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Uplynulý měsíc by se v Bosonohách dal nazvat měsícem otvírání.
Otevřela se nová školka, opona v Orlovně a dveře u zahrádkářů.
Nyní otvíráte nové číslo Bosonožského zpravodaje. Za ty, kteří se
podíleli na jeho tvorbě, vám přeji hezké čtení o hezkých věcech.

Miroslav Čoupek

Slovo redakce

● otevření nové opony
● den otevřených dveří
● informace z radnice

● píše se o nás
● pozvánka na besedu
● bosonožský sport

Dočtete se

Zpravodaj městské části − Mistra města Brna v petanque pro rok 2007

SSllaavvnnoossttnníí  ootteevvřřeenníí  nnoovvéé  bbuuddoovvyy  šškkoollkkyySSllaavvnnoossttnníí  ootteevvřřeenníí  nnoovvéé  bbuuddoovvyy  šškkoollkkyy

Je konec letních školních prázdnin, pátek 31. srpna roku dva tisí−
ce sedm. Otvíráme novou budovu školky. V deset hodin dopoled−
ne začíná oficiální křest nového krásného stavení. Pod vedením
starosty Miroslava Sojky se podařilo v rekordně rychlém čase
postavit nové zázemí pro bosonožské děti. U slavnostního otevře−
ní byli všichni ti, kdo se o realizaci postarali. Byli tu i představitelé
města Brna – primátor R. Onderka, náměstkyně B. Javorová,
náměstek Macek, radní a starostka Nového Lískovce J. Drápalo−
vá.
Starosta a primátor přestřihli pásku, pronesli pár slov a do rukou
paní Bendové předali pomyslný klíč budovy. Bosonožáci si pro−
hlédli novotou provonělé hezké prostory školky. (Jak bychom se
tam rádi všichni přihlásili! Přihlášky jsou však omezeny věkem.)
Na konci prohlídky jsme pak malým přípitkem popřáli hodně šťast−
ných dětí v nové školce.
Díky všem, kteří na výstavbě ztratili velké množství času, úsilí
a nervů. Máme se opravdu čím chlubit. 
V minulém čísle nám článek pana starosty vylíčil všechny finanční
a technické informace. Tak vám nyní přináším pár zajímavých
fotografií ze slavnostního otevření.

Zatímco diváci ...

... naslouchají projevům, ...

... sledují stříhání pásky (starosta a primátor), ...

... přihlíží odemykání školky
(vedoucí školky Z. Bendová)...

... malí návštěvníci zkouší, zda
jsou kolečka na budově pravá.

Pokračování na str. 4...



XIII. ročník, číslo 9, září 2007 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

2

V Bosonohách máme další důvod k rados−
ti. Máme opravené interiéry Orlovny a v ní
novou divadelní oponu. Občanské sdružení
Svornost Bosonohy a Amatérská divadelní
skupina Křemen dokázali zvelebit místní
kulturní stánek.

V neděli 23. 9. 2007 uspořádali důstojné
otevření opravených prostor a nové opony.
Skvělé pokračování divadelních tradic
Bosonoh. Výborného moderování se zhos−
til sám „šéf“ ADS Křemen Miroslav Čoupek.
Na dvě stě padesát lidí sledovalo pěkný
vzpomínkový program o historii divadla
v Bosonohách, příjemné melodie heligon−
kářů a slavnostní přípitek s přestříháváním
pásky. U stříhání stuhy režie velmi vhodně

pozvala zástupce všech generací.
Odměnou za krásný počin byl dojemný
společný zpěv přání mnoha let. Ať je tato
oslava novým obrozením krásných divadel−
ních a kulturních tradic. Mnoha dobrovolní−
kům patří velký dík.

Text a foto A. Jiaxis

Heligonkáři

Při průřezu divadelní tvorbou

Nová opona Mnohogenerační stříhání pásky

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ OPONY

Slavnostní přípitek

Moderátoři odpoledne

Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli
otevřít novou oponu.

Je pro nás ctí mít takové partnery.
ADS Křemen
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Informace z radnice

Výtah ze zápisu (mimořádné) 20. schůze
RMČ Brno−Bosonohy konané dne 16. 8.
2007
RMČ Brno−Bosonohy: 
− ruší průzkum trhu na rekonstrukci veřejného
sportoviště na ul. Hoštické tak, jak bylo
schváleno na 17. schůzi rady a schvaluje
zadání průzkumu trhu na rekonstrukci veřej−
ného sportoviště na ul. Hoštické, která zahr−
nuje:

− odvodnění,
− osvětlení,
− vybudování povrchu multifunkční−

ho hřiště,
− oplocení

za podmínky, aby celková cena prací nepře−
sáhla částku xxxxxxxx Kč včetně DPH; 
− schvaluje návrh Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnictví č. 071808173 a pověřuje
starostu MČ podpisem této smlouvy;
− souhlasí s umístěním stavby vodovodní pří−
pojky na pozemku p. č. 3550 v k. ú. Bosono−
hy;
− souhlasí s předloženou projektovou doku−
mentací stavby Brno, Kanalizace Bosonohy
II, objekt zkapacitnění vodního toku Kameník
a požaduje, aby realizace stavby byla prove−
dena po dohodě s majiteli dotčených pozem−
ků, nejlépe v době vegetačního klidu.

Výtah ze zápisu  21. schůze Rady MČ
Brno−Bosonohy konané dne 27. 8. 2007 
RMČ Brno−Bosonohy 
− doporučuje ZMČ Brno−Bosonohy schválit
návrh Dohody o zaplacení úhrady za užívání
nemovitosti č. 24N07/73;
− doporučuje ZMČ Brno−Bosonohy schválit
návrh Nájemní smlouvy č. 24N07/73;
− nesouhlasí s umístěním sloupu NN na
pozemcích p. č. 1230 a 1276/2 v k. ú. Boso−
nohy a požaduje vést vedení v zemi v soula−
du s energetickým zákonem;
− doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno−Boso−
nohy schválit navýšení rozpočtu za práce
v Mateřské škole Konopiska;
− schvaluje zadání průzkumu trhu na realiza−
ci zimní údržby v MČ Brno−Bosonohy
2007/2008 a pověřuje starostu jeho legisla−
tivním zabezpečením;
− nesouhlasí s návrhem MČ Brno−Kohoutovi−
ce na změnu působnosti Městské policie
Brno, revíru Brno−západ, a trvá na ponechá−
ní stávající služebny v Brně−Starém Lískovci;
− schvaluje objednávku na zapůjčení 10 ks
dámských krojů u firmy xxxxxxxx na kulturní
akci Babské hody za částku xxxx Kč/ks;
− schvaluje objednávku hudební produkce na
kulturní akci Babské hody u kapely
xxxxxxxxx ve výši xxxxx Kč;
− schvaluje navýšení měsíčního poplatku za
předškolní vzdělávání na částku Kč xxx/1
dítě;
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
xxxxxxxxxx, variantu „B“, na provedení
rekonstrukce veřejného sportoviště na ul.
Hoštické a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s touto firmou;
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
xxxxxxxxxx, variantu „A“, na provedení
rekonstrukce dětského hřiště na ul. Vzhledné
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s touto firmou;
− schvaluje demontáž dětského hřiště na ul.
Vzhledné.

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva měst−
ské části Brno−Bosonohy konaného
dne 6. 9. 2007
ZMČ Brno−Bosonohy 
− schvaluje proplatit všechny faktury dosud
předložené ÚMČ Brno−Bosonohy související
s oficiální návštěvou italské delegace za akci
Bosonožský sudoval;

− schvaluje doplnění redakční rady Bosonož−
ského zpravodaje o paní Mgr. Helenu Kou−
delkovou;
− schvaluje do funkce člena kontrolního výbo−
ru pí Marcelu Melounovou;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2007
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007
v objemu +20.000,– na straně příjmů a výda−
jů;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2007
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007
v objemu −634.000,– na straně příjmů a výda−
jů;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2007
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007
v objemu +2 010.000,– na straně příjmů
a výdajů;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2007
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007
v objemu +19.000,– na straně příjmů a výda−
jů.
− schvaluje doplnění do přílohy návrhu nove−
lizace vyhlášky o regulaci výherních hracích
přístrojů lokalitu: ul. Konopiska, orientační
čísla sudá 2–20, lichá 1–33;
− schvaluje rozpočtový výhled Městské části
Brno−Bosonohy na období 2009–2018;
− schvaluje ponechání sazeb místních poplat−
ků v MČ Brno−Bosonohy tak, jak jsou stano−
veny ve stávající vyhlášce statutárního města
Brna č. 33/2005 ve znění vyhlášky č.
20/2006;
− schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o
dílo č. 323/257/06 s vypuštěním textu článku
č. 2;
− schvaluje úhradu víceprací za projektovou
činnost Atelieru CREO, spol. s r. o. v celkové
výši 61.285,–;
− schvaluje úhradu víceprací ke kupní smlou−
vě č. 0001/070510 s firmou Ing. Petr Vesel−
ský ve výši 13.644,54,–;
− pověřuje starostu přípravou pravidel pro
spolupráci s italskou obcí Abbadia Lariana;
− schvaluje úhradu výdajů za ozvučení druhé−
ho dne kulturní akce Bosonožský sudoval
pořádané ve dnech 4.–5. 8. 2007;
− schvaluje návrh Dohody o narovnání
k pozemku p. č. 2432/2 v k. ú. Bosonohy;
− schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2007
v rozpočtu MČ Brno−Bosonohy na rok 2007
v objemu +9.000,– na straně příjmů a výdajů;
− schvaluje návrh Dohody o zaplacení úhrady
za užívání nemovitosti č. 24N07/73, ZMČ
Brno−Bosonohy schvaluje návrh Nájemní
smlouvy č. 24N07/73;
− schvaluje návrh odkupu pozemků v k. ú.
Bosonohy p. č. 675/3 o výměře 9 m2, p. č.
677/3 o výměře 7 m2 za celkovou cenu
17.560 Kč;
− revokuje usnesení č. 19/7;
− schvaluje odkup zastávkového přístřešku
firmě City Tools, s. r. o. za cenu 104.000,– za
podmínky, že přístřešek bude upraven tak,
aby na něm byl umožněn výlep inzerce obča−
nů;
− pověřuje RNDr. Anastásiose Jiaxise předlo−
žením finanční rozvahy na akci Turnaj
v petangue 2008 na příštím zasedání zastu−
pitelstva.

Výtah ze zápisu 22. schůze Rady měst−
ské části Brno−Bosonohy konané dne 10.
9. 2007
RMČ Brno−Bosonohy 
− souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 187
v k. ú. Bosonohy do vlastnictví xxxxxxxxx;
− trvá na původním stanovisku a souhlasí
s návrhem dohody o narovnání uznáním
výlučného vlastnictví manželů xxxxxxxx
oproti poskytnutí finanční kompenzace městu
Brnu;
− schvaluje pronájem pozemku p. č. 708
o výměře 17 m2 v k. ú. Bosonohy panu

xxxxxxx  xxxxxx pro účel využití jako zahrada
na dobu neurčitou za cenu xx Kč/m2/rok;
− souhlasí s prodejem části pozemku p. č.
568 v k. ú. Bosonohy o výměře 20 m2 panu
xxxxx xxxxxxxxx, souhlasí s prodejem části
pozemku p. č. 568 v k. ú. Bosonohy o výmě−
ře 30 m2 paní xxxxxx xxxxxxxxx a schvaluje
ponechání zbývající části pozemku p. č. 568
v k. ú. Bosonohy v celém rozsahu, tj. o výmě−
ře  138 m2, v majetku Statutárního města
Brna pro účel vybudování průchodu pro pěší; 
− schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
xxxxxxx xxxxx na akci „Vybudování chodníku
na ul. Konopiska“ a pověřuje starostu podpi−
sem objednávky u této firmy;
− revokuje usn. 7/21;
− souhlasí s umístěním sloupu NN na hranici
pozemků p. č. 1230 a 1276/2 v k. ú. Bosono−
hy; 
− pověřuje starostu jednáním s firmou E−ON
ve věci stávajících a nově zřizovaných vede−
ní a plánování jejich umístění v zemi na
území MČ Brno−Bosonohy .

Výtah ze zápisu 23. schůze Rady měst−
ské části Brno−Bosonohy konané dne 24.
9. 2007 
RMČ Brno−Bosonohy 
− souhlasí se stavbou čistírny odpadních vod
na pozemcích p. č. 154 a 155 v k. ú. Bosono−
hy;
− schválila pracovní cesty starosty MČ za
měsíc srpen 2007 dle přiloženého seznamu;
− pověřuje projednáním problematiky návrhu
změny dopravního značení na křižovatce ul.
Zájezdní a Vzhledná dopravní komisi RMČ
Brno−Bosonohy, návrh řešení bude následně
projednán v radě MČ a předložen Odboru
dopravy MMB ke schválení a realizaci;
− bere na vědomí Výroční zprávu příspěvko−
vé organizace Základní a Mateřská škola
Brno, Bosonožské nám. 44  za školní rok
2006/2007 bez připomínek;
− nemá připomínek k návrhu kritérií na oceně−
ní pedagogických pracovníků škol zřizova−
ných Statutárním městem Brnem a městský−
mi částmi u příležitosti Dne učitelů v roce
2008;
− pověřuje starostu MČ Brno−Bosonohy pro−
jednáním návrhů na ocenění pedagogických
pracovníků příspěvkové organizace Základní
a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44
s vedením školy;
− schvaluje zadání průzkumu trhu na opravy
tepelné izolace v budově Základní školy
Brno, Bosonožské nám. 44 (oprava bude
zahrnovat zateplení střechy, odvětrání stře−
chy, přesklení oken, opravu tepelného systé−
mu v kanceláři ředitelky ZŠ) a pověřuje sta−
rostu legislativním zabezpečením tohoto
zadání;
− povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské
škole Konopiska 6 podle §23, odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona, a §2,
odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškol−
ním vzdělávání, o 3 děti, celkem kapacita 75
dětí, za předpokladu souhlasného stanoviska
orgánu bezpečnosti a ochrany zdraví.

Připravil Miroslav Čoupek
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text a foto A. Jiaxis

Slavnostní otevření nové budovy školky
Nemožné se stalo skutečností. Bosonohy se konečně po 60 letech
dočkaly. Dne 31. 8. 2007 v 10.00 hod. symbolickým přestřižením
pásky rukou pana starosty Miroslava Sojky a pana primátora
Romana Onderky byla slavnostně předána k užívání dětem
a samozřejmě i zaměstnancům školy zcela nová budova mateřské
školy na ulici Konopiska 6.
Ale jak to všechno začalo?
Píše se rok 2004. 
Po přečtení inspekční zprávy a také zprávy z Krajské hygienické
stanice JMK mi bylo jasné, že stávající budova původně rodinné
vilky, ve které byla umístěna MŠ, přestala splňovat všechny poža−
dované současné normy a je nutno hledat nové řešení.  Proto jsem
se písemně obrátila na našeho zřizovatele, ÚMČ Brno−Bosonohy,
s prosbou, aby mi tuto situaci pomohl řešit.
Postupně se do hry dostaly dvě varianty. Rekonstrukce  stávající

budovy nebo výstavba nové  mateřské školy. 
Škola jednoznačně  preferovala výstavbu nové budovy, a tak
s nadšením přijala zprávu, že v souboji dvou variant právě tato
varianta vyhrála.
I když to vypadá jako pohádka, nestalo se přání skutečností
mávnutím kouzelného proutku, ale byly to tři roky tvrdé dřiny. Neje−
nom najít vhodný pozemek, zajistit dostatek finančních prostředků,
nedát se odradit překážkami od těch, kteří byli proti této variantě. 
Nakonec se ale vše podařilo, a tak patří veliký dík těm, kteří se o to
zasadili a zasloužili.
I když jsme byli přizváni do poradního týmu, ležela veškerá zod−

povědnost na panu starostovi Miroslavu Sojkovi. 
Teprve když se stavební práce chýlily ke konci, nastal náš čas.
Zorganizovat přestěhování vybavení ze staré budovy do nové,
objednat nový nábytek, dovybavit školní kuchyň, aby mohla začít
3. 9. vařit pro 72 dětí… to by bez obětavosti zaměstnanců MŠ
nebylo možné. Především bez vedoucí učitelky, paní Zdeňky Ben−
dové, která měla celou organizaci na  starost. Na pomoc přišli
i rodinní příslušníci, kteří bez nároku na odměnu pomáhali. Za to
jim  všem patří veliké poděkování. 
Ale největší poděkování patří především panu starostovi M. Sojko−
vi, zaměstnancům ÚMČ, učitelce pověřené vedením mateřské
školy Z. Bendové, všem zaměstnancům  MŠ, bez jejichž obětavos−
ti bychom sotva stihli včas přestěhovat nábytek a nové vybavení
k zahájení nového školního roku 2007/2008.

Jarmila Habrová, ředitelka školy

Ze školy a školky

V minulém čísle jsme otiskli dotaz jednoho občana na letní bloko−
vé čištění komunikací. Informovali jsme vás o možných komplika−
cích při čištění. Redakci oslovila firma pana Miroslava Melouna,
která provádí tento úklid v naší městské části a dle smlouvy bude
provádět ještě příští rok. Paní Marcela Melounová – jednatelka
firmy – se obrací na všechny občany, kteří budou mít připomínky k
provedené práci, aby ji neprodleně kontaktovali a nedostatky
nahlásili. Dle slov paní Melounové je firma připravena zjištěné
nedostatky okamžitě řešit. 
Tel.: Marcela Melounová – 732 385 650

Jsem velice rád, že naše rubrika začíná fungovat – poukazuje na
problémy, ale zároveň je pomáhá řešit.

Když jsem si v minulých dnech pročítal některé zpravodaje jiných
městských částí, zaujala mě rubrika, kde občané psali své připo−
mínky a názory k jednotlivým zpravodajům. Byli bychom velmi rádi,
kdyby podobná vazba mezi redaktory, zpravodajem a občany fun−
govala i u nás. Často se ke mně donesou informace, že zpravodaj
je takový a makový... Téměř nikdy však neslyším dané podněty
přímo od konkrétní osoby. Zkusme se tedy k sobě chovat ohledu−
plně a přátelsky. Rádi budeme přemýšlet o vašich návrzích na
zlepšení, změnu podoby a složení jednotlivých čísel. Pokud se tedy
chcete alespoň takto podílet na vzniku Bosonožského zpravodaje,
pište, volejte a mailujte své náměty.
E−mail: bosonozskyzpravodaj centrum.cz, 
tel.: 731 485 909 – Petr Juráček,
formou dopisu na ÚMČ Brno−Bosonohy.

Petr Juráček, zodpovědný redaktor za rubriku

Co zajímá vás, zajímá i nás
Dne 23. 9. uspořádal ČZS ZO Bosonohy Den otevřených dveří.
Návštěvníci si mohli vyslechnout zajímavou přednášku o pěstová−
ní jabloní, dozvědět se o činnosti zahrádkářů, prohlédnout si
výstavku ovoce a zeleniny, kterou doplnili žáci naší mateřské
a základní školy nakreslenými obrázky, osvěžit se čerstvým jableč−
ným moštem a pochutnat si na lízačce – vařila se i povidla!

Připravujeme pro vás rozhovor s organizátory o celé akci, který
zveřejníme v příštím čísle. 
Myslím si, že je důležité, když jednotlivá bosonožská sdružení pou−
kazují na svou činnost a práci. Snaha a aktivity zahrádkářů jsou jen
zlomek tradiční zemědělské a zahrádkářské činnosti v Bosono−
hách.
Děkuji vám, organizátoři, za pozvání, bylo to pěkné, přátelské a
chutné. Petr Juráček

Den otevřených dveří u bosonožských zahrádkářů

Jsme velmi rádi a je nám ctí přivítat ve skupince redaktorů Boso−
nožského zpravodaje novou redaktorku – paní Mgr. Helenu Kou−
delkovou. Díky svému povolání – učitelka češtiny a němčiny,  zku−
šenostem, chutí pracovat pro Bosonohy a zájmu o veřejný život
v naší městské části nám bude jistě kvalitní pomocnicí při sestavo−
vání a zaplňování jednotlivých čísel našeho zpravodaje.
Ať se vám, paní Heleno, ve společenství mužské části redaktorů
líbí a ať vám práce pro Bosonohy dělá radost. 

Redaktoři Bosonožského zpravodaje

Už je nás víc!

a naše dětičky bude hlídat i velký dřevěný Pinocchio (dárek od
našich italských přátel)

Při oficiální prohlídce byla dobrá
nálada. Hosté si vyzkoušeli zaří−
zení toalet (zleva: B. Javorová −
náměstkyně primátora, R.
Onderka – primátor, J. Macek –
náměstek, M. Sojka – starosta)

i vybavení školky (zleva: R.
Onderka, J. Drápalová – radní
města, starostka N. Lískovce,
B. Javorová, M. Sojka)

... dokončení ze str. 1

Pozvánka na neformální setkání rodičů 
i ostatních spoluobčanů Bosonoh

Přijďte podebatovat na různá témata do kruhu zastánců názoru,
že všechno se přece dá řešit. Přispějte svým nápadem, elánem
nebo jen přijďte vyslovit svůj názor na to, co Vás pálí, např. na
dětská hřiště, ulici Pražskou a proměny jejích rychlostních zón…
Tato nezávazná beseda se bude konat v místní Orlovně dne 18.
října v 18.00 hod. 
Kdo přijde s dětmi, ať se nebojí, i ony se budou beztak dobře
bavit. Zapálení rodičové,

a za MČ Mgr. Petr Juráček, člen Rady MČ 



XIII. ročník, číslo 9, září 2007bosonozskyzpravodaj@centrum.cz

5

Otiskujeme článek z Troubského hlasatele. Jako reakce a vysvět−
lení následuje článek paní Marie Špačkové.

Rychlostní komunikace R43 zařazená v síti evropských dálnic
TEN–T, k jejímuž vybudování se Česká republika zavázala v Přístu−
pové smlouvě k EU, má sloužit podle tohoto zařazení pro tranzitní
kamionovou přepravu zboží ve směru sever–jih Evropy.
Při možném výběru trasování ve stopě tzv. německé dálnice se
dotkne podstatnou měrou obyvatel Troubska i MČ Brno−Bosonohy.
Od roku 2001 probíhá podle stavebního zákona proces posuzová−
ní vlivu dopadu této stavby na životní prostředí, tzv. EIA. Jedná se
o složitý proces, několikrát odmítaný, přerušovaný,  doplňovaný.
V červnu 2007 měla veřejnost, jednotlivci i obce možnost znovu
využít připomínkovat tuto dokumentaci EIA.
Pro obec Troubsko i MČ Bosonohy došlo v obsáhlé dokumentaci
k podstatné změně. Navrhovaná křižovatka R43 s dálnicí D1 byla
v nové variantě navržena tak, že rychlostní komunikace R43 pod−
jíždí v místě křížení dálnici D1. Tím dojde k zrušení komunikace
III/15274, která je nyní situována pod dálnici D1 mezi Troubskem
a Bosonohami.
Dokumentace EIA doslovně uvádí, že stávající silnice III/15274 (ul.
Troubská Nová), která v oblasti nově navržené křižovatky prochá−
zí pod stávající dálnicí bude z důvodu podjezdné výšky v rámci
stavby upravena. V další části dokumentace se dočteme, že úpra−
va spočívá v zaslepení, tedy zrušení této komunikace. O žádném
jiném řešení (např. průchodu) se dokumentace nezmiňuje. Infor−
mace autora článku  Vp (bojí se autor uvést svoje jméno?) o zacho−
vání průchodu pro pěší nepochází z oficiální projednávané doku−
mentace a není jejím obsahem. Tedy se nezakládá na pravdě.
Je naprosto legitimní, že občané využívají možnosti vyjádřit se ke
zrušení jimi využívané komunikace.
Nejedná se o žádnou petici, ale o využití zákonného práva každé−
ho jednotlivého občana vyjádřit se k danému problému v zákonem
dané lhůtě. Nic víc, nic míň. Občané, kteří této možnosti využili,
nejsou v žádném případě manipulovatelné stádo. Je smutné, že
nejčastější reakce spoluobčanů byla otázka: „Jak je možné, že
o tom nevíme?“ Na to neumím jinak odpovědět, než aby se zepta−
li vedení své obce, svých zastupitelů, kteří jistě od roku 2001 celou
dopravní problematiku pečlivě sledují, studují, připomínkují a jistě
využívají sami všech možností, jak obyvatele obce Troubsko upo−
zornit na možnosti i jednotlivě se vyjádřit.

Autor si stěžuje na přepravu pohonných hmot z Čepra Střelice  přes
Vyšehrad.  Na tomto příkladu vidí v praxi, že je nutné se k připravova−
ným projektům vyjadřovat ve všech fázích přípravy a realizace, kdy to
zákony dovolují, upozorňovat na slabá místa v projektu v dlouhodobé
perspektivě a požadovat jiná, příznivější řešení. Náprava později je řeši−
telná těžko nebo vůbec.
V souvislosti s tím chci upozornit pisatele, že všechny cisterny z Benzi−
ny projíždějí nejen  Vyšehradem, ale i Veselkou. Zde je dopravní zatí−
žení daleko vyšší (dálnice D1, silnice II/602, silnice III Veselka−Bystrc).
Uvědomuje si autor, že zrušením komunikace III/15274 dojde  i zde k
nežádoucímu nárůstu se všemi negativními dopady na zdraví spoluob−
čanů, a to za situace, kdy zde již došlo k překročení zákonných limitů
pro hluk a polétavý prach?

Ubezpečujeme svoje sousedy v Troubsku, že ve svých připomín−
kách i soudních podáních poukazujeme  na problémy spojené
s dopravou v celé zasažené oblasti, a to i v celém Troubsku.

O problematice trasování rychlostních komunikací R 43 a R52 nato−
čila Česká televize dva díly pořadu Nedej se. Měly by být zařazeny
do vysílání po prázdninách, na začátku září na programu ČT 2.

Marie Špačková,
členka zastupitelstva MČ Brno–Bosonoh

a předsedkyně občanského sdružení
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně–Bosonohách.

Píše se o nás
Reportáž z této vydařené akce pro vás chystá naše nová kolegy−
ně redaktorka, paní Mgr. Helena Koudelková. Přinášíme vám jen
jednu fotku, aby vás navnadila na další informace v příštím čísle.

Redakce

Babské hody 2007

V minulém čísle jsem vás informoval o mimořádné dotaci na opravu
hřišť. Peníze jsou již na účtu, firmy vybrané a finišuje dořešení smluv.
Zadání na opravu dětského hřiště na ulici Vzhledná jsem již zveřejnil
a můžu potvrdit, že v průběhu podzimních měsíců vznikne na místě sta−
rého hřiště hřiště nové, které bude postaveno s přihlédnutím k poža−
davkům maminek z veřejné schůze konané v měsíci srpnu.
V měsíci srpnu byla zároveň vybrána firma na opravu víceúčelového
sportoviště na ulici Hoštická (jedná se o dnešní plochu mezi fotbalovým
a tenisovým hřištěm). Vybral jsem pro vás z cenové nabídky vítězné
firmy několik podstatných údajů.
Hřiště bude o 7 metrů rozšířeno – fotbalová branka a celé oplocení se
posune blíže ke „komunálu“.
V ceně dodaného díla bude zahrnuto vybagrování cca 240 m3 podkla−
du a navezení štěrku. Podkladová vrstva bude vysoce propustná.
Následně firma položí finální povrch – umělý trávník s křemičitým pís−
kem včetně lajnování v rozloze 50,5x22 m. Budou zabudována pouzd−
ra a sloupky na basketbal, tenis a volejbal. Kolem hřiště bude ze dvou

stran postaven nový plot ve
výšce 1,2 metru a zbudováno
umělé osvětlení.
Víceúčelové hřiště bude sloužit
široké veřejnosti. Hřiště bude
uzamčené, klíče si budou moci
zájemci zdarma zapůjčit. Toto
nové sportoviště tak zaplní
mezeru v možnostech sportovní−
ho vyžití       v Bosonohách. 
Již koncem měsíce září členové
fotbalového klubu svépomocí
posunuli branku, a rozebrali stá−
vající povrch. Touto svou prací
výrazně pomohou snížit náklady
na vybudování nového sportoviš−
tě!
Obě hřiště budou pěkným dár−
kem Bosonohám         a všem
občanům.    

Petr Juráček
Foto a text:

Mgr. Vladimír Koudelka

Rekonstrukce bosonožských hřiš�

Zdařilé babské hody v nově opravené Orlovně.

Honza Kilian z přípravky FKSK
Bosonohy byl o svatováclavském
víkendu nejmladší pomocník členům
výboru a dalším brigádníkům.

Ruku k dílu při úpravě prostoru nového sportoviště na Hoštické ulici
přiložily i fotbalové osobnosti Patrik a Pavel Holomkovi.
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Od 1. ledna 2008 se mění ceny jednorázového i předplatního jízd−
ného. Obecnou snahou je v maximální míře udržet výši jízdného
pro pravidelné a věrné cestující IDS JMK na stávající úrovni a jed−
norázové jízdné zvýšit jen v míře nezbytně nutné.
Nejvýhodnější nadále zůstávají roční předplatní jízdenky.  U dvou−
zónových ročních jízdenek dochází dokonce ke snížení ceny. Ve
městě Brně ušetří cestující proti současnosti 100 Kč, mimo Brno
200 Kč. Pro studenty se nově zavádí výhodná celoroční předplatní
jízdenka platná i o prázdninách, jejíž cena se bude rovnat 8 měsíč−
ním jízdenkám. Ceny čtvrtletních a ročních jízdenek na více zón se
nemění.
Senioři starší 70 let a doprovod dětí do 3 let budou moci ve městě
Brně všemi druhy dopravních prostředků včetně zaintegrovaných
vlaků nadále jezdit bezplatně. Pouze se musí prokázat příslušnou
průkazkou.
Vycházíme vstříc požadavkům důchodců do 70 let, kteří ve městě
Brně budou mít nárok na zlevněné předplatní jízdenky bez nutnos−
ti si kupovat zvláštní roční kupón za 350 Kč. Jeho cena se rozpo−
čítá do jednotlivých jízdenek. Neztratí tak peníze za měsíce, kdy
nebudou cestovat.
Ceny dvouzónových jednorázových jízdenek nejčastěji využíva−
ných v Brně narůstají o 2 Kč. Ceny ostatních jednorázových jízde−
nek narůstají rovněž v řádu korun. Navíc se zvyšuje časová plat−
nost dvouzónové jízdenky ze 40 na 60 minut. 
Cestující, kterým se nevyplatí předplatní jízdenky, ale cestují s IDS
JMK poměrně často, mohou využít univerzální jízdenku. Ceny v
regionu s ní tak zůstanou na stejné úrovni jako dosud a nedojde k
jejich zvýšení. Například cena jízdenky s platností 2 zóny / 60 minut
(tzn. nejčastěji používaná jízdenka v Brně) bude při použití univer−
zální jízdenky 14,10 Kč, běžná jízdenka bude stát 15 Kč. V regio−
nu  bude úspora ještě vyšší – jízdenka s platností na všechny zóny
vyjde s univerzální jízdenkou na 56,40 Kč, samostatně taková jíz−
denka bude stát 65 Kč. 
V regionu reagujeme na požadavek cestujících rozšířit sortiment
jízdenek na krátké vzdálenosti. Zavádí se tak nová jízdenka dvojú−
seková a to především v předplatní formě. Pokud to technické
možnosti odbavovacích zařízení umožní, bude zavedena i v jedno−
rázové podobě. S touto jízdenkou řada mimobrněnských cestují−
cích ušetří. 
Shrnutí změn
• Mírné zvýšení ceny jednorázových jízdenek, prodloužení
doby platnosti;
• Zachování ceny univerzálních jízdenek, při jejich použití
je cestování levnější než s novými  jednorázovými jízdenkami;
• Zavedení nové výhodné dvojúsekové jízdenky v regionu.
Vzniká tak předplatní jízdenka pro cesty, kde dosud neexistoval
ekvivalent pro jednorázové jízdné;
• Snížení ceny ročních dvouzónových jízdenek;
• Zavedení nové roční jízdenky pro studenty v Brně;
• Zachování ceny čtvrtletních jízdenek a ročních jízdenek
na více zón;
• Mírné zvýšení ceny u měsíčních jízdenek;
• Senioři nad 70 let a doprovod dětí do 3 let cestují v Brně
nadále bezplatně;
• Zavedení nové předplatní zvýhodněné jízdenky pro seni−
ory nad 70 let a doprovod dětí do 3 let, kteří cestují často do Brna;
• Důchodci do 70 let nepotřebují zvláštní roční kupón pro
zakoupení zlevněných předplatních jízdenek.

Úprava tarifu IDS JMK

Již v minulých číslech Bosonožského zpravodaje jsme vás infor−
movali o náročné opravě Orlovny.
Dne 23. 9. jsme ukončili jednu velkou etapu. Slavnostně jsme opět
zprovoznili celou Orlovnu tak, aby mohla sloužit široké veřejnosti.
Troufám si tvrdit, že tento den se stal významným nejen pro
Občanské sdružení Svornost Bosonohy jako vlastníka budovy, ale
i pro všechny Bosonožáky a velkou řadu přespolních. Slavnostně
jsme ukázali všem přítomným, že na Orlovně se udělalo opravdu
kus práce. Za sebe i své spolupracovníky velmi děkuji všem, kteří
se na opravách účastnili. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout brigádnic−
kou práci mládeže troubské farnosti – Křemílků, kteří přispěli k
hladkému a velmi rychlému průběhu rekonstrukce. Jsem rád, že
naše sdružení není spolek lidí „důchodového věku“, jak se o nás
často říká. Máme další nástupce, kteří si Orlovnu přetvářejí podle
svých představ. Již stavitelé budovy v roce 1938 tvrdili, že ji staví
hlavně pro budoucí generace, a toto jejich přání my naplňujeme a
posouváme dál. Díky patří i všem firmám, které se na opravách
podílely, hlavně firmě Brestt, která zajistila špičkovou techniku a
odbornou technickou pomoc. Chvála patří i ochotnickému divadel−
nímu spolku Křemen a Křemílku, kteří nejen díky sponzorům získa−
li finance na novou oponu a vykrytí celého horizontu jeviště. Tato
divadelní technika nebude sloužit jen jim, ale všem návštěvníkům
Orlovny.
Pokud jste přišli na slavnostní otvírání, jistě vás mile překvapilo
bohaté občerstvení, které napekly a připravily nejen bosonožské
dívky a maminky. Také díky těmto pokrmům si snad každý
návštěvník odnášel radost z toho, že se v Bosonohách opět poda−
řilo něco dobrého a prospěšného. 
Poděkování patří také Brněnské heligonce pod vedením Lamberta
Pruknera za pěkné vystoupení.
Jak řekl jeden z hostů: „Je vidět, že když lidé chtějí a umí se domlu−
vit, dokáží společně udělat krásné věci.“
Rád bych shrnul stavební práce, které se v Orlovně provedly od
března tohoto roku:
V jarních měsících se nám podařila dokončit první etapa úpravy
sportovního hřiště pod Orlovnou – odvodnění, vybudování proza−
tímního povrchu, zabetonování sloupků na síť.
Od dubna jsme začali vyklízet půdu. Naši předkové při stavbě
navezli na strop cca 45 tun suti a betonu, která sloužila jako izola−
ce, ale způsobila značný průhyb celé nosné konstrukce a statické
problémy již v roce 1945. Naplnili jsme 8 kontejnerů betonu, cihel
a škváry. To byl první předpoklad pro zajištění stropu. 
Od června byla Orlovna uzavřena. Během prázdnin se v ní vystří−
daly skupiny lidí různých profesí. Nejprve byl stržen dosavadní
podhled stropu – heraklit a dřevěné podbití. Následně se zabeto−
novaly 4 mohutné nosníky, které zpevnily vazné trámy na půdě a
dřevěné nosníky stropu. Tato betonová konstrukce zajistila statiku
stěn a stropů a zpevní nosnost střechy při zimách bohatých na
sníh. Po zajištění statiky budovy, stropu a krovu jsme mohli odstra−
nit dřevěné vzpěry a ocelová táhla. Poté nastoupili „sádrokartoná−
ři“, kteří zateplili strop a vybudovali nový podhled. Postupně se
usídlili v Orlovně elektrikáři – nově zapojili staré osvětlení, topená−
ři – zabudovali nové měděné trubky od radiátorů v sále do zdi,
zedníci – zapravili zdi, klempíři, pokrývači a tesaři – opravili stře−
chu, malíři – moderně vymalovali sál a jeviště, podlaháři – vybrou−
sili, vytmelili, nalakovali a nalinkovali parkety, a nakonec oponáři
ještě den před otevřením instalovali oponu a další látkové výkryty.

A co nás čeká dál? Sál je zateplen, ale dřevěná okna jsou v hava−
rijním stavu – při deštích jimi teče voda dovnitř! Doufáme, že i s
pomocí MČ Brno−Bosonohy osadíme v příštím roce okna nová.

Ludvík P. Bárta,
předseda Občanského sdružení Svornost Bosonohy

Slavnostní otevření nové opony a zrekonstruovaného sálu

Orlovnu je možné si pronajmout pro sportovní účely – aero−
bic, jiné druhy posilovacích a kondičních cvičení, cvičení na
balónech, badminton, nohejbal, volejbal, přehazovanou, stol−
ní tenis, hry s pěnovým míčem atd.
Lajnování je připraveno pro volejbal, nohejbal a badminton.
Sál je opraven pro různé kulturní, společenské a soukromé
akce – oslavy, svatby, promítání fotek, filmů...
K dispozici je vybavená kuchyňka se spotřebiči a nádobím.

Bližší informace jsou na vývěsce v Orlovně.
Kontaktní osoba: 
Jindřich Čoupek, Pražská 22, Bosonohy

Tel.: 547 227 274
E−mail: mirek.coupek@volny.cz

Přijďte si zacvičit do nově opravené Orlovny!

Často se lidé ptají, co je historie, odkdy se máme bavit o historii a
odkdy už je to přítomnost.
Následující foto dětského hřiště na ulici Vzhledná, které stálo ještě
na konci září, je už dnes historická fotografie! Nevěříte? Zajděte se
podívat a hledejte podle fotky, kde jsou odpadkové koše, prolézač−
ky,.... To už je dnes historie. V tomto konkrétním případě jsem
tomu rád, dle norem to nebylo hřiště, ale množství nástrah
a nebezpečí. Čekejme, co přinese budoucnost a hřiště nové.
Těšme se na „nové zítřky“, snad budou lepší, pevně tomu, jako
kronikář a zastupitel, věřím.

Petr Juráček, kronikář naší bosonožské historie

Nová historie
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Podvodníků, bezohledně zneužívajících důvěry starších lidí, vždy
bylo, je a nejspíš i bude mnoho. Při čtení denního tisku může poc−
tivý člověk pouze zaskřípat zuby, když se dozví o další okradené
babičce, která přišla o celoživotní úspory jen proto, že chtěla
pomoci podvodníkovi, vydávajícímu se za člověka v nouzi, plynaře
či elektrikáře.
Co se s tím dá dělat? Strážníci Odboru prevence Městské policie
Brno si řadu let kladou tento dotaz a připravují preventivní projek−
ty, mající za úkol těmto případům zabránit. Montují na dveře bez−
pečnostní řetízky, pořádají Senior−akademii a mimo jiné také uved−
li do provozu speciální Senior−linku. Na telefonním čísle 541 248
844 je možno se dotázat, zda pán či paní určitého jména, kterým
se představili, opravdu pracují na sociálním odboru, vodárnách,
plynárnách nebo jiných energetických společnostech.
V souvislosti s tímto projektem je také mnoho důležitých informací
uvedeno na webových stránkách www.mpb.cz/mestska−
policie/prevence/, kde je možno prostudovat například postup pra−
covníků nejrůznějších úřadů, za jejichž jméno se podvodníci často
schovávají. 
Proto apelujeme na ty z vás, kteří chtějí udělat něco pro bezpečí
svého života, zdraví a majetku – navštivte tyto stránky, prostudujte
si, jak vypadá správný pracovní postup příslušných úředníků či
řemeslníků, případně se informujte prostřednictvím preventivní
informační místnosti na Zelném trhu 13, nebo se přijďte podívat na
průběh letošní Senior−akademie, ať dáme společnými silami pod−
vodníkům co proto. Odbor prevence MP Brno

Senioři, nenechte se okrádat

Nově otevřená čistírna peří

Firma WALD
Vám vyčistí peří, vyrobí polštáře a prošívané deky

z kvalitní sýpkoviny (růžové,  modré a bílé).
To vše z peří zákazníka i našeho.

(Tato práce se provádí na počkání nebo do 24 hod.)
Vlastní odvoz i dovoz – pro zakázky přijedeme

a dovezeme do 24 hod., doprava v Brně a okolí zdarma.
Otevírací doba: po–pá   9.00–15.00 hod.

so–ne   po tel. dohodě
Veškeré informace poskytneme na adrese:

Erik Wald
Vzhledná 52, Brno−Bosonohy,

nebo na tel.: 739 428 407
Těšíme se na Vaši návštěvu i zavolání.

Akce bowlingu
2h + 1h ZDARMA

★★  ★★  ★★  

19. 10. výročí
55  lleett  rreessttaauurraaccee,,
zábava, tombola

★ Polední menu za 55 Kč ★

★ Grilovačka, chuťovky k vínu a pivu ★ Živá hudba ★

Páteční disko s DJ´S Pavlem a Jirkou,
soutěžemi a DÁRKY pro Vás

Petra Křivky 1a
Nový Lískovec

Tel.: 774 665 405

❒ Hledám krátkodobý nebo
i dlouhodobý pronájem garáže
u hřiště v Bosonohách . Tel. 604
695 181.

❒ Přijímám objednávky věnců,
kytic a věnečků a košů k příle−

žitosti památky zesnulých –
dušiček. Miluše Marečková,
642 00 Brno−Bosonohy, Hoš−
tická 97. Tel. 774 642 097
❒ Daruji štěňata křížence
malého knírače do dobrých
rukou. Tel. 724 306 589

zedníky, tesaře, elektrikáře,
topenáře, instalatéry

do HPP i ŽL k dlouhodobé
spolupráci. Práce v Brně

a okolí. Nástup možný ihned.

Stavební firma hledá

Kontakt: 603 476 699

ŔŔÁÁDDKKOOVVÁÁ  IINNZZEERRCCEE

Výpočetní a kancelářská technika, počítačové sítě, internet,
webhosting, serverhosting, grafické práce vč. tisku, reklamní
předměty, corporate identity − celkový design Vaší firmy.
Nabízíme vše, co Vaše
firma potřebuje při svém
startu i při běžném chodu.

T.: +420 721165555
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Bosonožský sport

Jubilanti
Jubilanti – říjen

Božena Rejdová Pražská 93 let

Hedvika Kůrková Pražská 90 let

Josef Cihlář Pražská 85 let  

Vladimír Pacek Troubská 70 let  

Tomáš Dočekal Bosonožské nám. 70 let  

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Zájemcům o tenis oznamujeme, že sezóna tenisové haly
Bosonohy bude zahájena 15. 10. 2007 a bude ukončena 29.

3. 2008. Ceny, slevy a hrací podmínky zůstávají stejné jako v
sezoně 2006/2007. Další bližší informace naleznete na

www.tenis−hala−bosonohy.wz.cz.
Objednávky a další dotazy můžete zaslat

na e−mail: tehabos@seznam.cz.

Je sobota 15. 9., 8.30 hod. bosonožského času. Na místních teniso−
vých kurtech se schází množství rekreačních hráček a hráčů. Pěkná
tradice pokračuje třetím ročníkem turnaje neregistrovaných ve čtyřhře.
Výborné počasí, dobrá nálada, skvělé výkony nám všem zúčastněným
daly dohromady krásný den. Tenisový klub s ředitelem turnaje Pavlem
Červeným, za podpory Motorcity pana Ctibora Seidla, pod záštitou sta−
rosty se opět zdařil.

Výsledky:
v kategorii žen: 1.  J. Vaverková , 2. A. Kostelníková ml., 3. Čechová
v kategorii čtyřher: 1.  I. Dlugoš – M. Navrátil – nový bosonožští tenisoví 

mistři roku 2007
2.  P. Červený – J. Krásenský

(lonští vítězové našli přemožitele)
3. J. Horáček – J. Horáček (stálá a vyzrálá dvojice)

(Pozn. na cestě do finále našli vítězové jen jednoho přemožitele, pár R.
Koplík – J. Sochor – už nejsou nejmladší, ale jejich výkonnost se lepší,
zrají jako víno.) připravil, fotil a bojoval Taso

V Bosonohách vznikl fanklub motocyklového jezdce Karla Abraháma
ABAJAFANS−KPO

Hlavní cíle fanklubu:  
− podpora brněnského jezdce Karla Abraháma,
− sjednocení příznivců motocyklových závodů,
− shromažďování materiálů a dat o historii GP ČR (GP Českosloven−
ska) v Brně,
− připomínání historie a tradice motocyklových závodů v Brně.

Co nás vedlo k založení občanského sdružení ABAJAFANS−KPO a
proč vstoupit mezi nás? 
Především chceme podpořit našeho mladého brněnského jezdce Karla
Abraháma a vytvořit mu tak potřebnou fanouškovskou podporu! Chce−
me rovněž sjednotit stále početnější řady jeho fanoušků. Abajovi zajisté
pomůže, když bude při Grand Prix České republiky na domácí trati, ale
nejen při ní, cítit naši podporu a to, že za ním stojíme za všech okolnos−
tí! Největší motocyklový svátek roku v České republice se navíc jezdí u
nás doma „za humny“, a tak chceme dát jasně najevo, kdože je na
„Masecu“ doma! Chceme mu pomoci na jeho cestě vzhůru, jak jen to
bude z pozice fanouška možné! A proto udělejme vše pro jeho maxi−
mální podporu! Když to dokáží Italové či Španělé, dokážeme to také!!!
Smutno je nám totiž z toho, že místo podpory našich jezdců se často
děje pravý opak. Spousta našich fandů se upíná na jezdce z jiných
zemí. Nechme tedy už konečně všechna žlutá, oranžová, červená či
jiná trika doma a oblečme si naše trička s číslem 17 a ukažme všem,
kdo je náš, podporujme českého jezdce ve stoprocentně českém týmu!
Jasně chceme všem vzkázat – ABAJA JE NÁŠ!!! A my jsme s ním! 
Ne náhodou Abajův fanklub vznikl v Bosonohách, tedy v epicentru sta−

rého Masarykova okruhu, jímž jsme doslova odkojeni! Jsme ryzí
fanoušci motoristického sportu, kteří brázdí naše české i evropské tratě.
Rádi mezi námi uvítáme všechny takové fandy! Kdo bude chtít mezi
nás, má dveře otevřené! Ať je motorkář či není, ať je odkudkoliv, ať je
cokoliv nebo kdokoliv a ať je mu „kolikkoli“… Jen musí být prostě
„poznamenán“ závody silničních motocyklů a jeho srdce musí bít pro
číslo 17!!! Naše vize je taková, že budeme klubem „srdcařů“. Slíbit vám
můžeme ještě více vzrušení při sledování kolotoče Grand Prix, pravidel−
ná klubová setkání, pravidelná setkání s Abajou a zástupci jeho týmu.
Jelikož jsme Abajovým OFICIÁLNÍM FANKLUBEM, tak i podporu
přímo od týmu AB CARDION a nejnovější informace o dění v něm.
Členství Vám umožní také nahlédnutí pod týmovou „pokličku“ a do
zákulisí týmu i Masarykova okruhu v Brně! Samozřejmě chystáme i
další akce a překvapení pro členy Abajafans−KPO, o. s.
Na závěr bychom chtěli podotknout, že veškerý zisk z členských přís−
pěvků bude plně použit na choreo na podporu Abaji při naší domácí
srpnové AB CARDION GP ČR ve vyhrazeném prostoru tribuny D
Masarykova okruhu v Brně. Tak vás tímto srdečně zveme mezi nás do
našeho fanklubu! Ať je nás co nejvíc! Ať se společně v srpnu pořádně
pobavíme a rozjedeme to jako nikdy předtím! 
Protože MY sázíme na našeho Abaju, prvního stálého brněnského
jezdce v kolotoči Grand Prix, na červenomodrobílou „sedmnáctku“! 

Jiří Dočekal – předseda ABAJAFANS−KPO, o. s.

Abajafans

Vítězný pár ve čtyřhře Vítězka dámské dvojhry

Zleva M. Navrátil, I. Dlugoš J. Vaverková

Tenisový turnaj v Bosonách
Abaja v 1. FC Pivnici 10. 7. 2007

MotoGP, Brno 19. 8. 2007


