
zpravodaj

Milí spoluobčané, 

máte v rukou nové číslo Bosonožského zpravodaje. Ti z Vás, kteří si našli

čas na komunální volby, měli v rukou i budoucnost naší obce. Jak ta

budoucnost bude vypadat, Vám snad napoví informace o výsledcích voleb

v Bosonohách, reportáž z besedy o územním plánu Bosonoh a složení

nového zastupitelstva včetně obsazení klíčových postů ve vedení radnice.

Nezůstaneme vám dlužni ani další novinky. 

Na rozdíl od politických bouří a přeháněk nám počasí nabízí jeden z krás-

nějších podzimů, takže se můžeme těšit mimo jiné na vynikající ročník

vína. Jaký „ročník“ bude nově zvolené vedení obce, ukáže až delší čas.

Přejme mu dobré podmínky, hodně chuti a málo škůdců. 

Aby nám všem chutnalo i po čtyřech letech. Vždy� jsme si ho sami zvolili.

Za celou redakční radu Vám přeji hezké dny.
Miroslav  Čoupek

Bosonožský vydává 

statutární město Brno,

městská část Brno-Bosonohy

Bosonožské nám. 1, 642 00

tel.: +420 547 422 710

XII. ročník, číslo 10, říjen 2006 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

Slovo redakce

Minulý rok jsem jako třídní učitel nacvičoval se svými žáky divadelní

inscenaci Dívčí válka. To víte, holky byly nadšené, že si mohou zahrát 

a zároveň přímo na pódiu před lidmi pokořit kluky. Dne 30. 9. 2006 to

vypadalo v Bosonohách podobně. Kluci, muži, muži zralého věku přihlí-

želi, jak nás bosonožské ženy přehrávaly na plné čáře. Ale přejme jim to!

Ale abych začal od začátku. V roce 1989 se v Bosonohách uskutečnily

poslední babské hody.

Těžko se zjiš�uje původ a historie této slavnosti, ale zřejmé je, že babské

hody jsou určeny výhradně ženám nejen vdaným. Uplynulo dlouhých 

17 let, kdy se o těchto hodech mluvilo a jen se na ně vzpomínalo. Díky

několika nadšencům z řad obyvatel naší obce se však tato tradice vrátila do

našich ulic a našich srdcí.

pokračování na straně 5

Babské hody po 17 letech
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- Nové stavby v Bosonohách

Dočtete se

Ve dnech 20. a 21. 10. 2006 jsme volili v Bosonohách, tak jako všude v

republice, nové členy zastupitelstva naší městské části.  Místo i čas byly

obvyklé, poprvé v historii se však o přízeň voličů ucházelo pět politických

uskupení a premiérově na každé kandidátce bylo patnáct jmen. Celých 75

našich spoluobčanů nabízelo svoje služby ve prospěch obce a svých voleb-

ních programů. Bylo tedy z koho vybírat. 

Výsledky voleb v číslech:

zapsaní voliči: 1 893

vydané obálky: 1 080

volební účast: 57,05%

odevzdané hlasy: 14 603

Pořadí stran a sdružení podle získaných hlasů:

poč. hl. % počet mandátů

ČSSD 4 122 28,23 4

KDU-ČSL 3 325 22,77 4

Strana zelených 2 895 19,82 3

ODS 2 406 16,48 2

Sdružení nezávislých kandidátů 1 855 12,70 2

Seznam zvolených členů zastupitelstva v pořadí podle cel-

kově získaných hlasů:

jméno počet název
kandidáta hlasů strany

Sojka Miroslav 516 ČSSD

Ing. Růžička Richard, Ph.D. 385  ČSSD

RNDr. Jiaxis Anastásios 378 SZ

Mgr. Juráček Petr 371 KDU-ČSL

Výplach Jiří 335 ČSSD 

Melounová Marcela 315 ČSSD

Špačková Marie 274 SNK

Medová Drahomíra 273 KDU-ČSL 

Vrtěnová Ta�ána 266 SZ

Gallina Petr 260 KDU-ČSL 

Čoupek Miroslav 255 KDU-ČSL 

Tesař Petr 231 SZ

Lančaričová Zdeňka 216 ODS

Gabriel Petr 215 ODS

Ing. Kilian Jiří 185 SNK

Všichni děkují za Vaši účast a podporu při volbách.

Další informace o předvolebním dění a nově zvoleném zastupitelstvu

najdete na straně 2 a 3. Miroslav Čoupek

Komunální volby 2006



Vážení spoluobčané, 
dovolte mi malé osobní ohlédnutí za úspěchy i neúspěchy minulého volební-
ho období. Pro Bosonohy jsem pracovala v posledních šesti letech, z toho
první dva roky bez funkce. K práci pro  obec mě vyprovokovala bezútěšná
situace v tranzitní dopravě, k jejímuž řešení se od prvních svobodných komu-
nálních voleb zavazovaly všechny kandidující subjekty, bohužel však bez
jakéhokoliv dílčího úspěchu. Nestačí totiž pouhé sliby či přání. Aby  se přání
stalo skutkem, k tomu je zapotřebí mravenčího úsilí, pracného budování kon-
taktů, vytrvalosti a v neposlední řadě i sebezapření. Uspořádala jsem petici
občanů s požadavkem o vyjmutí úseku dálnice D1 ze zpoplatnění. Mnohá
zklamání (nepomohli 2 ministři dopravy za ČSSD, z nichž ministr Schling
mně a panu Petru Gabrielovi dal osobní slib a své rozhodnutí o udělení
výjimky dokonce veřejně oznámil) bylo třeba  překonat, nevzdat se a pokra-
čovat dál. A tak se mi po pěti a půl letech podařilo prosadit tuto výjimku ze
zpoplatnění dálnice kolem Bosonoh (Ing. Šimonovský). Je to sice malý krok,
ale je konkrétní. 
Dále jsem aktivně usilovala o vybudování protihlukových stěn kolem dálnice,
spolupracovala jsem s jejich projektantem, kompetentním pracovníkem
ministerstva dopravy i ministrem samotným. Zásluhou tehdy ještě ministra
Ing. Milana Šimonovského je celá akce odhlučnění dálnice kolem Bosonoh,
Starého Lískovce a Troubska naplánovaná a připravená.
Požadovala jsem i prodloužení těchto stěn, aby Bosonohy byly lépe chráně-
ny proti hluku. Bohužel podle současných hlukových norem není nutno tyto
stěny prodlužovat. K plánované výstavbě protihlukových stěn kolem Lískovce
nedošlo letos z důvodu prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavby.
Základní příprava ale začne ještě letos. V dubnu příštího roku by měla být
zahájena výstavba stěn kolem Lískovce a Troubska, následně kolem Bosonoh. 
Osobně se mě velmi dotklo, že v nejnovějších volebních programech někte-
rých stran se vyskytly jako sliby do budoucna věci, které jsou již podrobně
naplánovány nebo dokonce prosazeny a které považuji za své dílo. 
Příkladem je naplánované, schválené a do posledního detailu připravené
zklidnění Pražské ulice. Intenzivním jednáním s pracovníky Brněnských
vodáren a kanalizací, Kovoprojekty, odboru dopravy, investičního odboru a
dalších organizací se mi podařilo přesvědčit zúčastněné, že budování kanali-
zace je nejvýhodnější a nejúspornější příležitostí, jak vybudovat moderní
komunikaci, na které se řidiči budou nuceni chovat  k chodcům ohleduplně-
ji.  Jako první akceptoval tento návrh pan Ing. Miroslav Martínek, vedoucí
útvaru inženýrských sítí, a pan Ing. Vladimír Fišer, hlavní inženýr projektu.
Po schválení odborníky následovala jednání s vrcholovými politiky z vedení
města Brna i Jihomoravského kraje. 
K finančnímu zabezpečení této náročné akce bylo třeba sdružit prostředky
města i kraje, což zabralo odborníkům i právníkům nesmírné množství času.  
V rámci této rozsáhlé akce  jsem také žádala EON, aby rovněž využil příle-
žitosti a přemístil venkovní elektrické vedení do země. Jednání více subjektů
se uskutečnilo 30. 3. 2006 se závěrem, že rekonstrukce elektrického vedení
byla provedena v roce 1988, sí� není na hranici 30 leté životnosti, ze strany
provozovatele je tedy přeložení sítě nerentabilní.
Ve všech těchto jednáních nešlo o velkolepé politické sliby, ale jen o spous-
tu práce. Nikdo si neumí představit, kolik jednání, složitě dohodnutých schů-
zek, cestování a telefonátů snaha dosáhnout téměř nedosažitelné představuje.
Z posledních dnů mám dobrou zprávu. Odbor dopravy počítá s obchvatem
Bosonoh, čemuž jistě napomohla i jednání kolem zklidnění. Mám radost, že
se mi tak důležité dílo pro Bosonohy – zklidnění průjezdní komunikace na
Pražské – podařilo prosadit. Děkuji zastupitelům za udělený mandát k jed-
nání.

Pro velké množství práce a jednání s nejrůznějšími institucemi, politiky 
a úředníky dnes dobře vím, jak nesnadná je práce představitelů obce, kteří
pro svoje spoluobčany chtějí  opravdu něco udělat. 
Své osobní ohlédnutí píšu do obecního zpravodaje i proto, aby si občané více
uvědomovali, zda a jak se o odstraňování jejich problémů obecní úřad 
a zastupitelstvo snaží. 
A přeji všem nově zvoleným  zastupitelům, aby se jim práce dařila, ale také
aby je občané za dobré výsledky uměli pochválit.

Květoslava Kilianová 
bývalá místostarostka (KDU-ČSL)

Následující fotoseriál představuje předvolební setkání kandidátů jednotlivých

stran s potenciálními voliči. Probíhala v rozmezí čtrnácti dnů před volbami 

a různé  strany je pojaly různě. Hovořilo se o aktuálních tématech, vážně 

i nevážně, došlo i na představení kandidátů do senátu či vedení města. Pekly

se koláče, vařil guláš, i na děti se pamatovalo. Zkrátka kandidáti měli jasno 

v tom, co Bosonohy potřebují. Přejme těm zvoleným, a� to nezapomenou.

Snímky jsou seřazeny podle vylosovaného pořadí stran.

Slovo bývalé místostarostkyPředvolební maratón
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6. 10. 2006 – Sdružení nezávislých kandidátů, SOU 

14. 10. 2006 – Občanská demokratická strana, Bosonožské náměstí 

8. 10. 2006 – Česká strana sociálně demokratická, Orlovna 

5. 10. 2006 – KDU-ČSL, Orlovna 

14. 10. 2006 – Strana zelených, u fotbalového hřiště



43. zasedání zastupitelstva konané dne 12. 10. 2006

Fotografie členů nově zvoleného zastupitelstva MČ Brno–Bosonohy

Ustavující zasedání nového zastupitelstvaInformace z radnice

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání ve volebním období 
2002-2006 projednalo:
-  žádost manželů Gabrielových o smírné řešení omezení veřejného přístu-
pu na komunikaci na části pozemku p.č. 2623 v k. ú. Bosonohy;
- návrh na odkup pozemků p.č. 681/4, 682/4, 677/3 a 675/3 v k.ú.
Bosonohy pro vybudování chodníků na ulici Konopiska;
- výběr nejvýhodnější nabídky na akci „Výměna skel v bytovém domě
Konopiska“;
- žádost o zařazení 3. a 4. etapy kanalizace do rozpočtu města Brna;
- kanalizační přípojky na ul. Pražské – oprava usn. č. 16/42;
- rekapitulace docházky členů ZMČ na zasedáních a jednáních výborů 
a komisí za uplynulé volební období;
- ukončení činnosti výborů a komisí;
- návštěvu z partnerské obce Abbadia Lariana – Itálie;
- územní plán Bosonoh

Starosta Miroslav Sojka na závěr poděkoval všem členům ZMČ za jejich
zodpovědnou práci a všem popřál hodně štěstí do dalších let a budoucím
kandidátům do zastupitelstva hodně štěstí v dalším volebním období.

V úterý 7. 11. 2006 zasedlo v zasedacím sále ÚMČ Brno nově zvolené
zastupitelstvo. Na svém prvním jednání mělo následující program:

1) Složení slibu členů zastupitelstva MČ
2) Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3) Volba starosty, místostarosty a rady MČ
4) Různé

Jednání zahájila podle tradičního pravidla paní Zdeňka Lančaričová, která
jej řídila až do okamžiku zvolení nového starosty.
V prvním bodě jednání všichni zvolení zastupitelé (jmenný seznam je na
první straně) složili slib členů zastupitelstva. Slíbili věrnost České republi-
ce a také, že budou rozhodovat a konat v zájmu občanů. 
Po nezbytných technických náležitostech (určení zapisovatelky a ověřova-
telů zápisu z řad zastupitelů) byla zahájena volba starosty, místostarosty 
a členů rady městské části. Na návrh Ing. Růžičky bylo hlasováno veřejně,
zvednutím ruky. Vlastní volbu řídila tříčlenná volební komise. 

A jak to dopadlo? 
Nejužší vedení naší městské části pro následující čtyři roky vypadá takto:

Starosta: Miroslav Sojka
Místostarostka: Drahomíra Medová
Radní: RNDr. Anastásios Jiaxis

Mgr. Petr Juráček
Jiří Výplach

Všem pěti se dostalo gratulace od zastupitelů i přítomných hostů.

V posledním bodě jednání nově zvolený starosta Miroslav Sojka požádal
zastupitele, aby si připravili návrhy na obsazení výborů a komisí při zastu-
pitelstvu MČ. První zasedání rady bude svoláno do čtrnácti dnů.
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Foto zastupitelstva z poslední schůze ve volebním období 2002-2006:
v první řadě zleva: M. Jiaxisová, K. Kiliánová, M. Sojka

v druhé řadě zleva: P. Juráček, J. Výplach, R. Růžička, M. Čoupek, B. Černý

přední řada zleva: Z. Lančaričová (ODS), M. Melounová (ČSSD), D. Medová (místostarostka – KDU-ČSL), M. Špačková (SNK), T. Vrtěnová (SZ),

A. Jiaxis (člen rady - SZ)

horní řada zleva: P. Gabriel (ODS), R. Růžička (ČSSD), J. Výplach (člen rady - ČSSD), P. Juráček (člen rady - KDU-ČSL), M. Sojka (starosta - ČSSD), 

M. Čoupek (KDU-ČSL), P. Gallina (KDU-ČSL), P. Tesař (SZ), J. Kilian (SNK)

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám poděkovali za projevenou důvěru 

a podporu ve volbách do zastupitelstva MČ Brno–Bosonohy.

Miroslav Sojka
starosta

Drahomíra Medová
místostarostka
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ZMĚNY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH!

sledujte

www.brno.cz/socinfo

socinfo@brno.cz

tel.: 542 173 808 (pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod.)

Od 1. 1. 2007 začnou platit zákony, které nově upravují poskytování soci-

álních služeb a sociálních dávek:

– zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

zavádí nově příspěvek na péči, který nahradí dosavadní zvýšení důchodu

pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu; 

– zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

zavádí zcela nové dávky –  příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení 

a mimořádnou okamžitou pomoc. Část dosud poskytovaných dávek bude

zrušena, část bude nahrazena dávkami novými.

Kam pro dávky sociální péče od 1. 1. 2007?

– žádosti o příspěvek na péči bude vyřizovat odbor sociální péče

Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno ve spolupráci s Úřadem

práce v Brně. 

– žádosti o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou 

okamžitou pomoc bude vyřizovat:

• odbor sociální péče Magistrátu města Brna (žádosti rodičů s 

nezaopatřenými dětmi, těhotných žen a nezaopatřených dětí); 

• úřady městských částí (žádosti ostatních občanů).

Ti, kteří pobírají současné sociální dávky, budou tedy i nadále v kontaktu s

těmi úřady a jejich pracovníky tak, jak tomu bylo doposud.

V pondělí 2. října 2006 se v 18.00 hod v místní Orlovně hovořilo na téma

„Projednávání studie územního plánu Bosonoh“. Zástupci odboru územní-

ho plánování a rozvoje MMB a zpracovatel projektu Ing. arch. Dokoupil

podali informace o plánovaném projektu.

Sociální dávky

Ulice Hoštická už není slepá. Na jejím konci vyrostla v rámci pozemkových úprav
nová cesta.  Jednou z ní bude alej jako kdysi. Jen nebude třešňová, ale javorová.

Bosonožské stavby

Beseda o územním plánu

Dne 6. 11. 2006 zavítal do místní Orlovny na pozvání odstupující místos-

tarostky Květoslavy Kilianové Ing. Pavel Skládaný z Centra dopravního

výzkumu v Brně, který přednášel o zklidnění komunikací. Během výkladu

se nemalá skupina místních občanů dozvěděla o moderních prvcích zklid-

nění (šířky jízdních pruhů – 2,8 až 3,5 m, střední dělicí ostrůvky, zelené

plochy, pruhy pro cyklisty, autobusové zastávky bez zálivů, atd.). Pan

Skládaný poukazoval na konkrétní příklady v Evropě i v ČR. I když

pozvánka konkrétně nemluvila o projektu zklidnění komunikace Pražské,

mnozí občané se na ni dotazovali. Bohužel vedení obce nemělo tento doku-

ment s sebou, což byla velká škoda a je to jistě poučení pro příště. Paní

Kilianová odkázala případné zájemce, aby se přišli podívat na dokumenta-

ci přímo na obecní úřad. Za sebe a snad i za ostatní účastníky děkuji paní

Kilianové za zorganizování této poučné přednášky.
Petr Juráček

Beseda o zklidnění ulice Pražské

Informace z radnice

Pod bosonožskou myslivnou vzniká suchý poldr neboli nádrž, která zadržuje velkou
vodu. Ničivé povodně v Bosonohách by tedy měli být už minulostí. Investorem pold-
ru je statutární město Brno.

Povrch tenisových kurtů prošel generální opravou před zimní halovou sezonou.
Věřme, že stejně kvalitní budou teï i výkony hráčů.

V plném proudu je i výstavba školky. Cihlové zdivo v kombinaci s betonovými stropy
dávají tušit základní dimenze této stavby.
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Dalo by se říci, že hlavním impulzem byla nově zřízená kulturní komise při

ZMČ Brno-Bosonohy. Lidem v této komisi nejsou lhostejné zvyky a tradi-

ce. Jak jste si mohli přečíst v předešlých číslech, nejprve proběhl „nábor“

stárek. Sešlo se 14 nadšených žen, které se pravidelně scházely v místní

Orlovně a pod vedením muzikanta s harmonikou nacvičovaly známé i méně

známé lidové písně. 

Týden před hody proběhlo lákadlo hlavně pro mladé – předhodová zábava.

Ve středu 27. 9. 2006 bylo tzv. zvaní. Stárky s povozem s koňmi, s muzi-

kanty a s vínem obcházeli celou obec a zvali spoluobčany na babský prů-

vod a večerní zábavu. V sobotu 30. 9. už okolí Orlovny nasvědčovalo tomu,

že se chystá něco velkého. Vjezd na parkoviště byl ozdoben březovými

májkami, vše bylo uklizeno a připraveno. Ve 14 hodin stárky vyšly k domu

starosty.

Dále celý průvod s doprovodem čekala cesta po Bosonohách (obvyklá trasa

– Hoštická, Práčata, Rebovka, Přímá, Bosonožské náměstí). Stárky během

cesty tancovaly s přihlížejícími opačného pohlaví, kapela vyhrávala a slu-

níčko se na nás pěkně smálo.

Večerní zábava předčila mé očekávání. Sál Orlovny byl téměř plný.

Přítomní pánové se alespoň na chvíli vcítili do role ženy, která sedí u stolu

a čeká, až ji nějaký stárek vyzve k tanci. Tento večer byla volenka oproti

obvyklé pánské dámská – alespoň pro stárky. (Přiznám se, že jsem byl

potěšen, když si pro mě některá ze stárek přišla – ještě jednou díky.)

Zatímco já jsem odcházel ze zábavy brzy po půlnoci, nejvytrvalejší konči-

li až kolem 4. hodiny ranní. 

Chcete vědět, kde stával palác Mitrovských, kostel svatého Mikuláše nebo

Merkurova kašna? O všech těchto významných zaniklých památkách, stej-

ně jako o mnoha dalších, které jsou dodnes ozdobou náměstí Svobody, se

dovíte na výstavě otevřené v Urban centru na Staré radnici v Brně.

Expozice byla připravena k ukončení rekonstrukce největšího brněnského

náměstí, které bylo slavnostně otevřeno ve středu 18. října 2006.

Při náročné investiční akci, která si vyžádala náklady vyšší než 180 milionů

korun, dostalo náměstí novou dlažbu z řezané žuly, bylo na něm vysazeno

několik stromů, byla obnovena tramvajová tra�, objevily se nové lavičky, tele-

fonní budky a odpadkové koše. Největší atrakcí opraveného náměstí je určitě

nová kašna, kterou vyrobili v blanenských slévárnách firmy DSB Euro.

Výstava v Urban centru připomíná historii náměstí a všímá si i jeho sou-

časných architektonických dominant. Dobové fotografie a rytiny přibližují

podobu náměstí z 19. století s kostelem sv. Mikuláše a s Merkurovou kaš-

nou,ţpamětníky zase potěší archivní snímky z dvacátého století. Jsou na

nich vidět například Dům nábytku, slavný hříbek nebo prodejna sovětských

knih. Další část výstavy je věnována nové kašně – návštěvník si může zato-

čit kruhovým terčem a přečíst si na něm verše Jana Skácela, které jsou

kolem kašny na kovových lištách. 

Urban centrum je otevřeno úterý–pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu od 13

do 16 hodin.

URBAN CENTRUM BRNO – informační kancelář rozvojových projektů

Stará radnice, Mečová 5, Brno, tel.: 542 210 297

www.urbancentrum.brno.cz, e-mail: urbancentrum@brno.cz

Celé babské hody se uskutečnily pod záštitou MČ Brno-Bosonohy. 

Poděkování patří všem stárkám - Drahomíře Medové, Ludmile Koutné,

Ivaně Křivánkové, Ladislavě Doležalové, Janě Součkové, Miluši Gallinové,

Alexandře Vyhlídalové, Oldřišce Cihlářové, Věře Křížové, Zdeně Čermá-

kové, Zdeně Haiserové, Michale Křivánkové, Pavle Zemanové, Martině

Čiháčkové.

Velké díky patří technickým organizátorům: Lambertu Pruknerovi, Jiřímu

Výplachovi, Jindřichu Čoupkovi, Drahomíře Medové a Ludmile Koutné.

Doneslo se mi, že ženám se tento zvyk velmi zalíbil a rády by se účastnily

babských hodů opět. Mně nezbývá než dodat: dívky a ženy, děkujeme, už

se moc těšíme! Petr Juráček

Babské hody – dokončení

Proměny nám. Svobody v Urban centru

Hledám pečlivou paní nebo studentku na úklid

RD na Veselce na cca 10 hodin týdně.

(70 Kč na hodinu)

tel.: 604 383 073
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Díky aktivitě vedení školy byly i při komunálních volbách třídy (volební

místnosti) vkusně vyzdobeny žákovskými pracemi. Výrobky byly přede-

vším z vypálené keramické hlíny (slunečnice, draci), které vytvářely děti

ve 3 keramických kroužcích pod vedením paní vychovatelky Aleny

Jarošové. Další díla byla z  rychleschnoucí hmoty KERA (ovoce, mísy).

Myslím si, že tato výstava pomohla k větší důstojnosti voleb a vkusně

zkrášlila volební místnosti. 

Děkuji za sebe jako voliče paní vychovatelce a hlavně dětem, kteří výstavu

zrealizovaly. Petr Juráček

Cítíte se také tak nesvobodní, jako jsem se najednou začala cítit já? Ze

všech stran se na nás tlačí tuny reklam. Všude, kam se podíváme, jsou

super ceny a super slevy. Reklama pronikla jako vetřelec dokonce i do

našich domovů.  Před půl rokem jsem pochopila, že díky tomu se nedobro-

volně stávám otrokem cen a konzumentem. Že mnou někdo nenápadně, leč

účinně manipuluje. 

No řekněte sami, nestává se Vám také, že když se rozjedete do supermar-

ketu např. pro levné mléko, koupíte poslušně celý karton, abyste touto super

akcí ušetřili 20 Kč. Ale popravdě, drželi jste někdy ve finále těch 20 Kč 

v ruce? Nebylo to právě naopak? Neměli jste v košíku plno hloupostí, které

byste normálně nekoupili, a v peněžence prázdno?

Přestaňme se honit za přeludem, že na něčem lehce vyděláme. Tenhle boj

musíme zákonitě prohrát. Vždy� máme tak nepředstavitelně silného soupe-

ře, který ví, a to velmi dobře, jak na nás. Uvědomme si také, kdo tady vydě-

lává. Nenechme sebou a svým časem už manipulovat. Nepodléhejme

mamonům, které na nás všude číhají ve slovech sleva, šílenství cen, kup 2

a dostaneš 1 zdarma ... a uvěřme konečně, že zadarmo nám opravdu nikdo

nic nedá.

Smiřme se jednou provždy s tím, že nejíme vzduch, že náklady na život

rostou, a začněme žít a užívat času pro sebe a pro rodinu.

Já jsem dvěma slovy na dopisní schránce „Nevhazujte reklamu“ získala

tolik svobody, kolik jsem ani nedoufala. Nikdo mě nenutí, abych něco

kupovala, nikdo mě nenutí přemýšlet nad každou věcí, že ji určitě nutně

potřebuji a že ji potřebuji hned teï, protože zítra už se mi to tak nevyplatí. 

Zkuste to taky. Je to opravdu jednoduché. A hlavně mám také dobrý pocit,

že konečně dělám něco pro naše životní prostředí, což je další důvod, proč

se své svobody jen tak nevzdám.

Už jste si určitě všimli, že se blíží Vánoce. Není možné přehlédnout všech-

ny ty  reklamní útoky, vždy� letos musíme za Vánoce utratit 250 miliard Kč!

Už to máme podtrženo, sečteno.

Připomeňte si, jak jsou Vánoce důležité – ne pro plné mísy a přejídání se,

ne pro stres a shon předvánočního šílenství shánění dárků. O Vánocích

bychom si měli najít čas pro rodinu, pro přátele a společně užívat pohody

a klidu.

Nadělte si dárek jen pro sebe. Nadělte si trošku svobody a klidu.

Já jsem si už můj malý kousek svobody nadělila.

Jenom ještě malá prosba na závěr: „Akceptujte moji svobodu a nevhazujte

žádné reklamy do mé označené schránky. Věřte, opravdu mi nic nechybí.“

M. D.

Škola, školka

Nová školka v představách architekta

Našla jsem kousek svobody

Místní organizace  KDU-ČSL děkuje svým příznivcům a voličům za pod-

poru v komunálních volbách 2006.

Slibujeme, že čtyři mandáty, které jsme ve volbách díky vám získali, vyu-

žijeme k plnění nejen našeho volebního programu. Budeme se podílet na

rozvoji Bosonoh. Svoji úlohu při řízení obce bereme zodpovědně.

Nabízíme všem občanům naše zkušenosti, ale i naše mládí a odhodlání.

Můžete se na nás kdykoli obrátit – jsme přece vaši zástupci!

Kandidáti KDU- ČSL

Poděkování

Amatérská divadelní skupina 

KŘEMEN
vás srdečně zve

na divadelní představení hry

VLAK DUCHŮ
do Orlovny v neděli 26. 11. 2006.

Začátek v 18.00 hodin, vstupné kolik dáte

Pozvánka na divadelní představení
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Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru  
ISKERKA  BRNO

vás srdečně zve na předvánoční koncert

„ROK na lidovú notečku“
v KC SEMILASSO, Brno-Královo Pole na Palackého třídě 126

v neděli 26. 11. 2006  ve 14.30 hodin
účinkují:

Dětské folklorní soubory,
sdružené pod Sdružením přátel folklóru v Brně – dětská sekce

Vstupné:
dospělí 30 Kč, děti mají vstup zdarma

Vánoční pozvánka na koncert

Zoologická zahrada Brno vás zve na

celoroční stálou akvarijní výstavu
na ulici Radnická 6, 602 00  Brno, tel.: 542 211 701

Otevírací doba:

pondělí–pátek  9.30–17.30 hod

sobota–neděle  9.30–16.00 hod

Vstupné:

rodina–75 Kč, dospělí–30 Kč

důchodci, studenti, děti do 15 let–15 Kč, děti do 3 let–zdarma

ZOO Brno, Mniší hora

Jubilanti – říjen 2006
Božena Rejdová Pražská 25 92 let    

Marie Kubová            Padělíky 34 85 let    

Věra Nekvapilová      Ostopovická 10a 80 let    

Marie Del Faverová Hoštická 75 75 let    

Ludmila Šiprová Práčata 54 70 let    

Brigita Vyziblová Křivánky 43 70 let    

František Dočekal Křivánky 21 70 let    

Libuše Chylíková Bosonožské nám. 72 70 let    

Josef Kme� Pražská 114 70 let

Jubilanti – listopad 2006
Ludmila Čoupková Padělíky 85 let    

Marie Továrková Přímá 75 let    

Jan Totzauer Práčata 75 let    

Růžena Václavková Průjezdní 75 let    

Stanislav Veselý Přímá 70 let  

Marie Černoušková Přímá 70 let

BLAHOPŘEJEME ! ! !

Inzerce BANKOVNÍ PŮJČKY

do 75 000 Kč.
Splátky od 702 Kč/měsíc

i pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku!!!

tel.: 737 301 970

Prodám garáž
v bytovém domu

na ulici Ševčenkova,
plocha 16,4 m2

.

Garáž je přirozeně temperovaná.

Možno využít jako menší sklad nebo dílnu.

Vlastní elektroměr.

Tel.: 736 488 220

NADĚLUJME SI ZDRAVÍ
Dárkové poukazy služeb

Masáže všeho druhu půjdou Vám i Vašim blízkým k duhu...

Pedikúru pro lehčí krok, abychom byli

krásní a zdraví po celý přístí rok...

Oldřiška Kališová
Troubsko-Veselka

Stromovka 9

tel.: 604 383 073, 547 253 090

Štědrovečerní večeře na Myslivně v Brně
Prožijte letošní Štědrý den v klidu a pohodě! Dovolte nám, abychom Vás

mohli hýčkat. Přijměte naši nabídku k prožití výjimečného dne spojené-

ho s příjemnou procházkou zimní přírodou,

potěšte se nádherným pohledem na vánoční panorama Brna

z hotelové terasy a zakončete den posezením

u slavnostní štědrovečerní večeře v naší restauraci.

Rádi přispějeme k tomu, aby Váš Štědrý večer

byl pro Vás příjemný a výjimečný.

Více na www.hotelmyslivna.cz
Informace a rezervace tel. 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz

Těšíme se na Vaši rezervaci. HOTEL MYSLIVNA BRNO

Hotel MYSLIVNA v Brně
si Vás dovoluje pozvat ke

společnému zakončení roku 2006
K tanci a poslechu budou hrát skupiny

MIDNIGHT EXPRESS a MINI BAND
Budou Vás bavit – Zlatý xylofon, tanečnice orientálních tanců.
Součástí večera je silvestrovská večeře a půlnoční občerstvení.

Půlnočním ohňostrojem a sklenkou sektu
společně s námi přivítáte nový rok.

Informace a rezervace od 15. 11. 2006 na provozním oddělení,
tel.: 547 107 555, e-mail: info@hotelmyslivna.cz

www.hotelmyslivna.cz

Rezervujte si místa již nyní! Těšíme se na Vás.
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Inzerce

Pohřební služba HARMONIE, s. r. o.
Brno, Lidická 46, tel.: 545 573 804

nová pobočka Brno-Starý Lískovec, Mikuláškovo nám. 1, tel.: 547 210 465

www.pohrebni-sluzba.cz
psharmonie@seznam.cz

Pohřební služba s patnáctiletou tradicí v městě Brně Vám profesionálně zajistí veškeré pietní služby

• obřady kremační, v kostele, pohřby do země
• převzetí oblečení pro zesnulé (nemusíte na patologii)

• vyřízení  úmrtního listu, všech dokladů, včetně matriky
• kněze a řečníka k obřadu
• květinové dary k obřadu

• hudbu v obřadních síních i při pohřbech, fotografa
• tisk smutečního oznámení na počkání (nové vzory)
• levné převozy po celém území ČR i do zahraničí

• závětní objednávky i sociální pohřby
• objednávky lze vyřídit na Vaše přání u Vás v bytě

• levné ceny

Provozní doba: pondělí–pátek 8.00–15.30 hod.
Naproti Bohunické nemocnice, první panelový dům za autobazary,

pohodlně najedete autem až ke dveřím kanceláře.


