále své zastoupení. 

I když čas plynul rychleji, než to přítomným bylo milé, a na mnoho příbě-

hů i otázek se jistě nedostalo, byla to především srdečnost a přátelská atmo-

sféra, která byla hlavním sdělením celého setkání. Že by nemuselo být

poslední, naznačil pan Koudelka, když připomenul významná výročí roku

2009, kdy bosonožský fotbal oslaví 80 let od založení a Orel dokonce celou

stovku.

Co nám toto setkání nad historií Bosonoh a životními osudy známých rodá-

ků ukázalo? Především to, že i u nás se mohou narodit a vyrůst osobnosti.

Mnohdy ze skromných poměrů  a jen s podporou nejbližší rodiny. Že o

jejich úspěchu rozhoduje jen jejich píle a svědomitost. A to jsou vlastnos-

ti, které se ani na nejlepších školách za drahé školné nedají naučit. 

Na závěr milí hosté rodáci popřáli Bosonohám i nám všem to, co považují

za důležité: Pavel Kilian hodně zdraví všem, radost ze setkávání a brzké

dokončení kanalizace; Karel Kroupa mnoho úspěchů všem sportovcům,

především těm, co běhají po zelené trávě; Karel Cikrle popřál všem úsměv

ve tváři a pozitivní myšlení a jeho bratr Vojtěch, aby Bosonohy byly nám

všem domovem a nově příchozí tento domov mohli zakoušet.  

Starosta Miroslav Sojka pak pozval všechny ke spolupráci na tom, aby se

přání našich hostů mohla co nejdříve naplnit.

Ještě dlouhou dobu po oficiálním ukončení besedy byli naši hosté upro-

střed hloučku svých známých a přátel a povídalo se, vzpomínalo, přálo vše

dobré a mnozí odcházeli domů s knihou o bosonožské historii podepsanou

těmi, kteří ji sami svým životem psali a píší.
Miroslav Čoupek

Ministerská návštěva – dokončení

Bosonožský zpravodaj, číslo 4/2006str. 2

Toto místo bylo určeno pro vás.

Všechny případné náměty, připomínky

a dotazy k bosonožskému zpravodaji

a dění v naší obci 

pište na 

bboossoonnoozzsskkyyzzpprraavvooddaajj@@cceennttrruumm..cczz



37. zasedání zastupitelstva konané dne 30. 3. 2006

Bosonožská témata
výměru plochy na jednoho žáka se celkové předpokládané náklady na
vlastní stavbu zvýšily.              
Rozdíl oproti dotaci 14,8 mil. Kč získané od státu chtělo vedení obce pokrýt
dotací od města ve výši 5 mil. Kč a z vlastního rozpočtu. Poskytnutí dota-
ce však zastupitelstvem města Brna zatím nebylo schváleno. Vedení obce
proto rovněž uvažuje o možnosti bezúročné půjčky, případně úvěru od
banky. Zároveň zastupitelé Bosonoh požádali zastupitelstvo města Brna o
svěření investorské činnosti včetně organizace výběru generálního dodava-
tele této akce.

Redakční rada je toho názoru, že zamítavé rozhodnutí Rady města Brna ve
věci dotace od města bylo vedeno politickými motivy a výrazně zkompli-
kovalo realizaci celé akce. Což je v případě školky, kterých je na území
města už nyní nedostatek, velice krátkozraké. Nezohlednila ani ten fakt, že
vedení městské části dokázalo na většinu investičních nákladů získat dota-
ci od státu. Nezbývá než doufat, že tímto rozhodnutím nepřijde Brno o
tolik potřebné zařízení. Nebo jsou Bosonohy součástí města Brna, jen když
se to hodí jemu samotnému?

Miroslav Čoupek

ZZMMČČ  sscchhvváálliilloo::

• rozpočtová opatření č. 6/2006 a 7/2006 v rozpočtu městské části na rok

2006. Souvisí s poskytnutím odměny RNDr. Jiaxisovi za práci pro zpravo-

daj a zvýšením počtu výtisků publikace Bosonohy v událostech času;

• připomínky stavební komise k návrhu urbanistické studie Bosonohy II

jako podklad k vyjádření k uvedenému návrhu pro Odbor územního pláno-

vání a rozvoje MMB. Dále je doplnilo o vlastní návrhy;

• prodejní cenu publikace pana Miroslava Kazdy Bosonohy v událostech

času ve výši 160 Kč;

• vydání a tisk uvedené knihy v počtu 700 kusů v tiskárně T. D. V. Vladimír

Dilhof, Vídeňská 80, Brno;

• odměnu autorovi publikace ve výši 20 000 Kč;

• ponechání odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši;

• změnu Organizačního řádu ÚMČ Brno-Bosonohy vzhledem k vytvoření

nového pracovního místa na provádění úklidových prací; 

• 15členné zastupitelstvo pro volební období 2006–2010

• návrh studie nové budovy mateřské školy ve variantě C (viz samostatný

článek);

• doplnění kupní smlouvy na pozemek zahrady budoucí školky;

• cenu za volební inzerci ve zpravodaji ve výši 15 Kč za cm2 vč. DPH;

• provádění jazykové korektury Bosonožského zpravodaje za cenu 500 Kč

za jedno číslo bez ohledu na rozsah (max. 8 stran, pozn. red.);

• požadavek městské části na uložení vedení NN do země při rekonstrukci

ulice Pražská.

ZZMMČČ  vvzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::

• zprávu pana Pruknera a stížnosti občanů na množící se případy vandaliz-

mu mládeže;

• zprávu paní Kilianové o účasti Bosonoh ve 3. ročníku  celorepublikového

programu Pivovary městům, informaci o zvýraznění vodorovného značení

na komunikacích; svislé značení bude provedeno až po dokončení kanali-

zace.

Informace z radnice
Dne 23. 3. 2006 se starosta a místostarostka zúčastnili výrobního výboru
výstavby kanalizace na ulici Pražská.
Dne 30. 3. 2006 jednali na odboru technických sítí o možnosti uložení ven-
kovního vedení NN do země.
Dne 3. 4. 2006 se starosta Miroslav Sojka zúčastnil na RMB jednání o
výstavbě a financování mateřské školy.
Dne 5. 4. 2006 se místostarostka zúčastnila pracovního jednání Vliv traso-
vání R43 na dotčené obce a další postup v této věci.
Dne 6. 4. 2006 se starosta zúčastnil jednání komise technických sítí MMB
týkající se kanalizace a obhajoval na finančním výboru MMB žádost o
dotaci od města na výstavbu  mateřské školy.
Další schůze zastupitelstva městské části se koná ve čtvrtek 27. 4. 2006
Hlavním bodem programu bude financování nové budovy mateřské školy.

Květoslava Kilianová

Restaurace U Sojků
Dne 8. 4. 2006 byla otevřena nová restaurace na Troubské ulici. Pro mne
jako kronikáře je to cenná informace, kterou zapíši do kolonky obchody a
služby za rok 2006. Pro občany je to další možnost, kde mohou v
Bosonohách trávit své volné chvíle a občerstvit se. Pro ostatní zařízení
podobného typu v naší obci je to výzva. Přeji tomuto novému zařízení, aby
vzkvétalo a majitelce – paní Sojkové – mnoho spokojených zákazníků.

Petr Juráček

Čaj o páté
Dne 8. 4. 2006 vpodvečer praskala bosonožská Orlovna ve švech. V tento
den se zde konala akce nejen pro občany důchodového věku. Sešlo se zde
téměř 190 lidí. Toto setkání organizoval bosonožský klub důchodců, jehož
předsedou je pan Lambert Prukner. Kdybyste si však mysleli, že „čaj“ je
pouze pro Bosonožáky, mýlili byste se. Byli tu lidé nejen z Bosonoh, ale i
z Troubska, Ostopovic, Starého Liskovce, Obřan a z dalších městských
částí. K poslechu hrála skupina Dolňáci. Byla to pro mě radost sledovat
tolik lidí (o několik let starších než já), jak se vesele baví. O bohaté tom-
bole a příjemné atmosféře snad ani nemusím psát. Chtěl bych poděkovat
všem organizátorům za pořádání této společenské události a popřát jim
chu� a vytrvalost při realizování podobných setkání. V zákulisí se mluvilo
o dvou až třech Čajích o páté v tomto roce, takže se nechme překvapit.

Petr JuráčekMateřská škola
Příprava výstavby nové budovy mateřské školky pokračuje. Atelier Creo,
který pro městskou část zajiš�uje projektovou dokumentaci, zpracoval tři
varianty studie budovy, které se lišily jak výslednou cenou díla, tak zasta-
věnou plochou  a vybaveností. Varianta, kterou zastupitelstvo vybralo pro
dopracování, počítá s vlastní kuchyní a třemi samostatnými hernami s
vlastním zázemím (šatna, sociální zařízení).
Tato varianta v sobě zahrnuje i využití sousedního pozemku, na který měst-
ská část uzavřela kupní smlouvu s jeho majitelem. Část tohoto pozemku
bude sloužit  jako zahrada, část bude zastavěna budovou školy. 
Poloha školky tak, jak je navržena, je jediná možná, další uvažované loka-
lity nevyhovují především absencí dostatečně velké zahrady. Hodnoty
hluku ze studie zpracované na novou polohu jsou v normě a rovněž stano-
visko hygieny je kladné. 
Vzhledem k navýšení maximálního počtu dětí na 72 a zpřísnění norem pro
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Rozhovor s panem Kazdou
Připravil jsem pro vás – čtenáře Bosonožského zpravodaje – krátký rozho-
vor s panem Kazdou. Chtěl bych mu za čtenáře jeho knihy velmi poděko-
vat za jeho úsilí a energii, kterou věnoval psaní této publikace.

1. Můžete se čtenářům představit?
Jsem rodák z Bosonoh a dosud zde žiji. Jsem ještě „prvorepublikové dítě“.
Dnes jsem už starobní důchodce (8 let v důchodu). Nejsem orientován poli-
ticky, ani nábožensky. Zájmů mám několik a jeden z okrajových zájmů je
historie.

2. Jak dlouho jste shromaž�oval podklady pro vaši knihu?
Od jinošských let. Tenkrát jsem ale ještě neměl jasno proč. Intenzivně
poslední tři roky.

3. Co vás přimělo k psaní této knihy?
Těžká otázka. Zeptej se, proč jeden je takový a druhý makový? Avšak
vážně. Dost mě zlobilo, že ostatní obce už podobné publikace mají. Tak
jsem se toho ujal.

4. Kde jste sbíral informace?
Dlouhý soupis pramenů je uveden v knize.

5. Měl jste při psaní knihy spolupracovníky?
Kapitolu o Orlu sepsal p. Karel Kuba, který mě také spolu s p. Janem Čoup-
kem provedli recenzi koloritu naší obce v období 1. republiky. 

6. Čím vás oslovila historie Bosonoh?
Uvědomil jsem si, že zde před námi žily generace lidí, jejichž život byl
mnohem těžší než náš.

7. Co vás nejvíce zaujalo při psaní knihy?
Nevím, co máš touto otázkou na mysli. Pokud některé z témat, pak by to
byly obě světové války. Nesmyslná apokalypsa, která poznamenala lidi na
celém světě a u nás také. Těmto dvěma tématům jsem se v rámci možnos-
tí věnoval dost podrobně.

8. Na jakou informaci, kterou jste při psaní vypátral, jste nejpyšnější?
Pyšný není to správné slovo. Jsem jen rád, že se mi vše podařilo sestavit
chronologicky a vyzvednout jen to podstatné. Alespoň doufám.

9. Jaké údaje se vám nejhůře zjiš�ovaly?
Informace o 19. století v naší obci. Je o něm jen málo záznamů.

10. Vím, že je to již vaše druhá publikace o Bosonohách. Chystáte další?
V žádném případě. To, co bude dále, je v rukou nastupující mladé generace.

11. Jak vás a vaši rodinu omezilo/obohatilo psaní knihy?
Rodina omezena kromě finančních nákladů na pomůcky (počítač, tiskárna
a náplně, benzín...) nebyla. Má žena mi pomohla s gramatikou a byla
dobrým domácím kritikem. Dcera a ze� se v závěru velmi zasloužili o vyře-
šení technických problémů souvisejících s vydáním knihy (nekonečné tří-
měsíční konzultace s grafikem a jazykovou korektorkou). Všichni byli skvě-
lí. Nesmím zde zapomenout ani na vstřícný postoj starosty p. Miroslava
Sojky a místostarostky pí Květy Kilianové, kteří souhlasili, aby kniha byla
vydána pod záštitou našeho úřadu. Také sehnání sponzorů stálo našeho sta-
rostu jistě nemálo úsilí. Za to jim všem patří můj dík.

12. Máte nějaký vzkaz pro bosonožské i nebosonožské čtenáře vaší knihy?
A� jim kniha přinese radost. A také a� jsou na sebe hodní. Přál bych to všem
i tobě.

13. Setkal jste se už s nějakou kladnou nebo zápornou reakcí na knihu?
Dosud ne. Ještě je příliš brzy.

Děkuji!

Petře, tobě jako svému nástupci v kronikářské činnosti přeji jen úspěchy a
pokud mně to zdraví dovolí a budeš mít zájem, rád ti pomohu. Při této pří-
ležitosti bych tímto rád požádal všechny občany Bosonoh, aby mému
nástupci vycházeli vstříc. Možná, že i jednou napíšeš další pokračování k
mé knize.

P. S.:
Informace pro občany: Kniha Bosonohy v událostech času se prodává v
úředních hodinách na ÚMČ. Její cena je 160 Kč. 
Pokud máte o knihu zájem, ale nemůžete na úřad přijít, zavolejte na tel.
číslo 547 422 711 (OU Bosonohy) a knihu si objednejte telefonicky. Bude
vám donesena (bez dalších poplatků) až domů. A to se vyplatí!

Petr Juráček

Chodíte ve večerních hodinách (neděle, středa) kolem Orlovny a divíte se,
že ještě po 22. hodině se tam svítí? Nedivte se! V sále je v tuto dobu počet-
ná skupina naší mládeže, která se pilně připravuje na svůj den D – na 7. 5.
2006 – na Mladé hody. Kolem 12 párů se připravuje pod vedením několika
dospělých z kulturní komise a zkušené stárky s hlasitým odhodláním
Martiny Doležalové na zpěvy a tance, které ukážou celé obci při bosonož-
ských hodech, které se konají u příležitosti oslavy svátku sv. Floriána –
patrona obce. 
Chtěl bych touto cestou všechny povzbudit a poděkovat jim za jejich ocho-
tu oživovat v Bosonohách tuto tradici.
Tak a� vám to šlape a zpívá aneb Bosonožský kostelíček, kolem něho černý
les, až…

Petr Juráček

Dne 28. dubna 2006 od 19.00 hod.

se v Orlovně v Bosonohách

uskuteční předhodová zábava.

Srdečně zvou stárci.

Mladé hody

Bosonožské hody jinak

Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy
si vás dovoluje pozvat na kulturní událost v naší obci.

MMLLAADDÉÉ  HHOODDYY
kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnníí

77..  55..  22000066
Předpokládaný program: 

- v 9 hodin mše svatá v kapli sv. Floriána, nebo v parku pod školou

- od 14 hodin průvod stárků po obci

- od 19 hodin hodová zábava v místní Orlovně

K tanci a poslechu bude hrát skupina Dambořanka.

Prodej vstupenek bude zahájen 26. 4. 2006 na ÚMČ.

Den matek

Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy a Klub důchodců

si vás všechny dovolují pozvat

nnaa  oossllaavvuu  ddnnee  nnaaššiicchh  mmaammiinneekk..
Akce proběhne na myslivně u lesního hřiště

ddnnee  1133..  55..  22000066  oodd  1155  hhoodd..
Živá hudba i občerstvení budou připraveny.

Pro maminky máme malé překvapení.

Přij�te se pobavit.
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Povodeň
Dne 23. 6. 1970 nastala pro naši obec těžká chvíle. V odpoledních hodi-
nách se obloha pokryla těžkými mraky a začalo pršet. Prudký déš� přešel
posléze ve velkou průtrž mračen. Mraky se nad naší obcí a přilehlým oko-
lím točily, přibývaly nové a průtrž neustávala. Trvala až do pozdních večer-
ních hodin. Starší pamětníci později uvedli, že za svého života nic podob-
ného nezažili.
Až po desáté hodině večer se průtrž změnila v drobný déš�. Následky tako-
vého přívalu vody byly ohromující. Náš malý potůček Leskava se promě-
nil v ničivý vodní živel. 
Na Práčatech a na ulici Pražská byly domy zaplaveny v přízemí až do výše
1,5 metru a celé toto území bylo zaplaveno vodou a šumělo jako mořská

hladina. Po celém
toku Leskavy
bylo vše poniče-
no a zdevastová-
no záplavovou
vodou. Např. na
Pražské ulici si
den předtím při-
vezl jeden z
majitelů rodinné-
ho domku vlečku
tvárnic. Zmizely.

Voda tekla do domů okny. Škody na domech i zařízeních byly obrovské. 
Teprve poté bylo koryto Leskavy v obci upravováno. Zůstává však i nadále
otázka, zda i tato úprava by byla dostatečná v případě tak velkého přívalu
vod, které jednou jako tisíciletá voda přijdou.

Použito z vydané knihy Bosonohy v událostech času

Jaro

Jaro �uká na dveře, 
sluníčko se směje z výše, 
sníh a ledy roztávají
a ptáčci se k nám vracejí.

Den se prodlužuje
a venku se otepluje.
Vysychají cestičky,
děti hrají kuličky.

To budu já!

Napsala Hana Černíková, žákyně 4. tř. ZŠ v Bosonohách

Hospodyňky myjí okna,
věší čisté záclony,
děti odhazují zimní bundy
a obouvají sandály.

Zelená se travička
a začíná honička.
Kdo dřív najde první sněženku
a potěší s ní maminku?

Zprávičky z naší školičky o tom, jak jsme prožili zimu
Adventní čas si děti prožily společnými přípravami. Do svátečně vyzdobe-
né mateřské školy přišel Ježíšek s dárečky. Děti mu zazpívaly koledy a
přednesly básničky, než se doslova vrhly na nové hračky. Domů si odnesly
vlastnoručně vyrobené dekorativní dárečky a přáníčka. Spolu s dětmi jsme
si vychutnali tradiční kouzelnou atmosféru, spolu se vzorky vynikajícího
domácího cukroví z kuchyní našich maminek.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří se svými příspěvky podíleli
na radosti dětí!
Čtvrtek 26. 1. 2006 byl v MŠ dnem otevřených dveří. Tak jako v minulos-
ti nás v hojném počtu navštívily maminky se svými dětmi.  
V letošní zimě si děti opravdu užily her na sněhu na naší zahradě! Školku
navštívilo několik divadelních společností se svými pohádkami. V lednu
jsme také společně s 1. třídou ZŠ navštívili Divadlo Radost.
Před zápisem do ZŠ předškoláci tradičně školu navštívili. Vyzkoušeli  lavi-
ce v 1. třídě, nahlédli prvňáčkům do sešitů a společně si zazpívali.
Bosonožský karneval měl pokračování také ve školce. Děti si užily svých
originálních kostýmů, zasoutěžily si a všechny byly odměněny. Závěrem
našeho masopustního veselí byla „diskotéka“.
Konec zimy věnujeme dopravní výchově. Děti se poznávají a rozlišují
dopravní prostředky, učí se správnému a bezpečnému chování při přechá-
zení silnice, řešíme problémové situace, poznáváme dopravní značky,
seznámíme se i se správným vybavením kola apod., v čem nám pomůže
také výukový program Městské policie v naší MŠ.
Po zvládnutí správného přecházení Pražské ulice můžeme vyrazit do příro-
dy, pozorovat a poznávat pomalu se probouzející a tolik očekávané jaro.  

Vaše mateřská škola

Žhářství, vandalství v naší vsi
Červená se, line záře, oheň, hřeje ruce, barví tváře, zamrazí u srdce.
Zamrazí u srdce? Ano! Když jsem ve středu (5. 3.) navečer přijížděl do
Bosonoh, už na zastávce Skalní jsem viděl, že vstupní budova do učiliště je
nepřirozeně osvětlena. Nechci si hrát na vševěda, ale hned mě napadlo, že
hoří kontejnery. Když jsem procházel kolem schodů u učiliště, šlehaly z
nádoby na tříděný papír vysoké plameny. O něco později přijela policie a
hasiči. Za chvíli bylo po všem. Po všem? Po všem určitě ne! Zůstala tu
nemalá škoda – 1 shořelý kontejner na tříděný papír, ze kterého zbyla jen
kolečka (cena kontejneru je přibližně 10 000 Kč) a z části roztavená nádo-
ba na sklo, která je nepoužitelná (cena je podobná jako u kontejneru na
papír). Co ještě zůstalo, je již zmíněné mrazení u srdce. Jak může být někdo
tak hloupý a udělat tuto věc? Takové a podobné otázky se honí hlavou asi
nejen mně. Ona to nebude jen hloupost, ale i nevychovanost a naprostá
ignorace hodnot lidské práce a snažení. Tento incident mě zamrzel o to více,
že jsem právě toto místo vybral pro přistavení kontejnerů na tříděný odpad.
Do léta 2005 neměli totiž naši spoluobčané, kteří bydlí u učiliště, ve svém
okolí možnost odpad třídit. Po dohodě s paní Drahonskou z našeho úřadu
jsme se domluvili s vedením učiliště, které nám dovolilo pozemek pod
schody zkušebně využívat. 

Co bude dál?
O několik dní
jsem se dozvěděl,
že tento požár
nebyl jediný v
daném týdnu. Ve
čtvrtek vyhořel
dle podobného
scénáře kontejner
na papír na ulici
Ševčenkova a v
úterý 4. 4. hořela

v Bosonohách stodola, přičemž zde určitě nešlo o samovznícení.
Pobouřilo vás toto vandalství? Ano? To jsem rád. Toto svoje pobouření a

rozladění z těchto věcí si alespoň částečně uchovejte do dalších dní a týdnů.
Jen tak se nestaneme k podobným záležitostem imunní a dokážeme si jich
všímat. Věřím, že když nebudeme lhostejní k našemu okolí, postupně
vymýtíme tento nešvar z naší obce a odradíme případné záškodníky a dare-
báky. Držím nám palce. Na závěr jen podotknu, že tyto výtržnosti již řeší
nejen policie, ale i naše zastupitelstvo. Pan starosta požádal pořádkové služ-
by, aby více hlídala „ohrožená“ místa naší obce.

Petr Juráček
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Poznámka nikoli na okraj
V minulém čísle jsem v úvodníku zapomněl na důležitou osobu, bez níž by
naše redaktorské snažení mnohdy přišlo vniveč. Je to paní PhDr.
Květoslava Horáčková, Ph.D., která zajiš�ovala jazykovou korekturu a byla
členkou redakční rady. Také ona vzhledem ke svým pracovním aktivitám
předala červenou tužku a Slovník spisovné češtiny svojí nástupkyni. I jí
tedy patří naše poděkování a přání četby zpravodaje bez chyb.  

Miroslav Čoupek 

R43 na programu zasedání ZMB
Vážení přátelé,
v úterý dne 11. 4. zasedalo Zastupitelstvo města Brna, které mělo na pro-
gramu návrh schválit Zadání nového územního plánu města Brna, který by
měl být dokončen a měl by začít platit v roce 2010. Postoj zastupitelů byl
velkým zklamáním, ale naštěstí význam tohoto zasedání pro nový územní
plán je velmi malý a  bylo to spíš ostudou pro zastupitele než něčím jiným.
Magistrát obdržel k návrhu zadání nového územního plánu 941
podnětů/stížností od občanů,  tedy mnoha z Vás a Vašich přátel. Osobně
zodpovědná za vypořádání podnětů byla vedoucí odboru územního pláno-
vání a rozvoje Magistrátu města Brna paní Ing. Wendscheová. Její postoj
byl šokující. Všechny tyto podněty smetla ze stolu a opět informovala
zastupitele tak, že i ti, kteří by měli zájem se věcí zabývat, byli  uvedeni  v
omyl. Odvolávala se na údajně projednanou územní prognózu JMK a tedy
na údajný požadavek zapracovat R43 do územního plánu města Brna. Řada
zastupitelů se pokoušela  odvolat na to, že oni věci nemohou studovat a že
rozhodují na základě podkladů od „odborníků“, tedy odboru OÚPR a jeho
vedoucí. Řada z nás využila dvouminutový limit k  vystoupení před zastu-
pitelstvem. Zastupitelé tak byli  konfrontováni s jasně vyjádřenými  infor-
macemi a názory a nemohou ani jeden z nich nyní tvrdit, že nebyli infor-
mováni. Dostali od nás také několik materiálů, které jim stručně problém
pochybení odboru OÚPR vysvětlily. Zcela nestranně můžeme konstatovat,
že pouze dvě strany vystoupily proti R43 – Strana zelených a KSČM. V
kuloárech se říkalo, že pozměňovací návrhy předloží i ČSSD, protože je
údajně proti vedení R43 přes Bystrc a zejména přes Bosonohy, ale může-
me jen konstatovat, že moc aktivity jsme od  této opoziční strany nakonec
neviděli a ČSSD hlasovala  v sérii  závěrečných  hlasování se stávající koa-
licí ODS a KDU-ČSL. Je možno říci, že ODS se zachovala podle očeká-
vání. Kromě vystoupení náměstka Jonáše, která se točila okolo označování
Dr. Vlašína ze Strany zelených za „škodnou“,  zazněla i slova, že občanská
sdružení se neúčastnila žádných jednání o územním plánu a že jsou pouze
destruktivní. Od KDU-ČSL jsme se nedočkali ničeho pozitivního a ani
jsme to nečekali, když krajským hejtmanem je Ing. Juránek z KDU-ČSL.
Doufejme, že se najdou noví, schopní lidé, kteří budou na podzim ve vol-
bách v Brně kandidovat. Je na nás všech, abychom se snažili vyhledávat
dobré kandidáty, kteří by hájili zájmy občanů a ne jen zájmy svoje osobní.
Je naprosto zjevné, že ODS, která byla v celostátním měřítku po roce 1989
nositelem demokracie, se nám v brněnském prostředí stala silou, která s
občany ani s demokracií nemá moc společného a ze zkratky ODS zbylo
pouze  poslední písmeno S, tj. je to prostě strana, která sleduje pouze osob-
ní zájmy svých straníků.
Zastupitelům byla doložena informace, že jsme překvapivě zjistili, že  R43
není závazně schválena v platné nadřazené územně plánovací dokumenta-
ci (Územní plán Velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglo-
merace z roku 1985). Při prezentaci těchto faktů se někteří zastupitelé
ušklebovali a na jejich tvářích byl vidět posměch. Tento nezájem o fakty je
alarmující. Zastupitelům bylo na příkladě jiných dokumentů předložených
Radě Brna, které byly vypracovány na stejném odboru – OÚPR, doloženo,
jak mizerná je  právní kvalita těchto dokumentů a tedy že mizerný způsob
vypořádání  námitek  k zadání ÚPmB a vlastní zadání nejsou výjimkou. V
těchto případech  musela Rada zrušit svá usnesení a MMB musel platit
mnohatisícové částky soudu.
Zastupitelům byla rovněž ukázána petice a velký balík s kopiemi  podpiso-
vých archů s 34 tisíci podpisy. Zastupitelé byli vyzváni, že si mohou petici
a  kopie archů prohlédnout, ale neprojevili zájem. Zastupitelé byli informo-
váni, že petice je stále živá a podpisy přibývají. O tom, kdy bude petice
předána, rozhodne petiční výbor tak, aby bylo pro úřady co nejtěžší petici
shodit  ze stolu a naopak aby bylo docíleno co největšího efektu.
Na konec jednání došlo k hlasování a nebylo překvapením, že stávající
koalice ODS a KDU-ČSL hlasovala hromadně pro zadání ÚPmB se zahr-
nutím R43 a nereagovala ani jednou kladnou větou na podněty občanů.
Zklamáním byl postoj ČSSD.
Proběhla také pravidelná schůzka občanských sdružení v Bystrci a  je  při-
pravována řada kroků, které se v dané souvislosti v nejbližším období pro-
vedou a kdy se pokusíme na stůl vrátit i  941 stížností/podnětů od občanů
a další věci. Jistě je vhodné, aby Magistrát města Brna, popř. nadřízený
orgán územního plánování, tj. Krajský úřad JMK, byly osloveny Vámi jed-
notlivě. O  výsledcích Vašeho konání nás prosím informujte a my budeme
informovat o podáních za skupinu občanských sdružení.

Vše dobré všem přeje a zdraví
Jana Pálková

e-mail: r43@centrum.cz, další informace na www.r43.cz

Občanské sdružení informuje
KKddyyžž  ddýýcchháánníí  šškkooddíí  zzddrraavvíí
V časopise Moje zdraví č. 3/2006 vyšel článek, který může objasnit mnohé
a z něhož čerpám.
Podle studie údajně provedené profesorem E. G. Knotem z Birgmingham-
ské univerzity byla prokázána alarmující souvislost mezi výskytem rakovi-
ny u dětí a znečištěním ovzduší.
Výzkum proběhl u 12 000 dětí, které zemřely na rakovinové onemocnění
před svými 16. narozeninami, a dokázal, že pokud bydlíte poblíž zdroje
znečištění (např. ulice se silným automobilovým provozem), zvyšuje se
riziko vzniku rakoviny více než 12×. Opět se tak ukázalo, jak zásadní je
kvalita ovzduší pro zdraví lidí.
Je nutno si uvědomit, že člověk za svůj život (75 let) vydýchá (resp. svými
plícemi perfektně přefiltruje) téměř 1 milion m3 vzduchu. To je objem,
který si lze jen těžko představit, ale bohatě by stačil naplnit víc než 10
vzducholodí Graf Zeppelin. 
Spolu s tímto neuvěřitelným množstvím vzduchu nám za život do plic
pochopitelně vniknou i stovky kilogramů prachových částic, mikroorganiz-
mů a chemikálií. 
Jak tyto škodliviny nakonec ovlivní naše zdraví, pak záleží na dvou fakto-
rech: na samočisticí schopnosti plic, tzn. na kondici plicní výstelky (mimo-
chodem o ploše cca fotbalového hřiště), a na charakteru a množství znečiš-
�ujících látek.
Samočištění plic zajiš�uje tzv. řasinkový epitel, kde řasinky svým pohybem
neustále „vymetají“ kontaminovaný hlen a my se ho nakonec zbavíme
vykašláním. 
Toto ovšem platí pro dostatečně velké vdechnuté částice, které se běžně
vyskytují v přírodě.
Civilizace, přesněji spalované uhlovodíky, zvláště ze spalovacích motorů,
však zanáší do ovzduší částice označované jako PM 5 a PM 2,5, se kterými
si plicní řasinky nedokáží poradit a propustí je do krevního řečiště živého
organizmu. Jakou paseku tyto částice v živém organizmu udělají, nebylo
dosud na území ČR seriózně zkoumáno. Po dlouhodobé expozici se před-
pokládá stejný účinek jako u azbestu,  jehož používání již bylo zakázáno.
Podle korejských vědců by se obyvatelé měst měli dožívat až o 6 let déle
proto, že se předpokládá, že mají k dispozici kvalitní lékařskou péči a
informace o zdravém způsobu života jsou pro ně mnohem dostupnější než
pro obyvatele venkova.
Na samočisticí schopnost plic má pochopitelně vliv i suchý a minimálně
ionizovaný vzduch v téměř hermeticky izolovaných stavbách se vzducho-
těsnými plastovými okny, obojí typické pro moderní městskou výstavbu,
což má pochopitelně za následek zahuštění plicního hlenu, nižší pohylivost
řasinek a tím i vyšší zranitelnost sliznic dýchacích cest, výrazně vyšší pro-
cento chronických zánětů a tím i  nižší samočisticí schopnost plic. 
Významným a mnohde dominantním zdrojem znečištění ovzduší chemiká-
liemi a prachem je automobilová doprava, přičemž hygienickými a státními
orgány jsou stanovovány limity, které údajně neškodí. Avšak i tyto limity
jsou již dnes vlivem vysoké dopravní zátěže překračovány, což je prokaza-
telné z údajů o měření prašnosti v Bosonohách kolem ulice Pražská a kolem
dálnice D1 v Ostopovicích, Troubsku, Popůvkách atd. 
Za této již nyní nedobré situace nám, obyvatelům Rozdrojovic, Knínic,
Bystrce, Bosonoh, Troubska a Ostopovic, chtějí naši volení zástupci „při-
sladit“ život dalšími dávkami škodlivin vedením rychlostní komunikace
R43, která byla Přístupovou smlouvou k Evropské unii začleněna do TEN
(Trans European Network) – Transevropské dopravní sítě jako důležitá
trasa pro spojení Skandinávie s Balkánem.  
Nikde v České republice nebyl proveden seriózní dlouhodobý průzkum
vlivů dopravního zatížení na zdraví obyvatel! A to ani z hlediska perma-
nentní hlukové zátěže, ani z hlediska zvýšené prašnosti, zvláště pak mikro-
skopickými prachovými částicemi PM 5 a PM 2,5.

Ing. Jiří Kilian
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Duben 2006

Rozlosování utkání FK SK Bosonohy – jaro 2006
AA  mmuužžii
So 6. 5. 16.30 s MR Znojmo
Ne 14. 5. 16.30 ve Veverské Bitýšce
So 20. 5. 16.30 s Kunštátem
Ne 28. 5. 16.30 v Jevišovicích
So 3. 6. 16.30 s Tasovicemi

AA  ddoorroosstt
So 6. 5. 14.45 s Rosicemi
Ne 14. 5. 14.45 ve Veverské Bitýšce
So 20. 5. 14.15 s Lipůvkou
Ne 28. 5. 10.00 v Blansku
Ne 4. 6. 14.15 s Žebětínem
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Josef Šibor Práčata 80 let

Drahomíra Volejníková Pražská 80 let

Ludmila Badinová Pražská 75 let

Miloslav Nováček Hoštická 75 let

Stanislav Suchý Ostopovická 70 let

BLAHOPŘEJEME !

Jubilanti

Sport

Inzerce

Divadlo G-studio, Kounicova 22
ČT 11. 5.  ABY BYLO JASNO (19.30 h.)    

ST 17. 5.  PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU STÁLE RÁD (19.30 h.)        

PO 22. 5.  ŠANSON ŽIJE! (19.30 h.)

– KONCERT JANY MUSILOVÉ

PÁ 26. 5.  1 + 1 = 3 (19.30 h.)            

PO 29. 5.  ABY BYLO JASNO (19.30 h.)

RReezzeerrvvaaccee::

tel.: 541 215 583

fax: 541 215 585

mobil/sms: 777 730 643

Pálení čarodejnic na Myslivně
Hotel MYSLIVNA, Nad Pisárkami 1, Brno

již po šesté pořádá

vv  nneedděěllii  3300..  dduubbnnaa  oodd  1188  hhooddiinn

TTRRAADDIIČČNNÍÍ  PPÁÁLLEENNÍÍ  ČČAARROODDĚĚJJNNIICC
a současně zahajuje provoz

oblíbené letní terasy s výhledem na panorama města Brna.

PPřřiipprraavveennýý  pprrooggrraamm::
Soutěž o cenu pro nejkrásnější čarodějnici.

K dobré náladě hraje rock and roll 60.–70. let
známá skupina FFiirree  BBaallllss..

Jídla na grilu – opékání špekáčků „za pusu“,
točené pivo a bohatý výběr nápojů.

HOTEL MYSLIVNA zve všechny příznivce dobré nálady
a dobrého jídla, kteří chtějí přivítat příchod jara.

Program ZOO Brno – květen 2006
11..  MMÁÁJJ  VV  ZZOOOO  BBRRNNOO

datum: 1. 5. 2006 
program: 11.00–17.00 hod. hrají a zpívají country kapely na 

pódiu U Velblouda
14.00 hod.  taneční vystoupení Novoveská štístka,
vyhlášení výherců soutěže v kreslení MY DAY v 
rámci kampaně Zachraňme nosorožce

DDEENN  DDĚĚTTÍÍ  SS  CCEENNTTRREEMM  PPRROO  RROODDIINNUU  AA  PPRROO  
PPĚĚSSTTOOUUNNSSKKÉÉ  RROODDIINNYY

datum: 14. 5. 2006
specifikace: kulturní a soutěžní program pro návštěvníky ZOO

IINNDDIIÁÁNNSSKKÝÝ  DDEENN  VV  ZZOOOO  BBRRNNOO
datum: 20. 5. 2006
program: 11.00–14.00 hod. vystoupení indiánské skupiny 

Hau Kóla na pódiu U Velblouda
11.00–16.00 hod. výroba šperků, indiánských čele-
nek a malování na obličej u pódia

ZZVVÍÍŘŘÁÁTTKKAA  TTAAKKÉÉ  NNEEKKOOUUŘŘÍÍ  ––
BBRRNNOO,,  ZZDDRRAAVVÉÉ  MMĚĚSSTTOO

datum: 21. 5. 2006
specifikace: kulturní a vzdělávací program pro návštěvníky 
kontakt: Mgr. Vitulová, tel. 546 432 360

DDEENN  DDĚĚTTÍÍ  SS  RRÁÁDDIIEEMM  FFRREEKKVVEENNCCEE  11
datum: 27. 5. 2006 
specifikace: kulturní a soutěžní program

pro malé návštěvníky a rodiče
večerní prohlídka ZOO

kontakt: Mgr. Vitulová, tel. 546 432 360

DDEENN  DDĚĚTTÍÍ  SSEE  ZZOOOO  BBRRNNOO
datum:         28. 5. 2006 
program: 11.00–16.00 hod. hrají a zpívají Noví Kaskadéři 

na pódiu U Velblouda
14.00–15.00 hod. hrají a zpívají Kamarádi tamtéž
v areálu zoo budou soutěžní stanoviště, lanová dráha 

kontakt: Mgr. Vitulová, tel. 546 432 360

Zoologická zahrada nemá zavírací den 
a i ve sváteční dny má otevřeno od 9 hod.
do 18 hod.

BANKOVNÍ PŮJČKY
do 75 000 Kč.

Splátky od 702 Kč/měsíc

i pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku!!!

tel.: 737 301 970

PEDIKÚRA • MANIKÚRA
• lakování • zdobení nehtů • P.Shine • depilace voskem •

• parafínové zábaly •
Přijďte do příjemného prostředí pro odpočinek a péči

tel.: 604 704 999
U HŘIŠTĚ 17, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

autobus č. 69 – zastávka U Hřiště



Inzerce

* MANDLOVÁNÍ *

* ŽEHLENÍ *

* PRANÍ *

* OPRAVY ODĚVŮ *

Rozvoz prádla po domluvě

Příjem prádla:

po–pá  15–18 hod.

Přímá 39, Brno-Bosonohy
Tel.: 547 227 569, 731 464 878
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