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„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není 
vidět…“ 

„Ano, jistě,“ řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve 
svitu měsíce. 

„Poušť je krásná…,“ dodal. 

A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na 
pískový přesyp… Nevidíme nic… Neslyšíme nic… 

A přece něco září v tichu… 

„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…,“ řekl 
Malý princ. 

Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření 
písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém 
domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy 
jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale 
dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých 
hlubinách tajemství… 

„Ano,“ řekl jsem Malému princi, „ať je to dům, hvězdy nebo 
poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!“

 —  Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ
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Milí čtenáři Bosonožského zpravodaje, 
v  tomto čísle najdete hlavně informace o  volbách do Za-
stupitelstva naší městské části. Většina zastupitelů využila 
možnost zhodnotit své čtyřleté působení v  zastupitelstvu 
a jejich zpověď si můžete na dalších stránkách přečíst. Pře-
hledně zde také najdete všechny strany a sdružení, které se 
budou o Vaši přízeň v letošních volbách snažit. 

A aby to nebylo jen o volbách, můžete si na vedlejší stra-
ně přečíst citát ze sice útlé, o to však hluboké, knížky „Malý 
princ“. 

Tak ať ty volby dopadnou co nejlépe!

Za redakční radu

Daniela Kalná
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Práce zastupitelstva v letech 2018–2022
Čtyřleté volební období pomalu končí. Dovolím si rekapitulovat záměry, které se díky 
práci našeho zastupitelstva podařilo realizovat. Největším projektem, jenž byl slibo-
ván několik desetiletí a  jeho příprava také zabrala řadu let, je výstavba splaškové 
a dešťové kanalizace, která byla i díky našemu velkému přičinění zahájená v březnu 
2020 a  která se v  současné době chýlí ke zdárnému konci. Kanalizací získáme nové 
vozovky, chodníky, jak už na některých ulicích vidíme a  můžeme si udělat obrázek, 
jaké budou Bosonohy po dokončení celé výstavby kanalizace. Tam, kde to bylo tech-
nicky proveditelné, se vybudovala nová parkovací místa, ale i přesto víme, že je jich 
stále málo. Součástí výstavby kanalizace bylo na ulicích Troubská, Hoštická a  části 
ulice Ostopovická uložení elektrického vedení do země a s tím zároveň také veřejné 
osvětlení a místní rozhlas. 
Po skončení životnosti a z důvodu špatného technického stavu jsme vyměnili umě-
lý povrch ve sportovním areálu na Hoštické. Povrch byl proveden novou technologií, 
z čehož vyplývá, že jeho kvalita je vyšší. Na opravu tohoto umělého povrchu nám při-
spělo dotací statutární město Brno. 
Velký problém také nastal s hlavním vstupem do sportovního areálu přes mostek. Ob-
jevily se praskliny v konstrukci mostu a železné zábradlí bylo zkorodováno a začalo 
uhnívat. Z tohoto důvodu byl pozván statik a ten konstatoval, že s okamžitou platnos-
tí se musí omezit nosnost mostu a v co nejkratším termínu most odstranit. Z důvo-
du vysoké frekvence užívání mostku do sportovního areálu, který navštěvují dospělí 
i děti, jsme se rychle rozhodli reagovat a provedli rekonstrukci. Vedly nás k tomu pří-
pady, které vidíme často v médiích, kdy se mosty za svým zenitem v havarijním stavu 
zbortí a dojde i k neštěstí a k újmě na zdraví lidí.
V návaznosti na výstavbu kanalizace jsme se rozhodli přesunout na vhodnější místo kon-
tejnerové stání na ulici Ševčenkova a provedli jsme jeho oplocení z betonových dílců. 
Dalším takovým na kanalizaci navazujícím záměrem byla oprava povrchu chodníku 
včetně obruby na ulici Ostopovická.
Dětské hřiště na spodní části Bosonožského náměstí mělo již zastaralé herní prvky 
a zničený povrch. Obojí jsme nahradili novými moderními tak, aby splňovaly bezpeč-
nostní požadavky na dětská hřiště.
Rozhodli jsme se zanechat tradiční komunikační kanál pro občany v podobě místního 
rozhlasu a byla zvolena varianta drátovým vedením. Z toho důvodu byla provedena 
generální oprava vedení a výměna amplionů a v některých místech umístění sloupů 
pro nové pro dostatečné pokrytí.
V neposlední řadě došlo na částečnou rekonstrukci vnitřních prostor budovy úřadu. Bylo 
provedeno zateplení budovy, aby splňovala tepelný audit pro veřejné budovy a prove-
dení nové fasády. Poslední modernizací úřadu bylo umístění elektronické úřední desky.
Tímto bych zakončil rekapitulaci velkých úkolů. Samozřejmě bylo provedeno bezpo-
čet dalších drobných úprav v  intravilánu obce, ale ne všechno se z různých důvodů 
(finančních nebo technických) podařilo zrealizovat a muselo být odloženo na později.

Vypracoval Miroslav Sojka, starosta
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Vážení a milí Bosonožáci,
jak nám ten čas letí. V uplynulých 4 letech jsem Vás zde ve zpravodaji pravidelně in-
formoval o tom, co se u nás aktuálně děje, co chystáme a na čem pracujeme.

Nyní, s koncem volebního období, mi dovolte se ohléd-
nout a naše působení zhodnotit.

Předem bych rád předeslal, že nechci hodnotit či kriti-
zovat kohokoliv jiného, raději vyzdvihnu to, z čeho mám 
radost, co se nám povedlo, co považuji za úspěch naší 
práce zastupitelů.

Rekonstrukce Bosonožského náměstí – připravili jsme 
a  zorganizovali jedinou veřejnou diskuzi k  tomuto té-
matu a po celé 4 roky jsme věc intenzivně posouvali ku-
předu a  tlačili na konkrétní výsledky. Jistě by bylo ide-
ální stavět už v době budování kanalizace, každopádně 

investice je to rozsáhlá a daleko převyšuje naše místní možnosti. Na tento projekt je 
potřeba sehnat externí peníze, protože z  vlastního rozpočtu by to v  rozumné době 
a při dnešních cenách bylo velmi obtížné. Je to nicméně i do budoucna úkol a zod-
povědnost pro samotné vedení obce, což předpokládá jeho aktivní přístup a tah na 
branku při hledání finančních zdrojů.

Uspořádali jsme několik ročníků akce Ukliďme Bosonohy, kde se nás vždycky se-
šlo velké množství. Sekali jsme trávu o sobotách ve psím výběhu nebo u pramene 
Leskavy, kde bylo zkrátka zrovna potřeba. Organizovali jsme společenské a kulturní 
akce, společnými silami se podařilo vytvořit novou Bosonohou stezku z  akátových 
kůlů. Zorganizovali jsme vánoční setkání u  příležitosti předání Betlémského světla 
k Vám domů.

Kanalizace – byl to a stále je obrovský projekt a jsem rád, že město Brno konečně na-
šlo finance a  Bosonohy kanalizaci mají. Když jsme na zastupitelstvu poprvé mluvili 
o tom, že kanalizace začne, byli jsme to my, kdo navrhoval vedení vytvoření skupiny 
5 až 6 lidí, kteří budou ochotní kolem realizace pracovat, informovat občany, řešit dílčí 
problémy a být takzvaně k ruce. Velká škoda je, že ani tato naše výzva nebyla vysly-
šena. I tak se snad podařila vyřešit většina palčivých problémů, se kterými jste se na 
nás v průběhu stavby obraceli.

Myslím si, že je zde spousta věcí, které nám stále chybí, spousty neřešených problémů 
a ty je třeba otevřít a pracovat na nich, věnovat se Bosonohám naplno. Především tu 
být pro Vás všechny, co zde žijete.

Přeji Vám hezký začátek školního roku a přijďte prosím k volbám, my chceme a nabí-
zíme vše Pro lepší Bosonohy!

Martin Černý
zastupitel MČ Bosonohy
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Ing. arch. Arnošt Čoupek, CSc.
Ženatý, 2 děti

Architekt, důchodce (66 let)

Zastupitel

Předseda stavební komise (mimo minulé volební období od r. 2004)

Pro MČ Brno – Bosonohy jsem v minulosti zpracoval několik architektonických 
studií, na základě kterých Bosonohy získaly dotace a  stavby realizovala (MŠ 
Konopiska, BOSA, Tělocvična ZŠ).

Pro MČ jsem dále zpracovával podklady a  připomínky pro urbanistické stu-
die a územní plány. Spolu s vedením MČ jsem se zúčastnil jednání ve věci Ur-
banistické studie Bosonohy II (zpracovatelem Arch.Design – arch. Dokoupil), 
územního plánu (arch. Dokoupil – nerealizováno), Územní studie Bosonohy 
III (zpracovatelem KAM – schválena a zapsána jako závazný podklad nového 
Územního plánu města Brna), dále práce na připomínkách a  jednáních na 
novém Územním plánu města Brna. Schválení nového ÚpmB bylo nakonec 
bohužel odsunuto po komunálních volbách s tím, že KAM zapracuje některé 
dodatečné připomínky.

Mojí prvořadou prioritou je a  bude práce na dokončení a  schválení nového 
Územního plánu města Brna z pozice naší MČ, a to včetně změn, které máme 
ze strany města Brna naslibovány, včetně „staronového“ problému „Předáva-
cí uzel horkovodu z JE Dukovany“ a  jiných problematických staveb státního, 
krajského i městského významu (R43, VRT, Vozovna).

Děkuji za pozornost

Děkuji všem spoluobčanům, kteří nám podepsali petiční archy, a  tím nám 
umožnili jako nezávislým kandidátům se voleb zúčastnit.
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Vážení spoluobčané,
v Bosonohách žiji od svého narození a záleží mi tedy na tom, kde a jak žijeme 
a jak budou žít i naše děti a další potomci. Rozhodl jsem se proto v nadchá-
zejících komunálních volbách přijmou kandidaturu ODS, a kandidovat tak na 
starostu. Svoje zkušenosti, které jsem získal během svého působení ve funkci 
zastupitele a nyní i místostarosty, chci dále zúročit a mnohé dělat lépe. 

Jsem rád, že se nám společně podařilo dokončit největší stavební akci v his-
torii Bosonoh – tolik slibovanou a  tak dlouho odkládanou novou kanalizaci. 
Vím, nebylo to pro nikoho z nás jednoduché období, nicméně realizace toho-
to díla nám přinesla mnohem lepší životní prostředí, ale i novou infrastrukturu 
včetně komunikací. Já Vám moc děkuji za trpělivost.

Jsem rád, že jsem i já svou prací pomohl občanům a spolkům při snaze odklo-
nit nákladní tranzitní dopravu z komunikace 602/II a položit na Pražské tichý 
povrch vozovky. Zažil jsem, jak je toto nesmírně náročná, zdlouhavá, ale i dů-
ležitá a prospěšná práce. Všem, kteří se na ní podílejí, upřímně děkuji. 

Po léta pro Vás rád s  partnery, přáteli a  městskou částí organizuji kulturní 
a  sportovní akce a  hodlám v  tom i  nadále pokračovat. Letošní 30. Bosonož-
ský Sudoval a Milčovo kolečko už se bohužel konalo bez účasti mého přítele, 
skvělého organizátora Vladimíra Koudelky, který nás před nedávnem navždy 
opustil. Jsem také nesmírně rád, že jsem mimo jiné mohl být Vladimírovi po 
boku, když jsme depu původního Masarykova okruhu vytvořili „novou tvář“. 
Jsem rád za udržování bosonožských folklorních tradic a vždy podpořím smy-
sluplné kulturní a sportovní projekty. Všem aktivním pořadatelům a zejména 
účastníkům těchto akcí velice děkuji.

Bosonohy musí být i do budoucna takové, jaké je všichni chceme – bezpečné, 
rozvíjející se a příjemné pro život nás všech.

Rád bych tedy, aby se nám podařilo dokončit a  realizovat i  další připravené 
projekty, jako je revitalizace vodní plochy a lesíku U Panenky Marie nebo na-
pojení Bosonoh na stávající i nové cyklotrasy a stezky. Funkčně a smysluplně 
je nutné dokončit i realizaci úprav Bosonožského náměstí. 

Bosonohy mám v srdci a chci pro ně nadále ze všech sil pracovat.

Děkuji za vaši podporu.

Váš Miloslav Dočekal
místostarosta
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Změňte Bosonohy.cz – zpověď (dříve) naivních 
zastupitelů
Dobrý den, vážení spoluobčané bosonožští. Před čtyřmi lety jsme (Leoš Jelínek a Alois Mitren-
ga) se poprvé v  Bosonohách i  v  životě stali zastupiteli. Děkujeme tehdejším voličům – naše 
sdružení nezávislých kandidátů se umístilo napoprvé na krásném třetím místě. 

Plni očekávání jsme vstupovali poprvé do jednací síně s  do-
mněnkami, že se bude diskutovat a hlasovat o tom, co by bylo 
pro Bosonohy nejlepší. A hned napoprvé se událo to nejpod-
statnější – současný starosta představil své spojence (později 
jsme je nazývali „věrnými“…), a tak jsme se ocitli v jakési opo-
zici, aniž jsme to chtěli…

Za naše zastupitelské období jsme se toho mnoho naučili – 
a  také jsme prozřeli. Občas se nám s  kolegy podařilo něco 
prosadit, ale mnoho návrhů dopadlo tak, jak starosta navrho-
val. Tak to v politice asi funguje, ale pamatujte, že příspěvek 
napsali „tehdy naivní zastupitelé“. 

Některé městské části stavějí komunitní centra, rozsáhlé dět-
ské parky, u  nás je toho pramálo. Jsme si vědomi, že někte-
rá témata jsou dlouhodobá a že se nevyřeší za jedno volební 
období. Ale náš současný starosta má ta období za sebou již 

čtyři (s  jednou přestávkou). To už by mělo být něco někde vidět (např. hezké centrum), u nás 
máme uprostřed obce opravnu motorů.

Chybí nám jasnější vize rozvoje, jako např. kde chceme, aby se stavělo a kde ne, co by nám měli 
developeři přinést. Městská část by měla určovat pravidla výstavby, ne developeři.

Jezdíme po nezkolaudované silnici Pražská, je v předběžném užívání již 13 let – pro nebezpeč-
né závady. Bohužel nebyl vyvíjen dostatečný tlak na odstranění vad. 

Jistě by se dala vyjednat s městem i větší podpora místních staveb, např. při obnově Bosonož-
ského náměstí a dalších projektů, které by nám byly k užitku.

Dosáhli jsme umístění zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun přes Bosonohy 
i pokládku tichého asfaltu – největší zásluhu na tom má člen našeho sdružení, nikoliv starosta.

Více témat z volebního období rozborujeme na našich stránkách www.změnteBosonohy.cz, za-
jímají-li vás naše názory, mrkněte tam.

Z výše uvedených řádků jste patrně postřehli, že nejsme spokojeni se stylem řízení vedení naší 
městské části. Ano, stojíme na straně těch volebních uskupení, která by si přála změnu ve ve-
dení městské části – ale nikoliv kosmetickou, jako že si třeba starosta s místostarostou proho-
dí funkce, jak se šušká.

Mezi zastupiteli i pracovníky úřadu městské části jsme poznali mnoho přátel a poctivých pro-
fesionálů, vážíme si jich a rádi bychom s nimi spolupracovali. A pokud nás zvolíte, s radostí se 
s nimi budeme setkávat a pracovat pro nás všechny.

Změňte Bosonohy – zasloužíme si to všichni.

S úctou vaši zastupitelé

Leoš Jelínek
Alois Mitrenga
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Uplynulé 4 roky v zastupitelstvu
Vážení čtenáři bosonožského zpravodaje, 

dovolte, abych touto formou zhodnotil uplynulé čtyři roky mého působení 
v zastupitelstvu.

Před čtyřmi lety (2018) jsem kandidoval do zastupitelstva pod stranou ČSSD 
jako nezávislý kandidát. K mému velkému překvapení jsem byl zvolen do za-
stupitelstva, přestože jsem na kandidátní listině byl zapsán až na 10. místě.

Následně jsem získal funkci jako předseda kulturní komise. Kulturní dění v Bo-
sonohách mě vždycky zajímalo a vždy jsem se snažil kulturu v Bosonohách ně-
jakým způsobem oživit. Někdy s větším či menším úspěchem. Jsem moc rád, 
že se nám podařilo po několika letech obnovit tradici Masopustu, zatraktiv-
nit akci Adventního setkání Gulášfestem, v prvních dvou letech (2018 a 2019) 
Silvestr na náměstí. V roce 2020 Obecní ples. Bohužel nám na jaře 2020 přišla 
covidová vlna, a  tím omezení či zákazy nejen kulturních akcí téměř na dva 
roky. Spoustu plánovaných akcí muselo být zrušeno.

Snažili jsme se s partou kamarádů a dobrovolníků upravit okolí v naší měst-
ské části. Ať to bylo vybudování jezírka pod mysliveckou chatou nebo úprava 
prameniště Leskavy pod Hradiskem. V  loňském roce výroba slaměného bet-
léma. V roce 2020 jsem společně s Ivonou Špačkovou vypracoval a podal pro-
jekt „Sportovně relaxační lesní zóny“, který díky Vaší podpoře byl zařazen mezi 
realizovatelné projekty. Snad se v příštím roce dočkáme očekávaného výsled-
ku. Projekty tohoto typu, ač se zdají být jednoduché pro realizaci, tak opak je 
pravdou (úřednická mašinérie je neúprosná). 

Máme před sebou volby do zastupitelstva obcí (23.–24. září). Rozhodl jsem 
se i já kandidovat a usilovat o Vaše hlasy. Tentokrát ne pod stranou ČSSD, ale 
jako nezávislý kandidát za stranu „BOSONOHY PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT“. Přes-
tože se nám kanalizace blíží do finále, je před námi další práce a výzvy. Další 
volební období to bude hlavně práce na revitalizaci Bosonožského náměstí, 
práce na územním plánu, úprava zeleně a  obnova či oprava dětských hřišť. 
Komunikace s občany a vyslyšení jejich potřeb či priorit. Volební program jed-
notlivých stran bude zřejmě podobný. Důležité potom bude, jakým způsobem 
bude volební program plněn.

Není-li Vám život v Bosonohách lhostejný, chtěl bych Vás vyzvat, abyste přišli 
k volbám, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv stranu či jednotlivce.

Zastupitel Martin Rozmarin
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Rozloučení…
Milí čtenáři Bosonožského zpravodaje, nebudu nic hodnotit, to přísluší 
spíše Vám, ale využiji tento prostor k rozloučení. A to nejen s politikou, 
ale s Vámi všemi. Dvacet let jsem žila v jednom malém domečku v Bo-
sonohách a přišel čas udělat krok dál. Díky Vám jsem mohla nahlédnout 
pod pokličku komunální politiky, a ještě jednou za tu možnost děkuji. 
Bylo to hodně náročné období, ale zároveň i poučné, zajímavé, inspiru-
jící… Poznala jsem mnohé i z té druhé strany. Naučila jsem se nebrat si 
věci osobně a zjistila jsem, že mě práce pro lidi baví. Jen v sobě nemám 
ten správný „politický“ tah na branku.

Ráda bych Vás poprosila, ať jste k našim bosonožským politikům sho-
vívaví, není to jednoduchá práce. Valná většina z  nich kandiduje, aby 
pro Vás opravdu pracovala. Aby se Vám v Bosonohách lépe žilo. Věnují 
tomu čas i energii a potřebují i od Vás vědět, že to nedělají zbytečně. 

Bylo mi ctí pro Vás pracovat, žít v Bosonohách, vychovat tam obě děti, 
najít si přátele (i nepřátele) a zjistit, co je v životě důležité. Cesta mě teď 
zavedla jinam, ale nejsem daleko ☺

Těším se, až Vás opět uvidím na některé z akcí nebo se jen tak potkáme 
a přeji Vám v nadcházejících volbách dobrou ruku.

Děkuji za vše…

Daniela Kalná
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MÁME
BOSONOHY
V SRDCI

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás oslovit jménem kandidátů za ODS 
v Bosonohách. 

V Bosonohách žiji od svého narození a záleží mi proto 
na tom, kde a jak žijeme a jak budou žít i naše děti.
Rozhodl jsem se proto v nadcházejících komunálních 
volbách přijmou kandidaturu na starostu. 
Svoje zkušenosti, které jsem získal během svého 
působení ve funkci zastupitele a nyní i místostarosty 
chci dále zúročit a mnohé dělat lépe. Jsem rád, že se 
nám již podařilo dokončit největší stavební akci 
v historii Bosonoh a máme tak nejen mnohem lepší 
životní prostředí, ale i novou infrastrukturu včetně 
komunikací. Ale Bosonohy musí být i do budoucna 
takové jaké je všichni chceme - bezpečné, rozvíjející 
se a příjemné pro život. Rád bych aby se nám podařilo 
realizovat i další připravené projekty jako je budování 
tůní na Leskavě, revitalizace vodní plochy a parčíku 
U Panenky Marie nebo  napojení Bosonoh na stávající 
i nové cyklotrasy a stezky.

Bosonohy mám v srdci a chci pro ně nadále 
ze všech sil pracovat.

Váš  Miloslav Dočekal

POJĎTE S NÁMI K VOLBÁM 

23.-24.ZÁŘÍ 2022
VOLTE NAŠI KANDIDÁTKU, VOLTE 

ČÍSLO 1

INZERCE
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Kopeme za Bosonohy 
Pracujeme pro vás už 20 let. To jsou pořádné zkušenosti, 
které můžeme Bosonohám předat.

Bosonohy budou v nelehkých časech naše zkušenosti 
potřebovat. Je potřeba dál pracovat na velkých cílech, které 
jsou před námi. Obchvat, cyklostezky, parkovací místa, bydlení 
pro mladé rodiny, dokončení územního plánu.

Více na www.miroslavsojka.vasistarostove.cz

Dejte nám svoji důvěru, ať můžeme 
dotáhnout klíčové projekty pro 
budoucnost Bosonoh. Volte 
zkušenosti!

Miroslav Sojka, Jiří Výplach, Patrik Holomek,  
Ivan Dlugoš, Markéta Langerová a další.

VOLTE ČÍSLO

INZERCE
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www.ZměnteBosonohy.cz 
Sdružení nezávislých kandidátů s podporou Strany 

Zelených – č. 3, nabízíme vám náš program: 

Více projektů pro rozvoj Bosonoh – zasloužíme si 
být moderní městskou částí. 

Bosonožští obyvatelé by měli určovat náš stavební 
rozvoj, ne developeři. 

Vyžadujme dodržování zákazu tranzitní nákladní 
dopravy. 

Požadujme dodržování hlukových norem - zákon 
platí pro všechny. 

Správce komunikace - ul. Pražská – dočkáme se 
odstranění vad a kolaudace? 

Omezme pálení čehokoliv - ve prospěch 
kompostérů a štěpkování. 

Chceme nového starostu, který bude více sdílet 
informace se svými zastupiteli a občany. 

 

www.ZměňteBosonohy.cz 

Volte číslo 3., jsme s vámi. 
 

INZERCE
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Nové Bosonohy - volte č. 6! 
 

 
Úspěšná a rozvíjející se obec je charakteristická mimo 
jiné tím, že se zvyšuje počet jejích obyvatel, protože lidé   
v ní chtějí žít a noví lidé se tam chtějí stěhovat. 

V Bosonohách se nic takového neděje. Ve srovnání s 
okolními obcemi se v Bosonohách nestaví. Naše děti a 
vnuci odcházejí z Bosonoh a přesouvají dále od Brna. 

Chceme vytvořit příznivé prostředí všem soukromým 
stavebníkům, investorům i developerům, kteří budou 
stavět v souladu s územním plánem a stavebním 
zákonem, a tím přispějí k rozvoji Bosonoh. 

 
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se nám podepsali 
na petiční archy, a tím nám umožnili se voleb zúčastnit. 
Sesbírali jsme cca 230 podpisů, abychom měli rezervu k 
požadovaným cca 170 podpisům, které vyžaduje zákon. 

Při diskusích s vámi jsme byli příjemně překvapeni vaším 
zájmem o rozvoj a modernizaci Bosonoh. Vaše podpora 
nás těší a rádi ji zúročíme poctivou prací v zastupitelstvu. 

Možná vás naši spolupracovníci nenavštívili, takže jste 
neměli možnost se na petiční arch podepsat. Nevadí!  

Stále máte možnost volit č. 6. Ještě jednou děkujeme! 

 
INZERCE
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Zpověď jedné manželky:
Dobrý den, vážení spoluobčané Bosonoh,
chtěla bych využít této příležitosti a představit Vám mého manžela Ing. Libora 
Doláka. Rozhodl se totiž znovu kandidovat do zastupitelstva MČ Brna Bosonoh. 

Můj manžel je velice inteligentní člověk, je zásadový, čestný, nezištný, když se 
do něčeho pustí, tak to i dokončí. Je zaměstnaný, má dva syny a krom toho, 
že se stará o rodinu, rodinný domek tak, jako většina z Vás, on má i další po-
slání, a to zlepšit podmínky k životu v Bosonohách. Žijeme v Bosonohách už 
skoro 20 let a  musím říct, že málokdo udělal pro Bosonohy tak hodně jako 
právě on. A to bez nároku na jakýkoli honorář, ba právě naopak. A jeho snaha 
se vyplácí. Zdařile navázal na práci paní Kiliánové, která vybojovala protihlu-
kové stěny u D1, na práci paní Špačkové, po níž jsme převzali práci pro Spo-
lek za ochranu kvality bydlení v  Brně-Bosonohách. Jedná s  ministerstvy, 
s Magistrátem města Brna, ombudsmanem, KHS, Jihomoravským krajem atd. 
Výsledkem jeho snahy je zákaz vjezdu kamionů do naší MČ. A dokonce i to, 
že na ulici Pražská byl položen tichý asfalt, je jeho zásluha. A to vše dokázal 
pouze z pozice řadového občana! 

Tím ale jeho práce nekončí, vyhrál už několik soudních sporů ohledně proti-
právního jednání Krajské hygienické stanice (KHS), když schvalovala nekoneč-
ný řetězec výjimek na hluk. Tím tato praktika skončila a  dál pokračují soud-
ní spory o  pochybení úředníků a  porušování lidských práv a  svobod. Nikdo 
nemá rád soudní spory, můj manžel stejně tak. Začal jednání s KHS, upozor-
ňoval na překračování limitů, poškozování zdraví občanů a  když se mu léta 
úředníci vysmívali a arogantně ignorovali všechny jeho námitky, nezbylo než 
obrátit se na soud.

Dnes bych Libora Doláka označila za odborníka na hluk z dopravy. Má nastu-
dované zákony, vyhlášky, právní předpisy, státní a  evropské směrnice, vlivy 
hluku, jeho šíření, prostě málokdo rozumí této problematice v  tak širokém 
záběru jako on. Spolupracuje s dalšími spolky, které se zaměřují na dopravu 
v celém Jihomoravském kraji. Není totiž sám, kdo si uvědomuje, že je to vel-
ký problém, o kterém rozhodují lidé bez znalostí a většinou pouze na zákla-
dě osobních pohnutek.

Chtěla bych být sobecká a  říct, ať ho nevolíte. Ale rozhodla jsem se o  něj 
s Vámi podělit a  podpořit jeho kandidaturu. Lepšího člověka do zastupitel-
stva nenajdete.

S pozdravem  Martina Doláková

INZERCE
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Bosonožská orlovna v nové sezóně
Období prázdnin je i u nás v orlovně spíše poklidné, stejně jako školáci po prázdni-
nách a dospělí po dovolené začínáme další sezónu pravidelných aktivit i  jednorázo-
vých akcí.
V době, kdy čtete tento článek, máme za sebou úklidovou brigádu a v sále se pilně 
sportuje.
Jak jste se mohli dočíst v předminulém vydání zpravodaje, obnovili jsme činnost Orla 
jako tělovýchovné jednoty. Jeho nabídku pro děti a mládež najdete níže. 

Naší snahou je orlovnu naplnit sportem a kulturou. Velký sál je v odpoledních i ve-
černích hodinách prakticky zaplněn, aktuální obsazenost najdete na webových strán-
kách. Páteční večery rezervujeme pro jednorázové pronájmy (oslavy, setkání apod.) 
Pokud by měl ale někdo zájem o pravidelný pronájem, neváhejte nás kontaktovat.
Od jara je k dispozici i malý sál v patře. Zde je prostor například pro cvičení maminek 
s dětmi, dětský klub, jógu, setkání menších skupin. Vybavení sálu je možno při dlou-
hodobém nájmu doplnit dle dohody.
Příjemné posezení, dobrou kávu i něco sladkého k ní najdete v Cukrlence. 

Po dokončení cukrárny a horního sálu se pomalu rozhlížíme po další společné práci. 
Necháváme se inspirovat rekonstrukcí Bosonožského náměstí, která by měla následo-
vat po dokončení kanalizace. Prostor před orlovnou si o nový kabát také říká, skoro až 
úpěnlivě volá. Je to akce, kterou sami stavebně a finančně nezvládneme, ale když jsme 
si po vzoru našich předků vyzkoušeli, kolik práce zvládneme svépomocí, mohlo by se 
to podařit. Definovali bychom parkování, připravili odpovídající povrch pro tanec stár-
ků a našlo by se místo i pro příjemné posezení a zeleň. Studii už máme připravenu.
Na podzim chceme záměr a jeho případnou podporu ze strany obce projednat s no-
vým vedením.
Těšíme se na další setkání v dobré společnosti na orlovně.

Za výbor Svornosti Bosonohy, z. s.
Miroslav Čoupek
info@orlovnabosonohy.cz

Nabídka sportovních aktivit Orla v Bosonožské orlovně
Sportovky: rozvoj sportovních fyzických dovedností formou her, atletika, turistika, 
míčové hry a další, určeno pro žáky 1.–5. ročníku, pondělí 16.30–17.30, cena 1200 Kč 
na pololetí, vedoucí Petr Juráček

Volejbal: rozvoj sportovních a fyzických dovedností se zaměřením na volejbal, tech-
niku hry, pravidla, určeno pro žáky 5.–9. ročníku, pondělí 17.45–19.00, cena 1200 Kč 
na pololetí, vedoucí Mirek Čoupek 

Šachové a  deskové hry: zaměřeno na rozvoj logického myšlení: Šachy, Go, Bridge, 
piškvorky a  další deskové hry, určeno pro děti i  dospělé, čtvrtek 17.00–18.30, cena 
600 Kč na pololetí, vedoucí Ctibor Pelikán

V ceně je zahrnut roční členský příspěvek 200 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit vyplněním přihlášky na www.orlovnabosonohy.cz nebo 
osobně u Petra Juráčka, tel. 731 485 909, email: info@orlovnabosonohy.cz. 
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Já a klima – malý festival velkých výzev
Leží vám klima v  žaludku? Nebo spíš na srdci? Ztrácíte se v  protichůd-
ných informacích a rádi byste získali kvalitní argumenty do debat s rodi-
nou či přáteli? Tak dojděte na malý klimatický festival, který pořádá Lip-
ka. Už 22. října 2022 na Lipové 20 nás čeká odpoledne plné odborných 
přednášek, debat, dílen a dobré společnosti. Pojďme se bavit o chytrých 
řešeních pro Brno i planetu.

Co dělali naši předkové dobře, aby snížili negativní dopady živelných pohrom? 
Můžeme se inspirovat jejich adaptačními a  mitigačními opatřeními? Touto 
přednáškou odstartuje v  15.30 Lukáš Dolák z  Masarykovy univerzity nabitý 
program. O klimatické krizi, jejích příčinách, dopadech a řešeních pak promlu-
ví Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie ČR (Czechglobe). 

„Těšit se můžete na 13 dílen a  zastavení zaměřených na klima. Vedle klasik 
jako swap oblečení a šití pomůcek pro bezobalový nákup nás tentokrát čeká 
i  workshop s  výpočtem uhlíkové stopy, společná výroba klima-mapy Brna 
nebo příprava veganských jogurtů,“ láká organizátorka akce Anna Slavíková 
z Lipky.

Se západem slunce odstartuje snad nejdůležitější blok večera s podtitulem „Co 
můžu udělat já?“. V  přednáškově-diskuzním módu probereme možnosti, kde 
a jak se můžou zapojit jednotlivci a jaká řešení mají největší dopad. Chybět ne-
bude ani veganské občerstvení. Klimatický večer zakončí koncert skupiny 2AP.

Podzimky s Lipkou
Holky, kluci, pojďte s námi na výlety do podzimní přírody!
S Lipkou děti zažijí podzimní prázdniny, na které jen tak nezapomenou. Pra-
coviště Lipová v  Brně-Pisárkách připravilo na 26. a 27. října příměstský tábor 
pro výletníky od 6 do 11 let. Za krásami podzimu se vydáme do malebného 
údolí potoka Vrbovce a Údolí oddechu. Opečeme si dobroty na ohni, vyzkou-
šíme jeskynní malby a s lupou v ruce probádáme les. V případě nepřízně poča-
sí zůstaneme na Lipové 20. Přihlášku najdete na webu: www.lipka.cz/tabory.

Zuzana Slámová, Lipka
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Psychický teror bez hranic? KYBERŠIKANA
Internet je bezesporu dobrým sluhou, ale může být také velice zlým pánem. Kromě 
toho, že se na brouzdání po internetu můžete stát velice rychle závislými, je to také 
živná půda pro šíření dezinformací a pomluv. Každé sdělení se na internetu šíří rych-
lostí blesku, a  tak i  třeba v první chvíli nevinný vtípek může napáchat mnoho škod. 
A co teprve, když jde o promyšlený plán. 

Kyberšikana může mít mnoho podob. Ať už je to dlouhodobé a opakované zasílání 
obtěžujících zpráv, pronásledování v kyberprostoru, vyloučení z určité skupiny na so-
ciálních sítích, manipulace s citlivým materiálem, urážení a ponižování ve veřejných 
diskuzích, vydírání… Poměrně novým typem kyberšikany je pak tzv. happy slapping, 
který se těší „oblibě“ zejména mezi mládeží. Jde o velmi nebezpečný „koníček“, který 
často končí vážnou fyzickou újmou. Agresor si totiž vyhlédne svou oběť, setká se s ní 
a  fyzicky ji napadne. Často je útok opravdu brutální. Podstatou je celý útok natočit 
a později (nebo v živém vysílání) jej veřejně sdílet pro „pobavení“ okolí. 

Jaká jsou rizika? 
Stejně jako u jiných typů šikany i zde je rizikovost opravdu veliká. Zásadním problé-
mem je to, že agresor se často skrývá pod rouškou anonymity, čímž oproti oběti zís-
ká opravdu velkou výhodu, a jeho chování tak není omezeno jakoukoliv hranicí. Do-
konce, i když je agresor odhalen, nemusí být šikaně konec. A to z jednoho prostého 
důvodu – materiály jsou na internetu stále uloženy, velmi rychle se šíří, kdokoli si je 
může uložit… Doslova si tak žijí vlastním životem a je jen otázkou času, zda se zno-
vu někde nevynoří. 

Oběť kyberšikany je tak pod dlouhodobým a neustávajícím psychickým tlakem, který 
může vyústit až v  paranoiu, úzkosti a  deprese. V  nejvážnějších případech vše může 
vést až k sebevražedným pokusům. 

Co z toho plyne? 
Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte o sobě citlivé informace. Citlivá videa a intimní fot-
ky patří do soukromého archivu a ne veřejně na internet. Tak, jako chcete, aby ostat-
ní vnímali a  respektovali vás a vaše soukromí, i vy respektujte je. Pokud jste se stali 
obětí kyberšikany, je důležité začít se včas bránit. Nenechávejte si problém jen pro 
sebe, svěřte se někomu blízkému, někomu, komu bezmezně věříte, případně vyhle-
dejte odbornou pomoc. Aby byl váš boj úspěšný, musíte ukončit veškerou komunikaci 
s agresorem, zablokujte a odstraňte všechny své účty na sociálních sítích, změňte si 
virtuální identitu. Rozhodně si ale uschovejte všechny důkazy, jako jsou kopie emai-
lů, stránek s obtěžujícími příspěvky apod. V žádném případě se nesnažte agresorovi 
oplácet stejnou mincí, taková forma pomsty není řešením, naopak může vaši situaci 
ještě zhoršit. Pomoc můžete hledat také v různých organizacích, které se touto pro-
blematikou zabývají, kontaktujte linku důvěry, psychologa, obraťte se na policii.

Online psychologická poradna MOJRA.cz
www.mojra.cz
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» přihlášky k ZP MV ČR
» přehledy OSVČ
» bonusové programy
» informace

Potřebujete poradit, 
odevzdat nebo 
vyzvednout 
formulář?  

Už nemusíte do jiného města. 
Navštivte naše 
kontaktní místo 
na Poště partner  

Brno 
Bosonohy

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022

Pošta partnerBrno - Bosonohy Vzhledná 500/5 

INZERCE
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POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HARMONIE s.r.o.

Postaráme se o důstojný pohřeb 
 vašeho blízkého.

- kompletní zajištění smutečních obřadů
- převozy zesnulých

Pobočky:
Starý Lískovec – Brno
Mikuláškovo náměstí 1. 

Tel.: 547 210 465, 737 879 199 

Kohoutovice – Brno
Libušina tř. 2. 

Tel.: 702 276 176

Brno – střed
Lidická 44, 

Tel.: 545 573 804, 723 283 290

www.pohrebni-sluzba.cz

Psí salón Čeníšek
nabízí koupání, česání, stříhání 
a  trimování i  velkých plemen psů 
na adrese Lány 7, Brno-Bohunice. 
V  nabídce také široký výběr šam-
ponů a hřebenů.

Tel.: 607 126 523, 
www.psisaloncenisek.cz

SERVIS a OPRAVA 
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. 
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 

25 let praxe. Bednář, tel.: 608 880 107

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.
Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá ruční montážní práce.

INZERCE
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, STAROSTA, BOSONOŽSKÉ NÁM. 1, 642 00 BRNO 
 

O Z N Á M E N Í 
 

o době a místě konání voleb  
 
Starosta městské části města Brna, Brno-Bosonohy v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů,   oznamuje: 
 

1. Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy a do Zastupitelstva města Brna 
se konají ve dnech 23 9 2022 a 24.9.2022. Hlasování začíná v pátek 23.9.2022 ve 
14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. V sobotu  24.9.2022 začíná hlasování v 8:00 
hodin a končí ve 14:00 hodin. 
  

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. 
 

3. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky  i ve volební místnosti. 
 

4. Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstva městské části ani 
zastupitelstva města nelze! 
 

5. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat ÚMČ Brno-
Bosonohy, nebo v den hlasování okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo 
hlasovací místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v 
územním obvodu volebního okrsku. 
 

6. Právo volit má státní občan jiného státu, který je v MČ Brno-Bosonohy přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu, požádá o zápis do dodatku voličského 
seznamu  a právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 
V současné době mohou být do dodatku zapisováni na základě vlastní žádosti pouze 
občané členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky 
k Evropské unii má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy. 

 
7. Místo konání voleb je v základní škole Bosonožské nám. 100/44. 

    
 



Do zastupitelstva naší městské 
části kandidují tyto strany 
a sdružení:
1. Občanská demokratická strana

2. Česká strana sociálně demokratická

3. Nezávislá občanská sdružení pro 
Bosonohy s podporou Strany zelených

4. Pro Lepší Bosonohy

5. Bosonohy pro spokojený život

6. NOVÉ BOSONOHY

Volby se konají 23. 9. – 24. 9. 2022


