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Slovo starosty
„Co se stane v sociální oblasti, stane se ob
ratem v našem mozku. Co se stane v mozku,
projeví se v našem těle“, říká neuropatolog
František Koukolík.
Proto do nového roku neztrácejte opti
mismus. Ať se to neodrazí na našem těle a ať
i naše okolí se tou dobrou náladou nakazí.
I když už máme za sebou novoroční přípitky,

přes to mi dovolte, přiťuknout si, s vámi Bo
sonožáky: „Na spokojené žití, na veselost, na
smutek i na trochu rozšafnosti“.
Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

Vánoční balíčky i radost
K tradiční bosonožským předvánočním ak
tivitám patří návštěvy starších spoluobčanů
a jejich obdarování vánočním balíčkem od
městské části. Nejinak tomu bylo i v advent
ní době loňského roku. Ve dvou skupinách
jsme navštívili téměř třicet našich spoluobča
nů a i letos jsme vyslechli několik jímavých
životních příběhů. Opět jsme se ale i zasmáli
a doufám, že jsme s dárkem přinesli i trochu
radosti. Letos jsme navíc zažili i jednu premi
éru, neboť ještě nikdy předtím jsme nepředá
vali balíček prostřednictvím „výtahu“.
Helena Koudelková

Foto: autor
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Prezidentské volby
Vážení občané Bosonoh, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poděkoval za hojnou účast v prvních přímých prezidentských volbách. Zároveň
vás chci informovat o výsledcích v našich dvou volebních okrscích.
VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB – 2. kolo
Bosonohy -

Karel Schwarzenberg
Ing. Miloš Zeman

celková účast
%
hlasy
65,23
1248
61,21
764
38,78
484

okrsek 346
%
hlasy
66,67
678
60,61
411
39,38
267

okrsek 347
%
hlasy
63,62
570
61,92
353
38,07
217

Brno-město
%
hlasy
185 200
59,50
53,90
99 820
46,09
85 372

Česká republika
%
hlasy
59,11 4 983 481
45,19 2 241 171
54,80 2 717 405

okrsek 346
%
hlasy
67,77
698
35,05
244
21,40
149
13,36
93
12,21
85
6,46
45
4,59
32
4,31
30
1,72
12
0,86
  6

okrsek 347
%
hlasy
66,12
601
34,83
209
18,33
110
16,83
101
11,16
67
7,33
44
5,50
33
2,50
15
2,50
15
1,00
  6

Brno-město
%
hlasy
188 139
60,10
32,34
60 627
22,58
42 327
11,74
22 006
14,28
26 769
5,91
11 093
5,31
9 965
3,97
7 445
2,33
4 382
1,50
2 813

Česká republika
%
hlasy
61,31 5 168 161
23,40 1 204 195
24,21 1 245 848
16,35   841 437
16,12   829 297
4,95   255 045
6,84   351 916
3,23   166 211
2,46   126 846
2,39   123 171

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB – 1. kolo
Bosonohy -

Karel Schwarzenberg
Ing. Miloš Zeman
Ing. Jan Fischer, CSc.
Jiří Dienstbier
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
prof. JUDr. Vladimír Franz
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing. Jana Bobošíková

celková účast
%
hlasy
66,99
1299
34,95
453
19,98
259
14,96
194
11,72
152
6,86
89
5,01
65
3,47
45
2,08
27
0,92
12

Rád bych poděkoval i zaměstnancům našeho úřadu a členům volební komise za výbornou organizaci voleb.
Anastazios Jiaxis, starosta Bosonoh

Stavba roku 2012 a Bosonohy
Naše Střední škola stavebních řemesel Brno
-Bosonohy je v mnoha ohledech výjimečná.
Dokladem toho je i její zapojení do mnoha re
gionálních i celostátních projektů, z nichž ně
které její představitelé a spolupracovníci pří
mo iniciovali (podpora řemesel a učňovského
školství České ručičky či centrum Vzdělávání
všem).
Další aktivitou, které se škola účastní, je
soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2012,
jejíž 11. ročník vyhlašuje pod záštitou

Jihomoravského kraje Jihomoravské staveb
ní společenství při Svazu podnikatelů ve sta
vebnictví ČR. Posláním soutěže je prezentace
a propagace kvalitních výstavbových projek
tů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlep
ších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické
i odborné veřejnosti.
Porotu, která má 9 členů, tvoří odborníci z řad
vyhlašovatelů soutěže, Fakulty architektury
a Fakulty stavební VUT v Brně a další nezávis
lí odborníci. Soutěž „Stavba Jihomoravského
kraje 2012“ je vyhlášena pro celkem sedm ka
tegorií: stavby občanské vybavenosti, bytové
stavby, průmyslové stavby a technologické

stavby, dopravní a inženýrské stavby, rekon
strukce staveb a objektů, vodohospodářské
stavby a ekologické stavby a stavby realizova
né mimo území Jihomoravského kraje. Naše
škola přihlásila do soutěže svůj „nový kabát“
– rekonstruované a nově zateplené objekty.
Přihlášku do soutěže může poslat kterýkoliv
účastník výstavby v kraji (investor, dodavatel,
projektant, majitel objektu), pokud bylo dílo
uvedeno do provozu v průběhu roku 2012.
Uzávěrka všech přihlášek je k 15. 2. 2013 a více
o projektu je k dohledání na www.jmss.cz.
V rámci soutěže „Stavba Jihomoravského
kraje 2012“ vyhlašuje Jihomoravské staveb
ní společenství spolu s Fakultou architektury
a Fakultou stavební Vysokého učení technic
kého v Brně „Soutěž o nejlepší studentskou
a doktorskou práci z oblasti stavitelství“. Po
rota může též na doporučení pedagogických
pracovníků udělit „Zvláštní cenu za mimořád
nou práci z řad studentů středních odbor
ných škol“. I v této oblasti má naše škola další
želízko v ohni.
Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno
slavnostním způsobem při příležitosti Mezi
národního stavebního veletrhu IBF 2013 ve
středu 24. dubna za účasti významných osob
regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašo
vatele, účastníků výstavby, odborné veřejnos
ti, přizvaných hostů z řad politické, společen
ské a kulturní sféry a médií.
A Bosonožský zpravodaj by neměl chybět.
Helena Koudelková
Foto: Igor Zehl
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Výzva pro rodiče nově
narozených dětí
V květnu 2013 proběhne v budově Úřadu
městské části Brno-Bosonohy vítání ob
čánků. Prosíme rodiče, kteří mají o akci zá
jem, aby nejpozději do 30. 4. 2013 kontak
tovali pracovnici sociálního referátu paní
Veroniku Helánovou, tel. 547 422 712,
e-mail: socialni@bosonohy.cz

Občanské sdružení informuje:
Podpora občanské společnosti
z nadace VIA
Brno patří v posledních le
tech k městům, ve kterých
je ovzduší jedno z nejšpi
navějších v České repub
lice. Znečištění sice ne
dosahuje hodnot jako
v Moravskoslezském kra
ji, ale vzduch je zde srov
natelně špatný nebo ješ
tě špinavější než vzduch
v průmyslových oblastech
severních Čech. V Brně je hlavním zdrojem
znečištění doprava. Tento problém se nijak
neřeší, dokonce do oblastí s překročenými
zdravotními limity škodlivin v ovzduší (např.
i Bosonohy) se plánují další velkokapacitní
dopravní stavby.

Kulturní akce na sklonku roku
Dne 2. prosince proběhla tradiční mikulášská
besídka. Tentokrát v režii ÚMČ Brno-Bosono
hy, ale se stejným cílem pomoci naší mateř
ské školce. Dobrovolné vstupné bylo předáno
vedení školky a bude použito na pomůcky,
jako jsou pastelky, výkresy, lepidla a podob
ně. Celková částka se vyšplhala na 4 503 Kč,
což není málo peněz. Obrovský dík patří
obyvatelce naší městské části, která věnova
la částku 2 000 Kč a nechce být uveřejněna.
Alespoň touto formou jí za naše nejmenší
mnohokrát děkuji a přeji pevné zdraví. Po
děkování patří našim dětem, tanečnímu stu
diu paní Ilony Brunové za přípravu krásného
vystoupení a všem učitelkám mateřské školy,
které s dětmi nacvičily nádherné vystoupení.
Na přípravě besídky se také podíleli pan Petr
Juráček a paní Miroslava Jiaxisová. Za jejich
pomoc rovněž děkujeme.

Vánoční období dokreslovaly koledy a atmo
sféru adventu. Děkujeme všem, kdo zapůjči
li umělecká díla ze svých sbírek, a věříme, že
příští výstava bude stejně krásná jako tato.
Další akcí bylo rozsvícení vánočního stromku
na náměstí. Kvůli zimě nás zklamala technika,
a tak si alespoň všichni společně s dětmi ze
základní školy zazpívali vánoční koledy. Uká
zalo se, že nemusí vždy vše vyjít podle plánu,
aby se večer navodila vánoční atmosféra. Od
měnou nám dospělým byla rozzářená očička
našich nejmenších a jistě si mnozí vzpomněli
na svoje mládí a očekávání toho nejkrásněj
šího období v roce. Moc dětem a učitelkám
všichni děkujeme.
Za komisi pro kulturu, školství sport a mezi
národní spolupráci si dovoluji všem zúčast
něným mnohokrát poděkovat za skvělou pří
pravu a spolupráci.
Martina Čiháčková, předsedkyně komise

V půli prosince se v zasedací místnosti ÚMČ
otevřela na tři dny výstava uměleckých děl
občanů Bosonoh. Během tří dnů si mohli ná
vštěvníci prohlédnout díla ze soukromých
sbírek či zapůjčených samotnými autory. Ple
tené obrazy, intarzie Pavla Juráčka, akvarel
Kateřiny Kroupové či impozantní olejomal
by ze sbírky Miroslava Kazdy, keramika, kro
jované panenky či Paví parádník od Aloise
Hlineckého a mnoho dalších doplňovaly růz
ně ztvárněné betlémy a nejrůznější vánoční
ozdoby.

Když v létě minulého roku zrušil Nejvyšší práv
ní soud Zásady územního rozvoje Jihomorav
ského kraje (tj. vlastně územní plán kraje) pro
nesoulad se zákonem, protože nebyly např.
porovnány varianty, rozhodl JMK pokračovat
na nových Zásadách a začal připravovat první
kroky, tzv. Zadání s přibližně stejnými podkla
dy jako ty zrušené. Pokoušeli jsme se navrh
nout i jiné alternativní řešení a předložit ho
na JMK jako podklad do Zadání.
Podařilo se nám získat podporu z Nadace VIA
z tzv. Rychlých grantů ve výši 30 000 Kč, za
kterou byla pořízena autorizovaná alternativ
ní studie, která byla předána na krajský úřad.
Tato se stala i jedním z témat při předvoleb
ních debatách kandidátů do Zastupitelstva
JMK s veřejností a s redaktory Veselovským
i Moravcem. Zvolený hejtman Hašek veřejně
přislíbil, že se studií bude JMK zabývat. Jen
díky podpoře z Nadace VIA nám zase svit
la naděje, že není vše ztraceno a že my ob
čané nejen zde v Bosonohách, ale i ve stej
ně postižených městských částech a obcích
přímo ohrožených další obrovskou tranzitní
kamionovou dopravou, se dočkáme čistší
ho vzduchu, který nám nebude způsobovat
zdravotní problémy a ve výsledku zkracovat
náš život.
Teď hlavně záleží na obyvatelích Brna a na po
liticích, které si volí, kdy přestanou věřit mýtu,
že k čistějšímu vzduchu se lze „prostavět“.
Marie Špačková
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Píše se o nás

Když už ale nemohl Michal ukázat svoje kra
sobruslařské umění na ledě, zhodnotil svoji
fyzickou přípravu jinak. V ten den totiž probí
hala na hřišti v Hoštické ulici tradiční fotbalo
vá zabíjačka, do které se po pozdravu s před
sedou fotbalového oddílu Zdeňkem Chylíkem
a dalšími aktéry akce aktivně „zamíchal“. Od
měnou mu pak byla voňavá jitrnice, kterou
mu pan hostinský Miloš Dočekal servíroval na
stejném talíři, na kterém dostal před časem
v Bosonohách svoji oblíbenou bílou klobásu
s bramborovou kaší Miloš Zeman. „Tento talíř
už nechám jenom pro celebrity,“ smál se Mi
loš Dočekal. „Jednou ho tady vystavím a mož
ná pod něj napíšu, že z něho jedli náš prezi
dent a olympijský vítěz…“
Helena Koudelková

Foto: Igor Zehl

Stolní tenis v Bosonohách
Zdroj Deník 18. 12. 2012

Pro vás, které zajímá, jak si vedou naše stolně
-tenisové týmy v brněnských soutěžích, mám
informace o konečných výsledcích v posled
ním dokončeném ročníku 2011–2012.
Pro připomenutí, v Bosonohách soutěžně
hrály v uplynulé sezoně poprvé tři týmy, a to
tým „B“ a „C“ hrající 7. ligu a tým „A“ hrající
3. ligu brněnských soutěží Brest. Soutěžně
se zde hraje již od sezony 2008–2009, kdy
však soutěžilo jen jedno družstvo. Od sezony
2009–2010 soutěžily dvě družstva a od sezo
ny 2011–2012 již tři družstva.

Tým „C“ tvořili: František Dočekal, Tereza Ko
nečná, Roman Kvasnica, Pavel Rohánek, Aleš
Spilka.
Tým „B“ tvořili: Hana Chylíková, Martin Kolí
sek, Pavel Sedláček, Ondřej Stloukal, Tomáš
Miklík.
Tým „A“ tvořili: Drahomír Tůma, Vlastimil Ma
chota, Radek Stloukal.
Pojďme tedy k výsledkům ukončené sezony
2011–2012.
Tým „C“ v uplynulé sezoně sbíral první zkuše
nosti a umístil se na 11. pozici z celkově dva
nácti týmů, když týmy na 9.–11. místě dosáhly
stejného počtu bodů.
Tým „B“ pod vedením Hany Chylíkové byl
v uplynulé sezoně naší chloubou, když za
celý rok nenašel přemožitele a suveréně
vyhrál 7. ligu s velkým náskokem před dal
ším v pořadí. Zaslouženě tak postoupil do
6. ligy soutěží Brest. Gratulujeme k výbor
ným výsledkům!
Tým „A“ po loňském vítězství a postupu ze
čtvrté do třetí ligy měl za hlavní cíl především
udržet se ve třetí lize i pro další ročník. Tento
cíl bohatě naplnil, když dokonce reálně bojo
val o postup a nakonec skončil na 3. místě se
stejným počtem bodů jako druhý postupují
cí a nepostoupil jen na vzájemný zápas s dru
hým v pořadí.
V nové sezoně 2012–2013 se nám přes někte
ré problémy podařilo udržet v soutěžích Brest
opět všechny tři týmy.
Děkujeme všem, kteří jste nám drželi palce
a budeme moc rádi, pokud nám budete přát
zdravíčko a štěstíčko i v této sezoně.
Tímto také zvu zájemce o stolní tenis mezi
nás. Přijďte si zahrát a pobavit se.
Kde hrajeme:
Bosonožská Orlovna, Pražská 55, hlavní vchod
do budovy je společný s restaurací, hned
za vstupem napravo jsou dveře do šatny.
Kdy hrajeme:
středa a pátek od 18.30 do 20.30 hodin
Za všechny Ing. Drahomír Tůma

Deník 27. 12. 2012

Michal Březina v Bosonohách
Michal Březina, nejlepší sportovec Brna a Ji
homoravského kraje a náš úspěšný reprezen
tant v krasobruslení, má svoje příznivce nejen
v Japonsku, Kanadě a USA, ale fandí mu i v Bo
sonohách. Michal žije a trénuje v New Yorku,
ale na vánoční svátky byl v rodném Brně. Při
jal také pozvání svého manažera, který v Bo
sonohách bydlí, a v sobotu 22. prosince přijel
se svými rodiči Rudolfem a Editou i sestrou
Eliškou, rovněž naší reprezentantkou v kraso
bruslení, ke společnému bruslení s bosonož
skou omladinou. Meteorologická předpověď
bohužel vyšla a led nebyl ani v kvalitě vhodné
pro okresní hokejový přebor, natož pak pro
slíbené skoky a piruety našeho olympionika.
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Šachy

Michal Březina bronzový

O dvanácti měsíčkách

Vánoční šachový turnaj – 15. 12. 2012 – pravi
delné sváteční setkání šachistů v 1. FC Pivnice.

Jak jistě příznivci Michala Březiny a kraso
bruslení vůbec vědí, získal tento nadějný
sportovec na nedávném mistrovství Evropy
svoji první velkou seniorskou medaili. Po čty
řech bramborových si přivezl domů medai
li bronzovou. Ke gratulaci se připojuje celá
redakce. A ty, kteří ho pozvali na zabíjačku
do Bosonoh, může hřát dobrý pocit, že mu
k jeho úspěchu třeba trochu pomohli. Byť
jen jednou jitrnicí, ta však na rozdíl od jiných
podpůrných prostředků na seznamu zakáza
ných látek zcela jistě nefiguruje.
M. Čoupek

I letos po Novém roce Bosonožská orlovna
patřila divadelnímu představení, které při
pravují Křemílci. Na programu byla pohádka
O dvanácti měsíčkách, kterou napsala Šárka
Fenyková. Vše dopadlo dobře, zlo bylo ten
tokrát potrestáno a dobro došlo zasloužené
odměny. Jak už to při pohádkách u Křemílků
bývá, bavili se nejen diváci, ale i herci a všich
ni, kteří pohádce pomáhali na svět. Největ
ší zádrhel asi nastal, když rodiče na popud
režiséra sháněli opravdové jahody. Uspěli
až na několikátý pokus v jednom nejmeno
vaném obchodním řetězci. Nebyly sice tak
dobré jako z našich bosonožských zahrad,
ale kdo by taky hledal jahody v lednu, že?
Každý měsíc má přece svoje kouzlo, každý je
něčím výjimečný a každý má také svoje vrto
chy. Nezbývá tedy než si přát, ať je každý mě
síc v tomto roce jedinečný a neopakovatelný
a až si každý z nich užije tu svoji vládu, těšit
se zase na další setkání s pohádkou v orlovně.

Účastníci turnaje – šachový mistři

Kuželky
Jihomoravský krajský přebor 2 – sever B
Tabulka: (počet odehraných zápasů, vítěz
ství, remízy, porážky, průměrný počet shoze
ných kolků v zápase, počet bodů – za vítězství
2, za remízu 1, za porážku 0)
1. KK Orel Telnice B
11 10
2. KO Bosonohy
11 8
3. SK Brno-Žabovřesky C
		
11 6
4. TJ Sokol Brno Husovice D
		
12 6
5. KC Réna Ivančice C 12 6
6. KK Moravská Slávia Brno F
		
12 5
7. TJ Loko-Ingstav Brno B
		
11 4
8. KS Devítka Brno B 12 3
9. SKK Veverky Brno B 12 1

M. Čoupek

0 1 2452 20
0 3 2418 16
2 3 2397 14
2 4 2357 14
0 6 2301 12
Foto: Igor Zehl

1 6 2389 11
0 7 2346
0 9 2337
1 10 2243

8
6
3

Toto jsou výsledky po podzimní části soutě
že. Jarní část jsme začali zápasem 16. 1. 2013
a nemohli jsme už zařadit do termínu uzávěr
ky. Uvádíme proto poslední zápas podzimní
části:
body shozené kolky
KO Bosonohy : KK Moravská Slávia Brno F
7:1
(2529:2413)
(za vítězství v jednotlivých utkáních se zapo
čítává 1 bod a za celkový počet shozených
kolků celého družstva se započítávají 2 body)
Jednotlivá utkání družstev:
Bosonohy : Moravská Slávia
počet shozených kolků
OSTŘÍŽEK Eduard : SLÁMA Aleš
420:384
VÍTEK Miroslav ml. : ŽÁČKOVÁ Jitka 411:445
ZVEJŠKA Antonín : NOVÁ Tereza
375:368
VÍTEK Miroslav : ŠINDELÁŘOVÁ Radka 460:430
PAPEŽ Rostislav : LANG Dalibor
463:430
OSTŘÍŽEK Miloslav : ŽÁK Jiří
400:387
Jednotlivé zápasy se hrají na dvou drahách,
kdy každý hráč odehraje za zápas celkem
100 hodů, tj. 50 hodů na každé dráze (2×25
hodů, kde každý hod je na všechny postave
né kolky – tzv. „do plných“ a 2× 25 hodů, kde
se dohazuje až do shození všech kolků – tzv.
„na dorážku“).

Poděkování
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
rádi bychom vám touto cesto poděkovali
za příspěvek z rozpočtu ve výši 7 000 Kč na
ozvučení pohádky O dvanácti měsíčkách.
Představení zhlédlo během dvou dnů (a i díky
dotaci pořádně slyšelo) cca 600 lidí, z toho
kolem 400 dětí. Jako bonus máme videozá
znam. Online přenos na internetu sledovalo
asi 150 lidí, kteří se nemohli z různých důvo
dů zúčastnit.
Naše městská část byla uvedena na progra
mu divadelního představení, je jmenová
na i na stránkách Bosonožské orlovny. Jsme
přesvědčeni, že finance z veřejného rozpočtu
byly účelně využity.
Odkaz na video a poděkování MČ http://www.orlovnabosonohy.cz
Za všechny Křemílky
Petr Juráček a Miroslav Čoupek

Rád bych tímto poděkoval Křemílkům za
hezké zážitky a že nám a našim dětem vě
nují svůj čas.
Anastazios Jiaxis

Koupím byt 2 + 1
v Bosonohách.
Tel.: 720 358 723

Za kuželkářský oddíl Bosonohy
Rostislav Papež, předseda
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BOSONOHY – kalendář akcí na rok 2013
Leden
11. 1. 2013
26. 1. 2013
31. 1. 2013

Myslivecký ples (Myslivecké sdružení Hájek)
SK Bosonohy ples
veřejná schůze zastupitelstva

Únor
2. 2. 2013
2. 2. 2013
9. 2. 2013
28. 2. 2013

Lidovecký ples – Orlovna
1. Společenský ples (stárci) – SOU A SOŠ
Šibřinky
Veřejná schůze zastupitelstva

Březen
9. 3. 2013
16. 3. 2013

Taneční odpoledne – senior klub
Uzlová štafeta – hasičská soutěž

Duben
4. 4. 2013
13. 4. 2013
20. 4. 2013

Veřejná schůze zastupitelstva
Heligonky
Taneční odpoledne – senior klub

Květen
4. 5. 2013
5. 5. 2013
12. 5. 2013
23. 5. 2013
25. 5. 2013

Mladé hody
Hodové posezení u cimbálu
Den matek
Veřejná schůze zastupitelstva
Taneční odpoledne – senior klub

Červen
1. 6. 2013
20. 6. 2013

Den dětí
Veřejná schůze zastupitelstva

Srpen
3. 8. 2013

Sudoval

Září
19. 9. 2013
21. 9. 2013
21. 9. 2013

Veřejná schůze zastupitelstva
Babské hody
Štafeta soutěž – hasiči

Říjen
31. 10. 2013

Veřejná schůze zastupitelstva

Listopad
9. 11. 2013

Taneční odpoledne – senior klub

Prosinec
1. 12. 2013
2. 12. 2013
10. 12. 2013
28. 12. 2013
31. 12. 2013

Mikulášská besídka
Rozsvícení vánočního stromu
Veřejná schůze zastupitelstva
Vánoční turnaj stolního tenisu pro děti i dospělé
Silvestrovské posezení – senior klub

Termíny dalších akcí najdete na webových stránkách:
ÚMČ Bosonohy
WWW.BOSONOHY.CZ
ZŠ a MŠ
www.zsbosonohy.cz
Senior klub
www.senior.mzf.cz
Orlovna
www.orlovnabosonohy.cz
Fotbalový klub
www.fksk-bosonohy.cz
Tenisový klub
www.tkbrnobosonohy.cz
BOSA
www.cvc-bosa.cz a na facebooku BOSA
Kuželkářský oddíl výsledky ze soutěže najdete na
www.jmk.kuzelky.cz
v sekci Zpravodaje / Jihomoravský KP 2. třídy sever B / poslední číslo Zpravodaje

Za sportem či za kulturou?
Zaparkujte ve Vojtově
Vydat se v Brně autem za sportem či kulturou
do Kajot arény (dříve Rondo) a zaparkovat
auto v její v blízkosti v souladu s dopravním
značením znamenalo pro motoristy až done
dávna značný problém. V závěru minulého
roku přinesla brněnská městská policie příz
nivou informaci, že ve Vojtově ulici (odbočka
z Renneské třídy) začala sloužit nově zřízená
plocha s kapacitou 400 parkovacích míst.
Toto parkoviště je v provozu vždy již dvě ho
diny před plánovanou sportovní akcí a jednu
hodinu po jejím skončení. Návštěvníci Kajot
arény ji budou moci využívat zdarma. Řidi
čům při příjezdu k jednotlivým stáním budou
asistovat brněnští strážníci. Nové parkoviště
zajistilo statutární město Brno, Odbor dopra
vy MMB, Brněnské komunikace a.s., MP Brno,
PČR a HC Kometa Brno.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Harmonogram Bosonožského
zpravodaje
Číslo

Uzávěrka

Distribuce

1/2013

17. 1.

4. 2.

2/2013

4. 4.

22. 4.

3/2013

20. 6.

8. 7.

4/2013

22. 8.

9. 9.

5/2013

17. 10.

4. 11.

6/2013

5. 12.

20. 12.

Uzávěrka dalšího čísla: 4. 4. 2013
Distribuce: 22. 4. 2013
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