
se v Bosonohách uskuteční pod záštitou ZMČ

a starosty MČ Brno-Bosonohy Miroslava Sojky.

PPrrooggrraamm::

• Pátek 22. 9. 2006

- předhodová zábava (diskotéka) v Orlovně, 20.00–3.00 hod.;

• Středa 27. 9. 2006

- zvaní na babské hody od 16.30 hod.;

• Sobota 30. 9. 2006

- od 14 hod. krojovaný průvod, 5–6 zastavení, hudba – Večerka;  

(za deště od 14.00 do 18.00 hod. v Orlovně hodové odpoledne)

- od 19.00 hodová zábava v sále Orlovny, hrají Dolňáci.

Vstupné na všechny akce 50 Kč. Prodej vstupenek před zahájením, 

případné rezervace vstupenek na hodovou zábavu u pana Pruknera,

Bosonožské nám. 10.

Srdečně zvou pořadatelé a stárky.

zpravodaj

Vážení bosonožští spoluobčané,

v srpnovém zpravodaji jsem Vám na tomto místě popřál pěkné léto. Te� už

má léto na kahánku, dětem začíná škola a nám dospělým, věřím, že po

pěkně prožité dovolené, každodenní pracovní povinnosti.

Chtěl bych se ale ještě jednou poznámkou vrátit k prvnímu srpnovému

víkendu, kdy jsme uspořádali již čtrnáctý ročník našeho sudovalu, letos

poprvé pod názvem BOSONOŽSKÝ SUDOVAL STAROBRNO 2006.

Těch premiér tam bylo víc a jsem rád, že se o sudovalu a o Bosonohách

hodně psalo a byli jsme vidět. Myslím si ale taky, že tak špatné počasí jsme

při sudovalu už dlouho neměli. Pršelo hodně, a  přece přišlo hodně lidí a

bavili jsme se.    

Potvrdilo se, že jestliže je něco dobré a nějak nás to obohacuje nebo ales-

poň trochu potěší, nehledíme na okolnosti a jdeme za tím. Chtěl bych proto

poděkovat Vám, kteří jste přes nepřízeň počasí naši tradiční akci navštívili,

dobře se bavili a dokázali, že my, Bosonožáci, máme věci, které nás dove-

dou spojit. 

Těm z Vás, kteří se o uskutečnění sudovalu zasloužili nejvíce, jsem již

poděkoval osobně a touto cestou děkuji i všem našim mediálním a dalším

partnerům, kteří přispěli k tomu, že se o nás ví a že se už mnozí ptají, jak

bude vypadat ten sudoval jubilejní.  

Obzvláště bych však chtěl poděkovat těm, kteří při přípravě sudovalu

pomáhali, i když nemuseli. Jen proto, že chtěli. Potěšilo mě, že jsou mezi

námi i takoví, kteří dělají něco pro ostatní, pro obec, a neptají se, co za to.

Myslím si, že to byl americký prezident Kennedy, který řekl: „Neptejme se,

co může udělat Amerika pro nás, ale co můžeme udělat my pro Ameriku.“

Tento slogan se mi líbí, ale jestli si někdo myslí, že to píšu proto, že s touto

větou vyhrál Kennedy volby a i u nás je před volbami, nebudu mu to

vyvracet.  Brzy bude ale po volbách a bude se muset pracovat. Myslím si,

že u nás v Bosonohách pouze hesla a slogany te� už nikomu volby nevy-

hrají. A to je podle mě jen dobře.

Přeji Vám všem krásný konec léta a začátek podzimu.    
Miroslav Sojka

Starosta MČ Brno-Bosonohy

Bosonožský
vydává 

statutární město Brno,

městská část Brno-Bosonohy

Bosonožské nám. 1, 642 00

tel.: +420 547 422 710
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Bosonohy na sklonku léta
Čas prázdnin a dovolených utekl jak voda. Věřím, že jste ho prožili bez pra-

covního stresu a za hranicemi všedních dnů. Co nám přinesou dny další lze

jen odhadnout, nicméně následující čas můžete věnovat četbě našeho zpra-

vodaje. Reportáže z bosonožského kulturního léta a slunné Itálie vás na

chvíli vrátí do letních dnů a dozvíte se i novinky z naší obce.

Miroslav Čoupek

Slovo redakce

• Bosonožský sudoval 2006

• Návštěva Abbadie Lariany

• Babské hody 2006 

• Informace z radnice

• KrtekCup

Dočtete se...

Letošní, již 14. ročník bosonožského sudovalu se uskutečnil na tradičním

místě a v tradičím termínu, kdy se půlí prázdniny – 5. a 6. sprna 2006.

Konal se pod záštitou starosty Miroslava Sojky a generálního ředitele pivo-

varu Starobrno Ing. Františka Krakeše. Program zveřejněný v minulém

čísle Bosonožského zpravodaje i dalších několika méně významných regi-

onálních periodikách (namátkou Brno magazín, Rovnost, Brněnský Metro-

politan, MF Dnes) sliboval dobrou zábavu pro všechny. Na návštěvníky 

i aktivní účastníky čekalo tradiční zápolení se sudy (pochopitelně od

Starobrna), jízda na trakaři smíšených dvojic i hod mobilem.

Pivovar Starobrno zastupovala jeho reklamní manažerka Kateřina Eliášová.

Tým organizátorů složený zejména z mistra dobré nálady Miloše Dočekala,

pana starosty Miroslava Sojky a mnohých dalších, který letos doplnil sta-

ronový občan Bosonoh a „mediální mág“  Vladimír Koudelka neponechal

přípravu celé akce ani její propagaci náhodě a obohatil bosonožské sudo-

válení o další prvky. Poprvé v historii se sešli zástupci brněnských médií,

aby změřili svoje síly nejen mluveným slovem, ale i zručností při válení

sudu. 

pokračování na straně 4

Bosonožský SUDOVAL STAROBRNO 2006

Babské hody po 17 letech

Miloš Dočekal vítá zástupce Starobrna Kateřinu Eliášovou

- zasedání zastupitelstva 

- výstavba nové školky

- dopravní situace v Bosonohách

- komunální volby 2006



Dáváme ve známost všem
Bosonožákům, že ve dnech
23.–30. července roku dva tisíce
šest prožilo čtyřicet pět jejich
obyvatel laskavé a nezapomenu-
telné chvíle v Itálii. Naše partner-
ská obec Abbadie Lariana nám na
celý týden otevřela svoji laskavou
náruč. Připravili pro nás pestrý
program. Bydleli jsme v rodinách místních obyvatel. Poznali jsme nové
lidičky, skvělé zvyky, krajiny a hlavně otevřená, vřelá italská srdce. Naše
přátelství s nimi srostla na tolik, že mohu mluvit o společné nové „vísce“.
Všem dobrým lidem bych přál zažít tu spoustu pohlazení na lidských
duších jak ji zažívali bosonožští účastníci se svými italskými kamarády. 

Prohlédli jsme si nádherné okolí
obce. Abbadie Lariana leží u
jezera Lago di Lecco, cca 80 km
na sever od Milána. Ochutnali
jsme italské kulinářské dobroty,
mnoho druhů těstovin na milion
způsobů. Navštívili jsme okolní
obce. Přátelé nás vyvezli na vel-
kou atrakci, Gardaland. Zažili
jsme mnoho skvělých chvil.
Než jsme se nadechli, už jsme
zase doma s překrásnými vzpo-
mínkami. Všichni bosonožští
výletníci se těší, až budou moci
oplatit našim nádherným přáte-
lům jejich pohostinnost.

Taso

BUON GIORNO ABBADIA LARIANA
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Logo přátelského setkání pro rok 2006.

Pohled na Abbadii Larianu z ptačí perspektivy
při výšlapu do místních hor

Na počest našeho přátelství jsme přivezli dárek
– dřevěnou kočku, která se stane součástí místního
parku.

Při slavnostním přivítání výměna triček,
zleva: Alberto Spagnolo (první viceprezident přátelství a hlavní organizátor)

Miroslav Sojka (starosta Bosonoh)
Miroslava Jiaxisová (šéf bosonožské sekce přátelství)

Rocco Cardamone (starosta Abbadie Lariany)

Bosonohy mají své čestné místo na celém území italské přátelské obce

Mnohočlenná skupina gemellaggi-přátelství při návštěvě Gardalandu



41. zasedání zastupitelstva konané dne 31. 7. 2006

Informace z radnice

Toto mimořádné zasedání zastupitelstva mělo jediný zásadní bod progra-
mu, a to schválení výběru firmy pro výstavbu nové MŠ na ul. Konopiska. 

Starosta Miroslav Sojka seznámil přítomné členy zastupitelstva s výsledkem
výběru hodnotící komise, která na základě jediného kritéria, kterým byla
výše nabídkové ceny, stanovila pořadí odevzdaných nabídek následovně:

1. DIRS Brno, s. r. o.
2. Tocháček, spol. s r. o.
3. Frama, spol. s r. o.
4. Komfort, a. s.
5. STAVOPROGRES Brno, s. r. o.
Nabídkové ceny všech uchazečů obsahovaly i vybavení kuchyně.
Nedílnou součástí nabídky všech uchazečů byl také návrh smlouvy o dílo,
který dle sdělení starosty bude ještě doplněn o podrobnější harmonogram.
Starosta dále upozornil zastupitele, že pokud nebude schválen výběr firmy,
není reálný předpoklad vyčerpání státní účelové dotace na tuto akci do
konce letošního roku.
Městská část Brno-Bosonohy pověří odpovědnou osobu výkonem staveb-
ního dozoru na této akci. 
Po delší rozpravě zastupitelstvo schválilo toto usnesení:
ZZMMČČ  BBrrnnoo--BBoossoonnoohhyy  sscchhvvaalluujjee  vvýýbběěrr  ffiirrmmyy  pprroo  vvýýssttaavvbbuu  MMŠŠ  nnaa  uull..
KKoonnooppiisskkaa  ––  ffiirrmmuu  DDIIRRSS  BBrrnnoo,,  ss..  rr..  oo..,,  aa  ppoovvěěřřuujjee  ssttaarroossttuu  MMČČ  ppooddppiisseemm
ssmmlloouuvvyy  oo  ddíílloo  ss  ttoouuttoo  ffiirrmmoouu..

V bodě různé zastupitelstvo vzalo na vědomí:

- informaci místostarostky Kilianové o pokračujících jednáních ohledně
zklidnění ulice Pražské;
- termín uzávěrky prázdninového čísla Bosonožského zpravodaje je 
18. 8. 2006;
- termín konání babských hodů; ty se uskuteční dne 30. 9. 2006, půjde o
obnovení tradice po 17 letech; 
- kritiku p. Pruknera ohledně úrovně čistoty chodníků u některých domů a
upozornění na havarijní stav některých úseků; 
- informaci starosty, že obecně prospěšný pracovník bude provádět opravy
chodníků.

RNDr. Jiaxisová seznámila členy ZMČ s průběhem výměnného pobytu v
partnerské italské obci Abbadia Lariana.

Komunální volby 2006
Volební strany, které jsou zaregistrovány úřadem městské části pro 

volby do zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy, konané ve dnech 

20.–21. 10. 2006:

- ČSSD

- KDU-ČSL 

- ODS

- Strana zelených

- Sdružení nezávislých kandidátů

Společně s komunálními volbami se bude konat i první kolo voleb senát-

ních, případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 27.–28. 10. 2006.

Oznámení o místě a času konání voleb bude také zveřejněno v dalším čísle

Bosonožského zpravodaje.

Výstavba polní cesty
V termínu od 1. 9. 2006 se bude realizovat výstavba polní cesty v prodlou-
žení ulice Hoštické směrem k suchému poldru. V souvislosti s prováděním
prací a provozem nákladních automobilů na ulici Hoštické a na základě
požadavku zhotovitele stavby firmy Agromeli vás, vážení občané, žádáme
o zabezpečení průjezdnosti ulice Hoštické v šíři min. 3,5 metru.
Z tohoto důvodu parkujte svá vozidla pouze po jedné straně uvedené ulice.
Toto opatření potrvá po celou dobu výstavby, tj. do 30. 11. tohoto roku.

Květoslava Kilianová
místostarostka městské části Brno-Bosonohy

Nový zubař v Bosonohách
Od srpna působí v naší obci místo MUDr. Kalinové nový zubní lékař
MUDr. Lukáš Pantůček, který převzal všechny klienty a nabízí nově i zubní
péči pro děti. Informace a objednávky na tel.: 547 219 910.

Upozornění
Ve dnech 9. a 10. 9. 2006 bude ulice Pražská sloužit jako objízdná trasa pro
vozidla nad 6,5 tuny vzhledem k uzavírce silnice I/42 MÚK Hlinky ulice
Žabovřeské.

Čištění komunikací v Bosonohách
V termínu 21. 9. 2006 proběhne na ulicích Bosonožské náměstí, Hoštická,
Troubská a Pražská blokové čištění komunikací.

Výstavba mateřské školky
Na základě výběrového řízení a následného usnesení zastupitelstva naší
městské části byla panem starostou podepsána smlouva o dílo s firmou
DIRS Brno, s. r. o. na realizaci výstavby nové školky.
Práce byly zahájeny 24. 8. 2006 předáním staveniště. Na místě nové škol-
ky se sešli zástupci firmy DIRS Brno, s. r. o., a starosta Miroslav Sojka. Dle
vyjádření stavbyvedoucího měli dělníci začít pracovat hned 25. 8. úpravou
terénu – kácení stromů atd. V půli září už se snad bude zdít. Stávající budo-
vu střediska hodlá firma využít po dobu výstavby jako zařízení staveniště.
Termín dokončení a kolaudace nové školky je ve smlouvě o dílo stanoven
na 31. 11. 2007. Technický dozor na stavbě a kontrolu prováděných prací
bude pro naši městskou část zajiš�ovat odborně způsobilá osoba. 

Koncem srpna odevzdal starosta Miroslav Sojka na ministerstvu financí
veškeré potřebné doklady, tak aby bylo možno začít čerpat finanční pro-
středky ze státní dotace.

Petr Juráček

42. zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne
7. 9. 2006 v 18 hod. v zasedacím sále ÚMČ

1. Technické náležitosti;

2. Žádost o vyjádření k akci – výstavba základnové sítě mobilního operá-

tora Vodafone na budově základní školy v Bosonohách;

3. Rozpočtový výhled MČ Brno-Bosonohy na období let 2008–2017;

4. Rozpočtová opatření č. 16/2006, 17/2006, 18/2006;

5. Výběr firmy pro zimní údržbu komunikací;

6. Návrh sponzorské smlouvy a smlouvy o spolupodílení se na akci

„Vybudování kanceláře ve II. patře ÚMČ“;

7. Projednání změny územního plánu města Brna B 48/04 - II;

8. Návrh podmínek kupní smlouvy – odkup pozemku na ulici Jámy;

9. Žádost o finanční prostředky na dokument Bosonohy v letech 2006–2007;

10. Různé.

Zasedání zastupitelstva je veřejné.
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Místo této dnes už neproniknutelné houštiny vyroste nová školka.
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Tak se v kategorii Média o médium utkali týmy známých brněnských rádií

a novin a  v neposlední řadě i Bosonožského zpravodaje. Právě jeho zástup-

ce svým druhým místem ukázal ostatním, že naše periodikum má dobrý

dech a ruce se mu neklepou, že s ním v brněnském mediálním rybníčku

musí počítat. Budoucí spolupráci na dalších akcích potvrdili jejich ředitelé

čestným slibem a rukou-

dáním. Další novinkou

byla účast renomované

sportovní redaktorky a

vycházející moderátorské

hvězdy České televize

Barbory Koudelkové,

která spolu s naší stálicí

Milošem Dočekalem

vytvořila skvěle fungující

dvojici a zprostředkovala

přítomným reakce a poci-

ty doběhnuvších závodní-

ků bezprostředně po jejich

výkonu. Nemusíme tedy litovat, že účast pro tentokrát odřekli její kolego-

vé Petr Vichnar a Robert Záruba.  Mezinárodní věhlas Bosonožského sudo-

valu potvrdila i účast holandského reprezentanta Laurense Venemy, který

sice v životě neviděl pořádný kopec ani pořádný sud od piva, ale se zálud-

ností tratě i tech-

nikou válení se

pral statečně.

Samotný závod

přinesl v jednotli-

vých kategoriích

mnoho zajíma-

vých okamžiků.

Kategorie žen a

dívek překonala

počtem přihláše-

ných ostatní kate-

gorie, v mužích nechyběli největší favorité posledních ročníků a v katego-

rii VIP i to! se pouze díky zjištěnému dopingu neprosadilo hvězdné trio ve

složení Jiří Pecha, Jaromír „Barin“

Tichý a Jiří „Fretti“. Přes drobné

potíže s časomírou a počasím,

které letos příliš kvalitním výko-

nům nepřálo, jsme byli svědky

prvotřídních výkonů.

VVýýsslleeddkkyy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí
((ss))::
Ženy: 
1. Markéta Šebestová – 31,66
2. Lenka Černoušková – 32,28
3. Jana Vlčková – 34,34
4. Veronika Opálková – 34,66

Muži elite (18–35 let):
1. David Ďurkech – 15,13 (rekord na mokré trati)
2. Lambert Prukner – 17,65
3. Roman Havlík – 18,25
4. Zdeňek Kovář – 20,13

VIP i to!
1. Miroslav Kratochvíl – 23,72
2. Miroslav Sojka – 27,56
3. Taso Jiaxis – 27,72
4. Trio Jiří Pecha, Jaromír Tichý a Jiří Pfeifer – diskvalifikace pro nepovo-
lený pohyb na trati a prošlou lékařskou prohlídku.

Média o médium:
1. Radek Michut (Brno Magazín) – 24,25
2. Miroslav Čoupek (Bosonožský zpravodaj) – 24,75
3. Krokotýl team – 30,04
4. Kiss Hády team – 40,06

Pozn. autora: Pozorný čtenář si jistě všiml, že zde chybí výsledky dalších

kategorií – mužů v nejlepších letech a rudliády. Tuto „neodpustitelnou

chybu“ nám doufám odpustí, když ji napravíme v dalším čísle zpravodaje.

Všichni soutěžící si odnesli neopakovatelné zážitky a vítězové navíc hod-

notné ceny. Večerní program pod zamračenou oblohou obstarala country

skupina Piknik Františka Šauera, kterou uváděl Walda Plch.

Neděle přinesla kromě vydatných deš�ových přeháněk především radost

dětem, které čekalo odpoledne plné her a soutěží, s již dobře známou sku-

pinou KAMARÁDI, letos

premiérově zařazené do

programu Léto s Kinder,

které pořádá agentura

Sportmedia.  A tak odmě-

na za výkony všech soutě-

žících i účast, která byla

navzdory počasí poměrně

velká, byla opravdu slad-

ká. Navíc dobrou náladu

podporoval a mraky na

obloze rozháněl svým

zpěvem populární člen

Moravěnky Jiří Helán,

který se nám představil i jako člen renomované fotbalové Bolkovy jede-

náctky. Dalším sportovním odvětvím, které se stalo tradicí při

Bosonožském sudo-

valu je mobiliáda, hod

mobilem. Letos dala

vyniknout  soutěžícím

v hodu na cíl i na

vzdálenost. Komise

rozhodčích i měřičů

se valně naběhala  a

po zpracování výsled-

ků všech závodníků,

kteří prošli dopingo-

vou kontrolou, bylo

jasno.

VVýýsslleeddkkyy  

Na vzdálenost:

Tomáš Prokeš hodil tak daleko, že mobil se ani nenašel.

Na cíl:
1. Vojta Papež – 2,8 m od cíle
2. Aleš Jech – 4,4 m od cíle
3. Radek Kolínek – 4,6 m od cíle

Bosonožský sudoval pokračování

Karel Burian (rádio Petrov), Vladimír Koudelka
a Jaroslav Rác (NEW Expres)

Členka Kiss Teamu těsně před poražením fotografa
a vkoulením sudu do cíle...

Barbora Koudelková zpovídá Laurense Venemu (vpravo)
prostřednictvím tlumočníka Marka Fišera (uprostřed)

To je ale příjemné překvapení...

Hvězdné trio na startu, v pozadí usměvavý
starosta Sojka již zná výsledek dopingové

kontroly

Diváci sledují komisi měřičů a rozhodčích při hledání ztraceného mobilu
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Třešničkou na dortu (možná by se vzhledem k původu hostujícího mužstva

slušelo říci švestkou) byla účast Bolkovy starobrněnské jedenáctky. Tento

tým, jehož věhlas přesáhl i hranice Bolkova Valašského království, svedl v

neděli nádhernou fotbalovou bitvu s 1. FC pivnice Bosonohy, týmem slo-

ženým z boso-

nožských rodá-

ků, kteří v

dobách své

slávy dělali, a ti

později narození

stále dělají, čest

bosonožskému

fotbalu. V tomto

utkání nešlo ani

tak o výsledek,

ale spíše o ra-

dost ze hry. 

Z tábora domácích i hostů pronikly informace, že některým šlo i o zdraví.

Představení hostů a moderování celého odpoledne bravurně zvládl Walda

Plch, dlouholetý spíkr Bolkovy jedenáctky. I přes těsnou prohru domácích

se obecenstvo rozcházelo v dobré náladě, i déš�, objednaný panem staros-

tou, „aby se neprášilo“, přišel těsně před výkopem.

Díky všem, co přišli, váleli, pomohli, nachystali, změřili, zařídili a řídili.
Miroslav Čoupek

PPoozznnáámmkkaa  nnaa  ookkrraajj  
Že se o našem sudovalu hovoří po celé republice, svědčí i tato kauza.
Zástupci plzeňského pivovaru usilují o přezkoumání autorských práv k
sudovalu, nebo� došli k závěru, že jeho počátky sahají až do období osvo-
bozování Plzně americkou armádou a vztahují se ke známé písni Roll out
the barrels, přeloženo vyvalte sudy.
A že se tedy určitě jedná o sudy plzeňského  piva a nárokují si na veškeré
podobné akce monopol.
Podle nezávislého právního a jazykového rozboru renomované agentury
Otevřel a Pařil, který si naše obec nechala zpracovat a Starobrno financo-
valo, je věc zcela prostá. Zatímco v Plzni valili sudy out, což znamená smě-
rem ven, u nás válíme sudy nahoru, čili up.
Jakákoli podobnost je tedy vyloučena, navíc my válíme sudy na čas, zatím-
co v Plzni je, pokud vůbec, váleli spíše na množství.

S přáním husté pěny
Investigativní externí redaktoři

Narazil a Pěnil

Člen Bolkovy jedenáctky herec Zdeněk Junák přijímá spolu s
tučnou obálkou poslední taktické pokyny od neplatících diváků

Vytříbený styl váléní v podání vítězky ženské kategorie

Starosta Miroslav Sojka dohlíží na správný chod úseku
časoměřičů

Závěrečná porada před samotným 
závodem. V popředí trenér hvězdného tria

– pes Jiřího Pechy

Podrážděná reakce trenéra na
prokázaný dopink jeho svěřenců

Přes hojnou účast se všechno pivo stejně nevypilo

FOTO: Igor Cehl, redakce zpravodaje

Vítězné sudoválení Davida Ďurkecha

Mírně mystifikační fotoreportáž
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Dne 8. 7. 2006 proběhl v Bosonohách již třetí ročník této mezinárodní

show v kolové. Tento sport má dlouholetou tradici a jeho začátky jsou dato-

vány do 2. pol. 19. stol. V ČR kolovou velmi zpopulárnili bratři Jan a

Jindřich Pospíšilové. V 90. letech kraloval kolové známý Miroslav

Kratochvíl, kterému přátelé říkají KRTEK.

Co to vlastně kolová je? Laicky řečeno je to fotbal na kole. Hráči (hrají vždy

dva proti dvěma) jezdí na speciálních kolech po hřišti lemovaném manti-

nely. Jako ve fotbalu i v kolové je úkolem hráčů dostat balon do branky pro-

tihráčů.

Letošní ročník měl mezinárodní účast. Dopoledního klání juniorů i odpo-

ledního hlavního programu Starobrno Super KrtekCup 06 se účastnili spor-

tovci z České republiky, Slovenské republiky a Švýcarska. Počasí bylo pro-

měnlivé. Zatímco dopoledne se nad bosonožským hřištěm přehnala průtrž

mračen, která nadělala nemalé škody, odpoledne se na nás slunce usmálo.

Exhibiční turnaj doplnila krasojezdkyně na kole svou sestavou někdejší

mistryně světa Martina Štěpánková. 

Tuto zkušenou závodnici trochu zaskočil nerovný povrch gumového hřiště

u tenisových kurtů, ale přesto všechny okouzlila svými dovednostmi.

Bohužel k večeru se přivalily opět mraky. Přesto se pod deštníky vesele

bavily nemalé skupinky českých i zahraničních fandů. Těsně před 22. hodi-

nou byl odpálen velkolepý bosonožský ohňostroj.

Nezbývá než poděkovat organizátorům a hlavně panu Miroslavu

Kratochvílovi za skvěle připravenou akci a doufat, že příští rok se uskuteč-

ní již 4. ročník této velkolepé show.

V minulém čísle jsem vám slíbil rozhovor s panem Kratochvílem. 

Nebojte se. Dočkáte se.
Petr Juráček

 

Pozvánka

TK Brno-Bosonohy pořádá

vv  ssoobboottuu  1166..  99..  22000066
2. ročník otevřeného tenisového turnaje

neregistrovaných ve čtyřhře 
„O pohár starosty MČ“.

Přihlásit se je možno na tel. č. 547 227 675

nebo přímo na tenisových kurtech u správce

p. Bolelouckého do 10. 9. 2006.

Startovné pro nečleny TK činí 100 Kč/osobu.

Tenisový klub zve tímto všechny zájemce

z řad hráčů – mužů i žen – a příznivců tenisu.

Podoba nové školky
Na tomto místě Vám přinášíme perspektivu budovy nové
školky, tak jak ji pro naši městskou část vyprojektoval
Ateliér CREO, s. r. o.
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R43

Prázdniny už skončily. To není žádná novinka. A stejně jako prázdniny, ani
Minikřemílek není žádná novinka. Opět se budeme každý pátek scházet,
hrát hry, bavit se a vyrábět. Znovu budeme jezdit na výlety, chodit do zoo,
do kina a bůhví, co ještě. Chceš-li se k nám přidat i ty, nebo to jen zkusit,
budeme rádi. Přihlásit se mohou kluci i holky, věřící i nevěřící, kteří za
sebou mají alespoň první třídu ZŠ a před sebou také alespoň jednu. 

KDY? Každý pátek od 16.00 hod.
KDE? Farní úřad Troubsko
Doprovod z Bosonoh zajištěný
CENA: 0 Kč

Informace: Jakub VAŠTÍK – 603 346 182
Ludmila MEDOVÁ, Veronika KŘIVÁNKOVÁ
Internet: www.minikremilek.borec.cz

Minikřemílek loni podnikl:
25 pátečních schůzek
5  víkendových výletů (Jaroměřice, Bítov, Ostrov
u Macochy, Dolní Loučky, Bohuňov)
4  páteční večerní sledování filmů z videa
2  jednodenní výlety (obora, zoo)
1  návštěva kina
1  vánoční besídku
1  zpívání nemocným lidem na sv. Štěpána Jakub Vaštík

Oba dva níže uvedení redaktoři podporují toto společenství. Sami jim pro-
šli a mají odtud jen dobré vzpomínky a přátele.

Petr Juráček
Miroslav Čoupek

VVýýbboorr  SSeennááttuu  PPČČRR  pprroojjeeddnnáávvaall  vv  BBrrnněě  vv  hhootteelluu  SSaannttoonn  uu  ppřřeehhrraaddyy  

ddnnee  1199..  ččeerrvvnnaa  ppeettiiccii  kk  RR4433  aa  kk  oobbcchhvvaattuu  mměěssttaa

Jednání se zúčastnili také občané Bosonoh, kterým osud obce není lhostej-

ný, a to RNDr. A. Jiaxis, manželé Krásenští, s příspěvky vystoupili místos-

tarostka paní Květa Kiliánová, předsedkyně občanského sdružení Občané

za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách paní Marie Špačková 

a místopředseda téhož Ing. Jiří Kilian. 

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

zahájil projednávání petice s 35 tisíci podpisy, která požaduje plnohodnot-

ný obchvat města Brna a protestuje proti průtahu R43 přes město Brno. Na

jednání byli přizváni zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD), Jihomorav-

ského kraje (JMK), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), města Brna a dalších

orgánů státní správy a samosprávy, aby se k petici vyjádřili. Jednání vedl

senátor prof. Zlatuška, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně, za spo-

luúčasti senátora Martina Mejstříka.

Brno je přetíženo dopravou, nemá obchvat a veškerá tranzitní doprava

musí projíždět městem. Tranzitní doprava po vstupu do EU dramaticky

narostla a dále poroste. V Bosonohách a Troubsku jsou dlouhodobě pře-

kračovány limity hluku a prašnosti. Brno a JMK překvapivě nežádají

odklonění tranzitní dopravy z brněnské aglomerace. Naopak prosazují

vybudování transevropské dálniční komunikace R43 v 65 let staré trase

„Hitlerovy dálnice“, a to nejen přes Troubsko a Bosonohy, ale i přes dopo-

sud nepoškozené oblasti Bystrce, Kníniček a Brněnské přehrady. Tím

umožňují zavlečení další tranzitní dopravy do města.

Zástupci státní správy a samosprávy byli vyzváni, aby vysvětlili, proč

chybně informují občany, že R43 je závazně schválena v územním plánu,

proč MD a ŘSD nerespektovalo usnesení vlády č. 741/99 a po mnoho let

vydávalo milionové částky na neschválenou trasu. Zastánci obchvatu

vyzvali ŘSD k okamžité nápravě a zastavení financování R43 v jakékoliv

trase přes město Brno. 

Jednání bylo zajímavé. Zdá se, že úřadům začínají docházet argumenty, a  tak

volí cestu téměř útěkem ze sálu. Posu�te sami.

Zástupci centrálních orgánů, kraje, města a obcí zvolili zajímavou taktiku. Po

přednesení argumentů odpůrců R43 nastala velmi zajímavá situace. První se

zvedl náměstek primátora pan Jonáš a prohlásil, že dostal  špatnou pozvánku a

že musí odejít. Rozpoutala se výměna názorů mezi  předsedajícím senátorem

prof. Zlatuškou a náměstkem Jonášem. Nakonec si pan náměstek  opět sedl a

ještě asi hodinu zůstal. Po náměstku Jonášovi rychle vstala i radní JMK 

Ing. Procházková. Prý také nemůže zůstat. Opět byla diskuze a  nakonec se paní

radní uvolila, že ještě zůstane. Protestovala, že přišla  projednávat body petice

a žádné jiné argumenty. Před koncem části vyhrazené pro státní orgány tiše

místnost opustila i vedoucí odboru územního plánování města Brna 

Ing. Wendscheová s doprovodem.

Takže většina kompetentních propagátorů R43 bystrckou trasou zmizela ze sálu

před blokem diskuze, kde měli odpovídat na dotazy a vysvětlovat situaci.

A te� z příspěvků účastníků:    

„Brno dosud žádný obchvat nemá a nutně jej potřebuje. Závěr vyhledává-

cí studie v roce 2005 doložil, že vedení R43 obchvatovou trasou mimo celé

město Brno je možné. Očekáváme, že zastupitelé města, kteří vyjdou 

z podzimních voleb, se zamyslí nad špatnou dopravní situací v městě Brně

a budou rozhodným způsobem podporovat vybudování obchvatu města,“

řřeekkll  MMggrr..  KKaarreell  TTaafftt, zástupce občanského sdružení stavícího se proti dál-

ničním průtahům brněnskou aglomerací. 

PPaanníí  JJaannaa  PPáállkkoovváá – předsedkyně Občanského sdružení „Občané Brna

proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim–Troubsko“ zdůraz-

nila dopravní význam R43 v Evropské unii. Na počátku 2. světové války se

začala budovat dálnice Vídeň–Wrocław, lidově nazývaná Hitlerova dálnice.

Tehdy bylo její trasování šetrné, protože vedlo daleko od hustě obydlených

oblastí města. Idea dálnice 43 byla součástí koncepce dálnic socialistické-

ho Československa. Jak všichni víme, řada tehdejších dopravních plánova-

čů neměla problém s vedením dálnic pouhé desítky metrů od obytné

zástavby. Před rokem 1989 na útvaru hlavního architekta v Brně pracoval

také Ing. Šimonovský. Jeho dnešní postoje dokumentují, že se od historic-

kého plánu na vedení dálnice středem husté zástavby neoprostil. Naštěstí

Brno za totality nikdy nedostalo tolik peněz, aby k realizaci stavby podob-

né pražské severojižní magistrále došlo. Vznikl pouze krátký čtyřpruhový

úsek obslužné městské komunikace, nenapojený na žádný dálkový směr. 

Se vstupem do EU se směr R43 stal součástí přístupové smlouvy k EU.

Zařazením R43 do transevropské sítě TEN byl definován její dopravní

význam jako transevropské dálniční komunikace. Ministerstvo dopravy ČR

nechalo do sítě TEN zahrnout R43 i přes zamítavé vyjádření Ministerstva

životního prostředí ČR podle zákona 244 o posuzování vlivu na životní

prostředí. TEN je dálniční a silniční sí	 nejvyššího řádu v EU. Podle legis-

lativy EU všechny komunikace TEN musí zajiš	ovat plynulou dálkovou

dopravu – osobní i kamionovou, musí míjet městská centra a nesmí se na

nich vytvářet úzká hrdla mísením místní a tranzitní dopravy.

PPaanníí  MMaarriiee  ŠŠppaaččkkoovváá:: Při každých jednáních, kterých se pravidelně zúčast-

ňujeme jak na kraji, tak na městě, poukazujeme na neudržitelnou situaci 

v městské části Brno-Bosonohy. U nás nejen že, pokud se tam zrealizuje

plánovaná R43 přes Bystrc, tak tam nebude sama. Nám tam zanese vlastně

další dopravu, a to z R52 směrem od Vídně, kolem Ostopovic, a hlavním

zdrojem nepohody bude mimoúrovňové křížení s dálnicí D1. Překračování

imisních a hlukových limitů kolem dálnice D1, to je všeobecně známo, to

přiznávají i materiály ochrany ovzduší města atd. Na ulici Pražská, která je

průjezdnou komunikací přes hlavní část obce a domy jsou postaveny dva

metry od ní, jen přes chodník, hluk překračuje veškeré hygienické normy,

což dokazují provedená měření. Frekvence počtu vozidel je na této ulici

taková, že bylo měřeno nezávisle úplně v jiné souvislosti, a to s měřením

rychlosti byl současně měřen počet vozidel. Měření bylo provedeno dva-

krát. Jednou se dosahovalo přibližně 19 tis. vozidel, při druhém měření 

17 tis. To je asi tak všechno.

Minikřemílek
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Já bych chtěla říct, že jen ta křižovatka se absolutně nedá odhlučnit a nic

víc a my jsme tam vlastně téměř 35 let bez jakékoliv ochrany.

KKvvěěttoossllaavvaa  KKiilliiáánnoovváá:: Panem starostou Miroslavem Sojkou jsem pověřena

tady přednést stanovisko našeho zastupitelstva k rychlostní komunikaci R43:

„„CCeelléé  nnaaššee  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ssee  ppllnněě  ssttaavvíí  zzaa  ttuuttoo  vvaaššii  ppeettiiccii  ––  pprroottii  vvýýssttaavvbběě  

RR4433  vv  ttrraassee  TTrroouubbsskkoo––KKuuřřiimm  ppřřeess  BByyssttrrcc..““

IInngg..  JJiiřříí  KKiilliiaann:: Pánům senátorům bych chtěl udělat jen krátký exkurz do

historie R43, potažmo Hitlerovy dálnice. Text o Hitlerově dálnici najdou v

technickém dodatku k mnichovské dohodě, kde to bylo dojednáno a bylo

to extrateritoriální území Velkoněmecké říše a dálnice měla sloužit jako

spojnice mezi velkými městy německé říše Wrocławí a Vídní a byla traso-

vána v podstatě tím nejlevnějším způsobem a do jisté míry bezohledným,

ale proti současným zpracovatelům tehdy, vzhledem k počtu projíždějících

vozidel a vzdálenosti obytné zástavby, velice ohleduplným. Stavět se zača-

la ihned po anexi Polska, tedy mj. stavěla se 16 měsíců. Po problémech v

Sovětském svazu byla stavba pozastavena a dál se nepokračovalo. Celková

plánovaná výstavba byla 20 měsíců, takže na dokončení moc nechybělo. V

Bosonohách byly proto na konci dnešní ul. Ostopovická zbourány 3 novo-

stavby rodinných domků a provedeno odkopání a snížení nivelety dnešní

ulice Pražská. 

Dnešní definice významu R43 je jednoznačně definována v přístupové

smlouvě k EU. Rozdal jsem asi 25 CD originálního textu vydaného minis-

terstvem zahraničních věcí všem zainteresovaným radním, včetně hejtma-

na, vedoucím odboru výstavby atd. a tváří se neustále, že R43 je vlastně

čtyřproudová polní cesta mezi Kuřimí a Troubskem a není součástí trans-

evropské dopravní sítě, definice je jednoznačná: hlavní tah

Skandinávie–Balkán.

Je obdivuhodné, když představitelé města, včetně vedoucí odboru územní-

ho plánování, si ani nepřečtou preambuli kapitoly doprava, kde R43 je defi-

nována tímtéž způsobem jako významná mezinárodní komunikace  zvyšu-

jící význam Brna.

Jestli jste si dobře všimli, páni senátoři, tady bylo zacházeno s termínem

vyšší územně správní celek. V parlamentu se podařilo schválit po velkých

peripetiích zákon o vyšších územně správních celcích, což je dnes

Jihomoravský kraj a zatímco jiné kraje pracují opravdu s vyšším územně

správním celkem – celým krajem, tak jihomoravští radní dokáží udělat

vyšší územně správní celek z Břeclavska, vyšší územně správní celek 

z Brněnska a poskládat Územní prognózu kraje z územních plánů obcí, jak

se jim to hodí a přizpůsobují si to potřebám trasování R52 konkrétně.

Navíc, když se podíváte na mapu Jihomoravského kraje, resp. na jih od

Brna, tak mi připadá jako zpozdilé vést prakticky souběžně nebo víceméně

souběžně 15 kilometrů od sebe dálnici D2 Brno–Břeclav a R52

Brno–Mikulov. Ta dálnice by přece měla vyús�ovat někde, pokud tedy bude

vyús�ovat Boskovickou brázdou a směřovat na to zanedbané území, te� se

nechci dotknout Třebíčska, Ivančicka, Znojemska, kde není jediná komuni-

kace. Ta by mohla civilizovat podstatně mrtvý kraj Moravy a procházela by

v těch místech alespoň pustou krajinou s minimálními náklady a napojit se

do Rakouska.

Ještě jen pro zasmání. Nedokážu citovat přesně, ale v hodnocení EIA na

rozšíření D1 na šestipruh, který myslím prováděl pan Ing. Mertl, byla v

kapitole vliv na obyvatelstvo napsána taková krásná vševystihující věta, že

obyvatelstvo je 35letou nečinností státních obecníc orgánů z hlediska

ochrany životního prostředí natolik otupělé, že další zvýšení hluku škodli-

vin nevnímá.

I tyto příspěvky budou sloužit jako podkladové informace k přípravě veřej-

ného projednání této petice na půdě Senátu. 

Zaznamenal: Ing. Jiří Kilian

Mateřské centrum Kuřátka na Poštovské ul. 1 nabízí tento program:

V úterý 12. 9. 2006 se znovu otevřou herna pro děti, ateliér a koutek pro

maminky. Máme nové programy, besedy, přednášky, poradny, kluby, 

mnoho pohádek, písniček i říkánek. Otevřeno je od úterka do pátku 

od 9.00 do 12.00 hod. 

Barevnější svět – neděle 10. 9. 2006 od 13.00 do 16.00 v parku na

Moravském náměstí.

Máme připraveny soutěže a hry pro děti od 1 roku do 12 let.

12. 9. úterý Bingo – hra pro malé i velké od 10.00 hod.

13. 9. středa Básničkové dopoledne s větrníkem od 10.00 hod.

14. 9. čtvrtek Kašpárkovo divadélko od 10.00 hod.

19. 9. úterý Vzpomínka na prázdniny od 10.00 hod.

20. 9. středa Barevný den od 10.00 hod.

21. 9. čtvrtek Příroda a děti, infoservis o soutěži od 10.00 hod.

Šikuláda – neděle 24. 9. 2006 od 13.00 do 17.00 v parku Koliště 2, pod

Janáčkovým divadlem. Na závěr stezky plné úkolů pro děti od 1 roku do 

11 let máme pro všechny děti připraveny odměny.

Akce se koná v rámci Brněnských dnů pro zdraví.

26. 9. úterý Slavíme 7. narozeniny! Přij�te slavit s námi od 10.00

27. 9. středa S pohádkou za zdravím – beseda s pohádkou a pro-

gramem pro děti, v rámci Brněnských dnů pro zdra-

ví od 10.00 hod.

28. 9. čtvrtek Hrátky se zvířátky od 10.00 hod.

Za MC Kuřátka

Eliška Břoušková 

tel.: 724 229 321,  kuratka@tiscali.cz

Program Mateřského centra KUŘÁTKA

Aktuálně z Bosonožských staveb

Práce na budově nové školky jsou v plném proudu

Také vedle orlovny letitá houština ustoupila novému hřišti
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V rámci Projektu Brno – zdravé město se ve dnech 
22. září až 1. října 2006 uskuteční 12. ročník
Brněnských dnů pro zdraví. Mimořádná nabídka 
60 akcí pro zdraví bude zahrnovat aktivity zaměřené na
pohyb, zdravou výživu, outdoor, relaxační techniky, hry
a soutěže pro děti, bioprodukty, psychohygienu a zvládání stresu, cvičení
pro seniory, vyšetření zdravotního stavu, poradenství o civilizačních one-
mocněních a řadu dalších. Přehled akcí najdete na
www.zdravemesto.brno.cz a v programové brožuře na Informačním centru
Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.

Brněnské dny zdraví
Snad každý pracující si začíná na jaře plánovat, jak si zpříjemní letní
měsíce. Já jsem si tento rok naplánoval s přítelkyní návštěvu NP Šuma-
va. Chtěli jsme bydlet týden na Zadově a potom sednout na kolo 
a pomalu ujíždět domů. Jako nejjednodušší dopravu (auto nemám)
jsme zvolili vlak. Den před odjezdem na naši společnou dovolenou mi
bylo na informacích řečeno, že náš spoj bývá plný a převáží cca 50 kol.
Prý se stává, že některý cyklista se se svým jednostopým miláčkem do
železného oře nedostane. Proto jsem raději koupil pro kola rezervaci. 
V den D jsme vyjeli kolem půl sedmé z Bosonoh do Brna. Vítr nám
čechral vlasy, auta občas zatroubila a my jsme si pěkně šlapali na hlav-
ní nádraží. Jako správný organizátor jsem chtěl být na místě alespoň
půl hodiny před odjezdem. Po zakoupení lístků přišel první mráček –
vlak má 25 minut zpoždění. Koupili jsme si ranní kávu, čerstvé pečivo
a noviny. Nástupiště, kam měl přijet náš vlak, bylo plné. Paní z poklad-
ny měla pravdu – cyklistů bylo hodně. Časová prodleva byla nakonec
30 minut. Po příjezdu vlaku nastal klasický boj o místo na sednutí –
cesta měla trvat 6 hodin. Zabrali jsme 2 sedadla a začetli se do denní-
ho tisku. Ale vlak se z místa nehnul. Průvodčí neustále pobíhala po
peronu a minuty míjely. Z Brna jsme proto odjížděli se zpožděním 1
hodiny. Jeli jsme však rychlíkem, takže jsem doufal, že časový handi-
cap strojvůdce stáhne. Formule 1 však pan řidič našeho stroje asi neob-
divuje. Ani semafory nám nebyly nakloněny, a proto jsme více brzdili,
než abychom jeli plnou parou vpřed. V 9 hodin jsme byli u Troubska,
odkud moje přítelkyně před 3 hodinami vyrazila. Náš spoj zpoždění
postupně natahoval. Bylo zajímavé pozorovat reakce spolucestujících.
Někteří propadali pochopitelné beznaději, protože museli přestupovat
do dalších spojů, které na zpožděný vlak nečekaly. Jiní si krátili dlou-
hou chvíli popíjením alkoholu, spaním, nadáváním a dlouhými rozho-
vory s průvodčí. U Hluboké nad Vltavou vlak opět zastavil v polích 
a čekal u semaforu. Skupinka mužů zralého věku již chtěla vystoupit 
a jít vlak roztlačit. V tu chvíli přišla paní průvodčí s velikou novinkou:
„Tento spoj se ruší. V Českých Budějovicích si vystupte a přestupte do
jiného rychlíku.“ Pro obyčejného cestujícího je přestupování vcelku
jednoduchá záležitost. Pro cyklisty je to věc nemilá. V každé ruce máte
brašny a ještě se musíte starat o kolo. Kousek za Budějovicemi byla
výluka na trati. To znamená, že jsme museli opět vystoupit, nastoupit
do přistavených autobusů a úsek, který byl opravován, jsme objeli.
Kola nám odvezlo nákladní vozidlo. Do Strakonic jsme proto přijeli o
2,5 hodin později. Místo jedním vlakem jsme cestovali dvěma a ještě
autobusem. 
Pobyt na Šumavě se nám líbil. Bohužel nám však nepřálo počasí. Byla
zima a pršelo. Ke konci pobytu mi bratr napsal zprávu s otázkou, jest-
li neodhrabujeme ráno sníh. Naštěstí ne! Cesta na kolech do naší
domoviny byla kvůli dešti nemožná, proto jsme se připravovali na
cestu vlakem. Proběhla hladce! Výluka na trati byla pouze jedna 
a zpoždění? Zanedbatelné.
Jaká je pointa tohoto článku? Cestování vlakem má své kouzlo. Poznáte
mnoho lidí, kteří mají stejné problémy. Užijete si legraci, trochu zlos-
ti, dobrodružství. Cesta vlakem je také ekologičtější. 
Moje doporučení – vezměte si do vlaku množství knih a věcí, kterými
se dokážete zabavit.
A král Šumavy? Byl s námi a provázel nás po krásné krajině našeho
národního parku.

Petr Juráček

Král Šumavy

 

Kancelář Brno – zdravé město Magistrátu města Brna zve na 8. ročník
pochodu Mariánským údolím k Muchově boudě.
10.00 hod. – doprovodný program v Mariánském údolí: tipy pro zdraví,
ochutnávka zdravé výživy, cvičení v přírodě, hry a soutěže pro děti; 
11.00 hod. – zahájení pochodu, 4 km příjemné chůze údolím Říčky, v cíli
pro všechny pamětní list s originálním razítkem.

Pochod všech generací – sobota 30. září 2006

Rozhledna na hradě Špilberk se i přes extrémní výkyvy teplot letošního
počasí těší velké oblibě návštěvníků. Od jejího tradičního otevření letos v
dubnu ji navštívilo již 12 000 lidí, z toho skoro polovina dětí. Rozhledna je
umístěna v nárožní věžici hradu Špilberk a umožňuje krásný a trochu
netradiční pohled na Brno. Každý, kdo si chce tento pohled užít, musí ale
napřed překonat malou překážku ve formě schodů, kterých je přesně 103 a
jsou spočítané od malého nádvoří hradu Špilberk. Po jejich zdolání má pak
návštěvník pod sebou jako na dlani historické jádro města se všemi jeho
dominantami, okrajové části Brna a při hezkém počasí je možné jižním
směrem zahlédnout i známou siluetu Pálavy. Dobří pozorovatelé mohou
mezi zástavbou v Černých Polích nalézt i známou památku UNESCO Vilu
Tugendhat, která je také pod správou Muzea města Brna.
Rozhledna je otevřená pouze v turistické sezoně, v květnu až září od úterý
do neděle od 9.00 do 18.00 hod., v dubnu a říjnu jen o víkendech od 9.00
do 17.00 hod. Prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením.

Rozhledna na hradě Špilberk

DS RADOST zve všechny příznivce pěší i cyklistické turistiky na
Bystrcký vandr (tentokrát již jubilejní, 30. kolo), který se bude konat 
v sobotu 23. září 2006. Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc,
cíl v sobotu do 19 hod. tamtéž.
Starty:
pěší trasy
50 km 6–9 hod.
10, 20, 30 km 6–10 hod.
7 km (vhodná zejména pro rodiče s dětmi) 12–15 hod.
cyklistické trasy 25, 40, 55 km 8–11 hod.

Další informace:
Miroslav Kafoněk, tel.: 603 854 459
www.vandr.cz
i@vandr.cz Srdečně zve DS RADOST

Bystrcký vandr

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno
Effeta – denní stacionář

Vás srdečně zve na

VVÝÝSSTTAAVVUU  NNAA  ŠŠPPIILLBBEERRKKUU
kktteerráá  ssee  kkoonnáá  vvee  ddnneecchh  oodd  1199..  zzáářříí  ddoo  11..  řřííjjnnaa  22000066.

Výstavu výtvarných prací uživatelů stacionáře
můžete navštívit v době od 9 do 18 hod.

Tato výstava se koná ve spolupráci s Muzeem města Brna.

Charita – výstava

Soutěž
Redakce Bosonožského zpravodaje vyhlašuje soutěž o nejlepší zážitek 

z dovolené. Svoje příspěvky můžete zasílat elektronickou poštou na mail

Bosonožského zpravodaje – bosonozskyzpravodaj@centrum.cz, nebo

písemně na obecní úřad Brno-Bosonohy. Nejlepší příspěvky oceníme a v 

případě souhlasu zveřejníme v našem zpravodaji.
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BANKOVNÍ PŮJČKY

do 75 000 Kč.
Splátky od 702 Kč/měsíc

i pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku!!!

tel.: 737 301 970

Komunální volby 2006
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám, které se
budou konat ve dnech 20. a 21. 10. 2006, nabízíme politic-
kým stranám a sdružením, které jsou zaregistrovány v naší
městské části prostor pro jejich bezplatnou prezentaci 
a reklamu na stránkách zpravodaje. Rozsah příspěvku každé
strany nebo sdružení je 1/2 strany, barevné provedení dle
stávající barevné úpravy zpravodaje. Je třeba je doručit 
v elektronické podobě do uzávěrky příštího čísla, tj. 18. 9.
2006 bu� na úřad městské části, nebo na e-mailovou adresu:
bosonozskyzpravodaj@centrum.cz
Distribuce uvedeného čísla bude nejpozději 11. 10. 2006.

Redakční rada

Mistrovské zápasy jarní části soutěží FK Bosonohy
AA  ––  mmuužžii  II..  AA  ttřřííddaa
FC Blansko – FK SK Bosonohy 0:2   K. Pospíšil 2

FK SK Bosonohy – FC Čebín 0:1

FC Ivančice – FK SK Bosonohy 2:0

SC Novosedly – FK SK Bosonohy 1:1   K. Pospíšil

FK SK Bosonohy – FC Kuřim 2:4   K. Pospíšil, P. Smejkal 

FK SK Bosonohy – MR Znojmo 2:0   K. Pospíšil, Mrnuštík 

FC Vev. Bitýška – FK SK Bosonohy 2:1   P. Bělohlávek

FK SK Bosonohy – SK Kunštát 3:1   R. Křivinka 2, J. Bělohlávek

FC Olešnice – FK SK Bosonohy 0:1   J. Bělohlávek

FK SK Bosonohy – M. S. Brno 3:3   J. Bělohlávek, O. Havlík, Baňa

FK SK Bosonohy – FC Rosice 4:1   Cvingraf, J. Bělohlávek, 

Mrnuštík, O. Havlík

FK SK Bosonohy – Zastávka 2:1   Cvingraf, J. Bělohlávek,

Vev. Bitýška – FK SK Bosonohy 0:4   Jakub, M. Sojka, Nováček, 

O. Havlík 

FK SK Bosonohy – Lipůvka 6:1   Mrnuštík 3, Jakub, J. Dvořák,

J. Bělohlávek

Letovice – FK SK Bosonohy 1:4   Mrnuštík 3, M. Brabec

AA  ––  ddoorroosstt  II..  ttřřííddaa

Pronajmu, případně koupím garáž 
v Bosonohách, nejlépe u hřiště.

Kontakt:
777 196 416 – pan Toman

777 081 870 – paní Petrová

Biskup Vojtěch Cikrle oslavil 60 let
Bosonožský rodák a brněnský biskup 

Msgre. Vojtěch Cikrle oslavil v minulých dnech 

významné životní jubileum – 60. narozeniny.

Celá redakční rada se připojuje ke všem ostatním 

gratulantům a přeje našemu milému rodákovi

hodně zdraví a životního elánu do jeho služby.

Jubilanti

Ladislav Nesvadba Vzhledná 92 let        

Marie Černoušková Pražská 75 let    

Alenka Cupalová Ostopovická 70 let    

Josef Dunovský Ostopovická 70 let    

Oldřich Ščuka Konopiska 70 let

Srpen 2006

BLAHOPŘEJEME ! ! !

Pepíček opisuje při písemce z taháku.
Uvidí jej pan učitel, vezme mu tahák a říká mu:

„Pepíčku, doufám, že už tě nikdy neuvidím opisovat.“
Pepíček odpoví:

„To já doufám taky.“

V této nové rubrice vám jako odměnu za to, že jste zpravo-
daj dočetli až do konce, přineseme nějakou anekdotu, která
bude mít souvislost s aktuálním děním. Dnes tedy jednu ze
školních lavic:

Každý měsíc s humorem s naším zpravodajem


