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Halóó, halóó, tady jaro!
Opěvované období, čas čistoty, vzkříšení a prvních aprílových vtípků.
Doba na procházky, vymetání zimní lenosti, chvíle na čerstvou příro−
du a skvělé nápady. Čas dobrých lidí začít tvořit a ničit zlo a špatné
myšlení. Předchozí větou jsem si přetvořil názor, že podhoubím pro
zlo je nicnedělání dobrých lidí. 
Věřím, že naši dobří Bosonožáci překonají jarní únavu a začnou tvo−
řit pro sebe a okolí příjemné žití.
Pěkné jarní probuzení vám přejí bosonožští zpravodajové. Taso

Slovo redakce
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na další setkání Bosonožského
kulatého stolu, které se bude konat dne 17. 4. 2008 v 17 hod.
v orlovně. 
Jak jste se mohli už dvakrát osobně přesvědčit, Bosonožský kulatý
stůl je místo přátelského setkávání občanů, kde diskutujeme na různá
témata za přítomnosti hostů, kompetentních osob, schopných přiblížit
nám co nejvíce danou problematiku.
Naším nynějším tématem je VYUŽITÍ OBJEKTU STARÉ ŠKOLKY.
Zatím existují dvě studie na využití budovy a přilehlého pozemku: 
1. Budovu opravit a dále ji využívat pro volnočasové aktivity občanů
Bosonoh
2. Budovu zbourat a na jejím místě vybudovat víceúčelové hřiště
Obě studie by měli přijít představit jejich zpracovatelé.
Na tento projekt je možnost získat finance z fondů Evropské unie.
Obě varianty projednává naše zastupitelstvo a my chceme zastupite−
lům předložit názor široké veřejnosti pro snadnější rozhodování.

Aby se mohly co nejlépe využít nabízené prostory, k tomu je důležité
znát hlavně potřeby těch, kteří je v budoucnu budou využívat. Přijďte
tedy jako mluvčí vašich dětí, vnuků…, když nemůžete přijít osobně,
zúčastněte se alespoň naší ankety, napište Vaše návrhy na lístek
a vložte jej do připravených schránek označených „Kulatý stůl“ umís−
těných na nástěnce v budově radnice, u vchodů do MŠ a ZŠ, případ−
ně napište e−mail na adresu ramzen@orionet.cz. Všechny připomín−
ky a návrhy předneseme do diskuse.

Anketní otázky:
• Jakou ze dvou navrhovaných studií byste podpořili?
• Máte konkrétní návrh/nápad, jak využít budovu/pozemek staré školky?
• Co z volnočasových aktivit v Bosonohách chybí Vašim dětem?

Organizátoři

Bosonožský kulatý stůl

Cyklus besed se zajímavými lidmi, který pořádá Občanské sdruže−
ní Svornost Bosonohy a Vladimír Koudelka, pokračoval poslední
pátek v měsíci únoru besedou se současným a bývalým primáto−

rem statutárního města Brna, pány Romanem Onderkou a Richar−
dem Svobodou. „Nemyslím si, že by si ti dva jen přizvukovali a hla−
dili se po srsti, jak naznačovaly nebo přímo napsaly některé regio−
nální deníky. I rozdílné názory na věc se dají přece tlumočit
s úsměvem, a ne ironickým,“ řekl k některým hodnocením úspěš−
né akce Vladimír Koudelka. „Někteří novináři, kteří jsou u politiků
zvyklí jen na invektivy 

Bosonožské besedování pokračuje

● bosonožské besedování
● velikonoční zábava
● informace z radnice

● bosonožské divadelní jaro
● noví redaktoři
● bosonožský sport

Dočtete se

MČ Brno−Bosonohy vás srdečně zve na

MLADÉ HODY
Program:

3. května 2008
v 15 hod. stavění máje

v 17 hod. zvaní na hody
4. května 2008
v 9 hod. mše svatá

ve 14 hod. průvod krojovaných stárků
ve 20 hod. hodová zábava v orlovně

MĚSTO BRNO − MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–BOSONOHY
Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno

Pozvánka pro přátele dobré pohody.
Městská část Brno−Bosonohy,

KD Bosonohy a „Brněnská HELIGONKA“
Vás srdečně zvou na

II. přátelské setkání
HELIGONKÁŘŮ

s mezinárodní účastí

Kdy: sobota 19. 4. 2008
Kde: orlovna Brno−Bosonohy, Pražská 55

Program:12–13 hod. Prezentace
13–15 hod. Program jednotlivců
15–15.45 hod. Staropražští HELIGONKÁŘI
15.45–17.30 hod. Program jednotlivců
17.30–18 hod. Brněnská HELIGONKA

Během programu výstava a burza harmonik.
Vážení návštěvníci čeká Vás příjemná atmosféra

a spousta zábavy.
Těší se na Vás pořadatelé.

Pokračování na str. 2...
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Je středa 26. 3., 21.30 min. V orlovně se svítí. Při vchodu dovnitř
mě hned zdraví kývnutím mladé tváře, pozdravit nemůžou, právě
cvičí písničky na hody. I v letošním roce se schází skupinka mla−
dých nejen z Bosonoh, aby se připravila na květnové hody. Dle
předběžných informací se můžeme těšit na 16 párů. 
Poprosil jsem hlavního stárka, Jana Vávru, který s Annou Haiso−
vou vede celou partu, o pár slov: „Hodů se účastním proto, že je to
jediná možnost v roce, kdy se sejde parta mladých lidí, aby ukáza−
la ostatním, co umí, co v nich je a že ještě v Bosonohách tradice
mladých hodů nezanikla. Chtěl bych ukázat mladším po nás, že to
není tak špatné ani trapné jít a něco předvést a udělat pro ostatní.
Budou to právě mladší, kteří budou pokračovat v tradici, až to naše
stará garda zabalí. V každém případě věřím, že letos to budou opět
velice vydařené hody i přesto, že nebudou kolotoče a kvůli kanali−
zaci bude narušený průběh průvodu.“ Petr Juráček

Na fotku se vešla jen část stárků. V plném počtu je uvidíme v hodo−
vém průvodu.

Bosonožští stárci

Stalo se již každoroční tradicí uspořádat výlet do Prahy za kulturou
aneb Bosonožáci vyráží do „Práglu“.
Připomenutí co jsme již viděli: muzikál „Angelika“ – 30. 6. 2007

činohra  „Šumař na střeše“ – 19. 11. 2006
muzikál „Tři mušketýři“ – 11. 6. 2005
činohra „Co v detektivce nebylo“ – 12. 12. 2004

Jako každá nevýdělečná činnost, i tato si dlouho hledala místo na
výsluní. Nakonec si svoji cestu vyšlapala, alespoň si to tak předsta−
vuji. V rozpočtu MČ si našla svůj koutek.
A organizátoři se již každoročně těší, jak s pomocí moderní infor−
mační techniky budou vybírat z velké pražské kulturní nabídky.
Letos jsme vybrali

Divotvorný hrnec – v divadle Na Fidlovačce – 24. 5. 2008  
A. Jiaxis

za organizátory akce

Do Prahy za kulturou
a napadání, a rádi o nich píší,  pak
možná ani nepoznají při korektní
politické i lidské argumentaci roz−
dílnost názorů,“ dodal Vladimír
Koudelka, který v únoru pozval do
Bosonoh i legendárního brněn−
ského trumpetistu, letos již šesta−
sedmdesátiletého Jaromíra Hni−
ličku. To aby prý nezapomněl, že
toto besedování bylo věnováno
také 765. výročí založení města.
Pravdou ale je, že chtěl připome−
nout komisi pro udělování Ceny
města Brna, která loni nějak na
jubilanta Hniličku zapomněla, že
Jaromír Hnilička není jen výraz−
nou hudební osobností evropské−
ho formátu, ale i muzikantem
s ojedinělou a obdivuhodnou vytr−
valostí a věrností. Tento fakt oce−

nili i oba hlavní protagonisté besedy Roman Onderka a Richard
Svoboda, kteří společně s manažerem orchestru Gustava Broma
Tiborem Lenským podepsali a předali oficiální certifikát Agentury
Dobrý den Pelhřimov, která registruje naše i nejrůznější světové
rekordy. V certifikátu se píše, že „MUStr. Jaromír Hnilička nastou−
pil k 1. lednu 1956 do orchestru Gustava Broma a ke dni svých 76.
narozenin 11. února 2008 tak působil v tomto profesionálním
hudebním souboru nepřetržitě 52 let, 1 měsíc a 11 dní.“ Autor
mnoha jazzových opusů, ale také písničky Dobrý den, majore
Gagarine, které se ovšem zřekl v roce 1968 po vstupu Sovětských

vojsk, byl tímto aktem evidentně dojat. Na kráse jeho tónu se to ale
vůbec neprojevilo. Naopak. Odměnou mu pak byl kromě vřelého
potlesku i dárkový koš od maloobchodní sítě BRNĚNKA,  který
obdrželi i dva besedující protagonisté. Primátor Onderka dostal
navíc plyšového maskota letošní olympiády, medvídka pandu.
Těmito symboly, které věnoval další z partnerů projektu společnost
PROČEK TEAM, ocenil Vladimír Koudelka všechny, kteří položili
besedujícím hostům nějaký dotaz. I když byly některé z dotazů
„pěkně na tělo“, hosté se jich zhostili se ctí. A paní Marii Špačkové
se odpověď Romana Onderky na její otázku stran silnice R43 líbi−
la natolik, že právě oním zmíněným plyšákem pana primátora
obdarovala.
Jak budou obdarováni hosté březnového Bosonožského besedo−
vání, ze kterého závdavkem uveřejňujeme první fotografii, se
dozvíte v příštím čísle. Představíme i nové partnery projektu, kteří
doplní stavební společnosti PŘEMYSL VESELÝ a stavební společ−
nost TOCHÁČEK,  které pomáhaly tradici Bosonožského besedo−
vání zakládat. 

Bosonožské besedování pokračuje

Bosonožští stárci vás zvou na
Bosonožskou rockovou zábavu,

která se uskuteční 25. 4. od 20 hodin
v Bosonožské orlovně.

Hrát bude kapela Cukři (bývalý 4−Takt) a Projekt.

Pálení čarodějnic
Fotbalový klub Bosonohy vás srdečně zve  

30. dubna 2008 v 19 hodin
do Bosonoh na myslivnu. 

Program: 
pro dobrou náladu hraje
skupina „ Metamorfóza“

možnost opékání špekáčků
za soumraku bude upálena čarodějnice.

... dokončení ze str. 1

Redakce, foto Igor Zehl
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Informace z radnice
Veřejná schůze – Bosonohy II
10. 3. v od 18 hodin proběhla v orlovně
veřejná schůze na téma kanalizace na
Pražské. Velká návštěvnost ukázala důle−
žitost pořádat podobná setkání i nadále.
Snad každý Bosonožák byl zvědavý, co se
bude u nás v dalších několika měsících dít.
Asi 250 lidí si vyslechlo základní informace
od vedení Bosonoh a odborníků – zástup−
ců Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.,
Brněnských komunikací, a. s., DpmB, Kor−
disu JMK, spol. s r. o.,  projektanta firmy
Kovoprojekta Brno, a. s. Není tajemstvím,
že tuto veřejnou schůzi plánovala již před
dvěma lety tehdejší místostarostka Květo−
slava Kilianová, výstavba však byla dlouho
odkládána. 
Co jsme se mimo jiné na schůzi dozvědě−
li?
Cena celé akce – výstavba splaškové
kanalizace, oprava dešťové kanalizace
a oprava vodovodního řádu, celková
rekonstrukce vozovky, nové vybudování
chodníků, dopravní zklidnění Pražské –
114 mil. Kč. Investorem je Statutární město
Brno a Jihomoravský kraj.

Všechny domy před výstavbou prohlédne
a nafotí odborná osoba. Vzniklá dokumen−
tace bude sloužit při prokázání případných
poruch statiky a dalších poškození.
V průběhu celé akce – do srpna 2009 –
bude trasování linky 69 měněno dle mož−
ností stavby.
Linky 401 a 402 budou jezdit po ulici
Troubská. Pozor – při průjezdu Troubskem
a Ostopovicemi vjíždí autobus do tarifní
zóny 410.
Budování kanalizace se z technických
důvodů netýká několika domů na kraji
Bosonoh ve směru do Brna a dále bloku
domů naproti křižovatky Pražská – Ostopo−
vická, které jsou za potokem Leskava. Tyto
domy budou odkanalizovány v dalších eta−
pách.
Po zklidnění ulice Pražské bude silnice
užší. Budou lépe řešeny přechody pro
chodce, parkoviště a bude rozšířena zeleň.
Zvláštní povolení pro vjezd na stavbu lze
vyřídit u stavbyvedoucího firmy Imos Brno,
a. s. – Ing. Neklan Vyskočil, tel. 602 774
981. 
Zástupci radnice i odborníků opětovně

vyzvali občany k trpělivosti a shovívavosti
při stavbě kanalizace, která jistě omezí
všechny Bosonožáky.

Redaktoři zpravodaje budou připravovat

i nadále aktuální informace ke stavbě
kanalizace a úpravě průjezdnosti ulice
Pražská.

Za redaktory Petr Juráček
a Anastasios Jiaxis

Výtah ze zápisu ze 14. zasedání ZMČ
Brno−Bosonohy, 6. 3. 2008
• RNDr. Jiaxis – požaduje zdůvodnění
vybudování relaxačně−pohybových prostor
u Základní školy Bosonožské nám. 44.
• Starosta – záměr vybudovat relaxačně−
pohybové prostory u ZŠ Bosonožské nám.
44 předložila ředitelka školy. Vybudováním
tohoto objektu v bezprostřední blízkosti
školy by odpadla docházková vzdálenost
do náhradních objektů na hodiny tělesné
výchovy a kroužky – budovy orlovny, SOU
stavebního a s tím spojené komplikace –
přechod dětí v zimním období.
• Starosta – termín podání žádosti o finanč−
ní prostředky bylo třeba podat na Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Brna do 29. 2. 2008, projekt výstav−
by projednala na své schůzi rada městské
části.
• RNDr. Jiaxis – zmínil špatnou informova−
nost členů ZMČ a občanů ve věci budová−
ní splaškové kanalizace na ul. Pražská
a s tím spojené dopravní obslužnosti, k níž
nebylo možné se v předstihu vyjádřit.
• Starosta – obslužné trasy a celkový prů−
běh této investiční akce byl řešen na výrob−
ních výborech, kterých se za MČ Brno−
Bosonohy zúčastňoval starosta. Ihned po
zpracování harmonogramu prací byli obča−
né informováni prostřednictvím letáků do
domácností.
• Ing. Kilián – připomínkoval, že dosud
zpracovaná projektovaná dokumentace na
vybudování komunikace Rebovka mohla
být využita v rámci objízdné trasy kanaliza−
ce Bosonohy II.
• Starosta – ve III. etapě kanalizace, která
zahrnuje ul. Práčata, je  plánován svod
kanalizace ulicí Rebovka, v případě vybu−
dování nové komunikace by nebyl zásah
do nové vozovky možný.
• RNDr. Jiaxis – je třeba vymezit, jaká je
koncepce rozvoje městské části, jaké má
MČ priority, projekt vybudování relaxačně−
pohybových prostor u ZŠ nebyl předmě−
tem jednání pracovní skupiny pro strategii
rozvoje MČ.
• Ing. Růžička, Ph.D. – je třeba vymezit pri−
ority MČ včetně časových údajů a vytvořit
strategický dokument rozvoje MČ Brno−
Bosonohy na 10 let, kde budou popsány
cíle, aby se neřešily věci neplánovaně.

Návrh usnesení p. Čoupka:
Usn. 7/14 ZMČ Brno−Bosonohy pověřuje
pracovní skupinu pro strategii rozvoje MČ
Brno−Bosonohy koordinací přípravy studie
využitelnosti prostoru kolem ZŠ Bosonož−
ské nám. 44.
Hlasování: pro 9 (p. Čoupek, Vrtěnová,
RNDr. Jiaxis, Tesař, Špačková, Ing. Kilián, 
Ing. Černý, Lančaričová, Ing. Růžička,
Ph.D.), proti  0, zdrželi se 3 (p.Sojka,
Medová, Výplach) Usnesení schváleno
Usn. 5/14 ZMČ Brno−Bosonohy ukládá sta−
rostovi připravit do jednání RMČ Brno−
Bosonohy materiál týkající se rozcestníků
a jejich údržby a výběru nových lokalit pro
umístění laviček a odpadkových košů.  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno

Usn. 6/14 ZMČ Brno−Bosonohy pověřuje
starostu k jednání na Odboru územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
ve věci urbanistické studie Bosonohy
a řešení připomínek občanů na výstavbu
v oblasti Křivánky.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno     

Návrh usnesení p. Špačkové:
Usn. 8/14 ZMČ Brno−Bosonohy pověřuje
starostu MČ zasláním dotazu na Krajskou
hygienickou stanici, jak bude pokračovat
hygiena po vypršení výjimky na dálnici po
30. 6. 2009
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno 

Na upozornění Ing. arch. Čoupka, že akce
obchvat MČ Brno−Bosonohy není v sezna−
mu realizovaných staveb, starosta reago−
val s tím, že jsou upřednostňovány akce,

které jsou zahrnuty do územního plánu
města Brna.

Návrh usnesení p. Špačkové:
Usn. 9/14 ZMČ Brno−Bosonohy pověřuje
starostu MČ zasláním dotazu na Krajskou
hygienickou stanici ohledně podmínek
a udělení termínu výjimky na ul. Pražská
platné do roku 2011.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno

Zastupitelstvu byl opět předložen návrh na
odpis nedobytné pohledávky p. Ludvíka.
Návrh odůvodněn advokátní kanceláří.
Ing. Kilián – není zdůvodněno, z jakého
důvodu je pohledávka v tak značném
finančním objemu a nejsou vyvozeny
důsledky pro osoby odpovědné za tento
stav. Bylo podáno trestní oznámení na
neznámého pachatele a do doby vyřešení
podání navrhuje projednání odpisu pohle−
dávky odložit.

Návrh usnesení Ing. Kiliána:
Usn. 10/14 ZMČ schvaluje projednání
odpisu pohledávky p. Ludvíka odložit do
vyřešení trestního oznámení.
Hlasování: pro 8 (p. Čoupek, Vrtěnová,
RNDr. Jiaxis, Tesař, Špačková, Ing. Kilián,
Lančaričová, Ing. Růžička, Ph.D.), proti 0,
zdržel se 4 (p. Sojka, Medová, Výplach,
Ing. Černý)
Usnesení schváleno

Návrh usnesení Ing. Kiliána:
Usn. 12/14 ZMČ Brno−Bosonohy nestano−
vuje místo na území MČ, na kterém lze
v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách veřejnou produkci hudby vyko−
návat pouze v určeném čase.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno

Usn. 13/14 ZMČ Brno−Bosonohy ukládá
starostovi projednat pravidla pro používání
finančních prostředků na mezinárodní spo−
lupráci MČ Brno−Bosonohy v komisi pro
mezinárodní spolupráci a následně předlo−
žit ZMČ ke schválení.
Hlasování: pro 8 (p. Vrtěnová, RNDr. Jia−
xis, Tesař, Špačková, Ing. Kilián, 
Ing. Černý, Lančaričová, Výplach), proti  0,
zdržel se 3 (p. Sojka, Medová, Ing. Růžič−
ka, Ph.D.)                                     
Usnesení schváleno

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:
Usn. 16/14 ZMČ Brno−Bosonohy 
− schvaluje spolupořádání Mistrovství
města Brna v pétanque, 
− pověřuje Anastásiose Jiaxise zastupová−
ním MČ, 
− schvaluje úpravu hřiště pod myslivnou
k účelu pořádání turnaje, 
− schvaluje vytvoření organizačního výbo−
ru,
− schvaluje používání znaku, loga a vlajky
MČ Brno−Bosonohy pro účely pořádání     

turnaje,
− souhlasí s pořádáním turnaje před Mist−
rovstvím města Brna v pétanque pro účely

příprav a kvalifikace účastníků do hlavní−
ho turnaje.
Hlasování: pro 10 (p. Sojka, Medová, Vrtě−
nová, RNDr. Jiaxis, Tesař, Špačková, Ing.
Kilián, Ing. Černý, Lančaričová, Výplach),
proti 0, zdržel se 1 (Ing. Růžička, Ph.D.)
Usnesení schváleno

ZMČ Brno−Bosonohy schvaluje záměr pře−
stavby objektu bývalé mateřské školy na
ul. Ostopovická na objekt mimoškolní
výchovy a volnočasových aktivit, schvaluje
podání žádosti o dotace z fondu EU, pří−
padně jiných dostupných zdrojů. Dále
schvaluje, aby Anastásios Jiaxis byl garan−
tem a zástupce MČ v této věci. 
Hlasování: pro 8 (p. Vrtěnová, RNDr. Jia−
xis, Tesař, Špačková, Ing. Kilián, Ing.
Černý, Lančaričová, Ing. Růžička, Ph.D.),
proti 0, zdržel se 3 (p. Sojka, Medová,
Výplach).
Usnesení schváleno

Předsedkyně kulturní komise p. Medová
seznámila členy ZMČ s přípravou letošního
sudovalu. 

RNDr. Jiaxis inicioval neformální schůzku

MČ Brno−Bosonohy a klub
důchodců vás srdečně zve
11. května 2008 v 15 hod.

na myslivnu v Bosonohách.
Přijďte se pobavit, zazpívat

a společně oslavit

den matek.
Pokračování na str. 4...
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Informace z radnice

členů ZMČ, na které hlavním tématem
bude stanovení priorit rozvoje MČ, termín
schůzky je čtvrtek 3. 4. 2008 v 18.30 hod.
v orlovně.

Ing. Kilián – při tvorbě politiky územního
rozvoje je špatná informovanost veřejnosti,
pouze na úředních deskách kraje, snahou
je zaslat dopis na ministerstvo pro místní
rozvoj, jako tvůrce stavebního zákona,
a zahájit diskusi k tomuto problému.

Starosta – na III. a IV. etapu kanalizace je
zpracováno technicko−ekonomické zabez−
pečení, které předchází zpracování projek−
tové dokumentace. 

Ing. Černý informoval členy ZMČ, že
Zastupitelstvo obce Troubsko vydalo sou−
hlasné stanovisko s budováním rychlostní
komunikace R 43 přes Bosonohy.

Výtah ze zápisu z 34. schůze RMČ Brno−
Bosonohy ze dne 10. 3. 2008

RMČ Brno−Bosonohy:
− souhlasí se svěřením pozemku p. č. 2615
v k. ú. Bosonohy do správy MČ Brno−Boso−
nohy.
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

− schvaluje objednávku na ozvučení akce
Veřejná schůze s občany – kanalizace
Bosonohy II dne 10. 3. 2008.
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

− schvaluje jako člena likvidační komise pana
Igora Pražana.
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

− doporučuje zastupitelstvu městské části
schválit záměr na vyhotovení projektové
dokumentace na vybudování komunikace
K Berce a vyčlenit na tento záměr potřebnou
finanční částku v rozpočtu MČ.
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

− nedoporučuje prodej pozemků ve vlastnic−
tví města Statutárního města Brna p. č.
3310, 3311, 3312, 3313, 3316 v k. ú. Boso−
nohy.
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

− schvaluje záměr svěření pozemků p. č.
3310, 3311, 3312, 3313, 3316 v k. ú. Boso−
nohy do správy MČ Brno−Bosonohy.
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.

− souhlasí se zásahem do chodníku na ul.
Konopiska z důvodu provedení přípojek
k rodinnému domu na pozemku p. č. 671/1
v k. ú. Bosonohy.
Návrh usnesení byl schválen 5 hlasy.
Různé

Mgr. Juráček předložil 3 vyhotovené studie
dětského hřiště na ul. Za Vodojemem. Stu−
die budou předloženy k posouzení a vyjádře−
ní pracovní skupině pro plánování a rozvoj.
Starosta informoval přítomné o rozhodnutí

ZUK na komunikace, dotčené výstavbou
kanalizace v MČ Brno−Bosonohy, dále infor−
moval o kontrole postupu prací při rekon−
strukci hřiště na ul. Hoštické.

Výtah ze zápisu z 35. (mimořádné)
schůze RMČ Brno−Bosonohy ze dne 20.
3. 2008 
Schválení objednávky na zajištění čištění
místních komunikací v MČ Brno−Bosonohy
po ukončení zimní údržby

MČ provedla průzkum trhu oslovením 5
firem, nabídku předložily 3 firmy:
− A. S. A. Služby Žabovřesky, s. r. o.
− Miroslav Meloun. UNC
− Technické služby Brno, s. r. o.

Komise pro výběr veřejných zakázek zase−
dala dne 12. 3. 2008 a jako nejvýhodnější
byla vybrána nabídka firmy A. S. A. Služby
Žabovřesky, s. r. o. Tato nabídka je komisí
doporučena ke schválení Radě MČ Brno−
Bosonohy. Zápis komise tvoří přílohu zápi−
su.

RMČ Brno−Bosonohy schvaluje jako nejvý−
hodnější na zajištění čištění místních komu−
nikací v MČ Brno−Bosonohy po ukončení
zimní údržby firmu A. S. A. Služby Žabo−
vřesky, s. r. o. a pověřuje starostu podpi−
sem objednávky na tyto práce.

Rubriku připravil M. Čoupek

... dokončení ze str. 3

Přípravy na prázdninový týden s italskými přáteli už dostávají sku−
tečnou podobu. Na posledním setkání členů „gemellagia“ (čti dže−
meládžo) jsme se od hlavní organizátorky, paní Miroslavy Jiaxiso−
vé, dozvěděli termín italské návštěvy. Je to od 19. 7. do 26. 7.
2008. První dny stráví část návštěvy v Praze. Druhá část přiletí do
Bratislavy. A třetí část přijede osobními auty. Vidím to na slušnou
organizační polízanici. My se však nebojíme. Těšíme se jak s jižan−
sky vyrovnanou noblesou všechny „nerváky“ zvládneme.
Na domácí půdě už organizační výbor chystá například celodenní
výlet do Lednice, petanquový turnaj Bosonohy versus Abbadia
Lariana, opékání špekáčků, návštěvu Dalešické přehrady a pivova−
ru, velký společenský večer. Přípravný výbor je početný. Budeme
rádi, když se přidáte, aby byl ještě početnější. A. Jiaxis

za komisi pro mezinárodní spolupráci (gemellagio)

Komise pro mezinárodní spolupráci – gemellagio 

Česká pošta žádá obyvatele Městské části Brno−Bosonohy
o řádné označení domovních schránek a zvonků jmény adresátů,
kteří bydlí na uvedené adrese a kterým se má v daném místě doru−
čovat.
Dále žádá Česká pošta o fungující zvonky a schránky dostatečně
velké a v dobrém technickém stavu znesnadňujícím krádeže zási−
lek. Prosíme dodržet termín do konce měsíce března. Česká pošta
může pozastavit doručování do domů, které nesplňují uvedené
požadavky. Takové opatření však není ani v zájmu pošty, ani
v zájmu obyvatel domu, proto Česká pošta doufá, že jí adresáti
vyjdou vstříc přispějí tak ke zlepšení poštovních služeb.

Žádost České pošty

Členové (A. Čoupek, P. Gallina, A. Jiaxis, P. Juráček, R. Růžička)
pokračují dál ve svých snahách o realizace rozpracovaných témat.
Připravujeme s lehkou jarní únavou žádosti o dotace.
U projektu „rekonstrukce staré budovy školky“ jsme postoupili zase
o krok dál. Máme připravený předběžný rozpočet a chceme se vydat
na „město“ předvést jim naše představy. Při posledním setkání, na
tzv. implementačním oddělení evropských fondů (úsek rozvoje města
Brna), byla kladná odezva. Tož sa uvidí. Tyto kroky děláme s předsti−
hem jako přípravné návrhy pro vás. Chceme, abyste se zapojili do
veřejné debaty. Proto se připojujeme 17. 4. ke kulatému stolu, kde
vám náš návrh předvedeme. Vedle nás tu bude stát i protinávrh. 
V nedávné době jsme konzultovali i o funkčnosti. Mluvili jsme o mož−
ném způsobu využití s člověkem se zkušenostmi a mnoha příklady
z praxe, s ředitelem „Lužánek“, panem M. Appelem. Pro vás i pro nás
je to další výzva ke společným připomínkám u kulatého stolu.
Zabývali jsme se návrhem rady na přístavbu u budovy školy, koncep−
cí a formou. 
Dál bychom rádi otevřeli veřejnou rozpravu nad projektem „komunál“
a „lesní areál pod myslivnou“.
Stále však prioritou je kanalizace, obchvat, odhlučnění a R 43.

A. Jiaxis za Skupinu pro plánování a rozvoj

Skupina pro plánování a rozvoj
Na velikonoční neděli uspořádala MČ Brno−Bosonohy velkolepou
akci pro Bosonožáky. Vše důležité zajistili členové Kulturní komise
Rady MČ – paní Drahomíra Medová a pánové Jiří Výplach a Jind−
řich Čoupek. Jejich snahu a úsilí je třeba zvláště ocenit – není
lehké si v době velikonočních svátků najít čas na přípravu zábavy.
Organizátoři pozvali k tanci a poslechu výbornou sestavu hudební−
ků a „showmanů“ Hamrla Boys. 
A jak celá akce probíhala? Opravdu velkolepě. Jedinou zarážející
věcí snad byl počet účastníků – až do 23. hodiny jsme se vešli
k jednomu většímu stolu. Opravdu – na velikonoční zábavu si našlo
cestu pouze několik zájemců. Kdo si však myslí, že zábava muse−
la byt v počtu 25 účastníků nudná, mýlí se! Již od začátku vzniklo
velké přátelství mezi šéfem kapely a všudepřítomným Pavlem
Cihlářem, který pro svůj šarm a košili byl jmenován vrchním kapel−
níkem – nový kapelník řídil kapelu dle požadavků svých a ostat−
ních. Snad o každém z přítomných v sále by se dala říci nějaká
zajímavost. Zmíním jen některé – Libor Čoupek nezapřel své
zaměstnání a velmi profesionálně přinášel, mimo službu, tácy
s nápoji, s alkoholickými mu to šlo nejlépe! Radek Dubšík, který byl
později jmenován 2. kapelníkem, předváděl taneční až gymnastic−
ké prvky tak vehementně, až pozbyl i košili. V pozdějších hodinách
jej dokonce trumfnul Martin Rozmarýn bravurním kozáčkem. Paní
Medová s manželem provoněli k půlnoci kuchyň orlovny gulášem,
který s láskou připravili pro hudebníky. Celé dění se svým stoickým
klidem sledovali tradiční dveřníci – pánové Čoupek a Výplach.
Kolem půlnoci se osazenstvo sálu rozrostlo o stárky, kteří si přišli
omrknout kapelu – bude hrát i na hodech. Celá společnost se roz−
cházela až po třetí hodině. 
Myslím, že organizátoři mají z akce radost. Těch několik desítek
spokojených účastníků první velikonoční zábavy jim určitě potvrdí,
že tato akce měla smysl. Přijďte příště také! Petr Juráček

Všichni účastníci zábavy v 22 hodin 22 minut 22 sekund. Chybí jen
fotograf Juráček, protože redaktorský foťák nemá samospoušť!

Velikonoční zábava
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(pozn. jméno výše uvedené budovy bylo v článcích nahrazeno
názvy různého nábytku, aby nebylo přeorlovnováno)
To, co vypadalo jako výjimečná souhra náhod, totiž tři pozvánky na
divadelní představení v rozpětí necelých dvou měsíců do šatní skří−
ně, dostává podobu (a věřím, že to nezakřiknu) nově se rodící tra−
dice. Vlastně je to návrat ke kořenům divadelní historie Bosonoh.
Záměrem iniciátorů je přinášet do truhly, a tím i k jejím návštěvní−
kům, tu smích a radost, tu zamyšlení, především však společné
zážitky, to vše prostřednictvím divadla. Bude−li letošní seriál před−
stavení nultým ročníkem Bosonožského divadelního jara, ukáže
až příští rok. Můžeme tomu však pomoci tím, že se zúčastníme
jako diváci. Jak pravil mistr Jan Werich. Divadlo je od slova dívat
se. Někdy se divák v divadle i diví. A někdy se v divadle diví, kde
je divák. Přejme všem, kteří si v lavici stoupnou na prkna, co zna−
menají svět, aby to poslední přirovnání nebyl jejich případ.

Divadelní jaro v Bosonožské orlovně 

Bráz jak sabec. Ještě že Frištedský bá s sebou toho berada. Ohře−
jeb ho da kytaře, ta bude dobře hořet.
Není divu, že v Divadle Járy Cimrmana mají pořád vyprodáno.
Takový nádherný mistifikační humor se v našich končinách jinde
nevidí. Tedy hlavně neslyší. V tom je jeho kouzlo. Můžete ho číst,
poslouchat nebo vidět na jevišti a bavíte se pořád královsky. A ten,
kdo byl na představení Dobytí severního pólu... v zásuvce, mi musí
dát zapravdu. Již čtvrté hostování spřáteleného divadelního spolku
Tyjátr z Křižanova bylo více než vydařené, ať už sálem zaplněným
do posledního místa nebo bouřlivým potleskem. Mohli jsme se
dozvědět o neohrožené výpravě pražských otužilců na severní pól,
téměř cítit ukrutný mráz a společně s hlavními hrdiny zažít ten neo−
pakovatelný pocit, když jdete na sever – a už jdete na jih. O veli−

kosti myšlenek a činů téměř zapomenutého génia autorova svědčí
i ten fakt, že se nám do Bosonoh vrátila zima. Tak silné je to dílo.
Nezbývá než doufat, že s dalším divadelním počinem se do Boso−
noh konečně dostaví jaro. Jaro jak má být. Na Zlíchově bude vonět
tymián a vlaky pojedou na Mokropsy a na Beroun a houkat budou,
jako by jely na Paříž. A těsně před svátkem svatého Floriána už
budeme všichni na tý louce zelený...

Tak na shledanou v komodě.

Dobytí severního pólu – reportáž psaná na botníku

Toto je reportáž o divadelním představení amatérského spolku
Křemen. Je to trošku schizofrenní, neboť je psána ještě před vlast−
ním uvedením v orlovně. A to pouze z časových důvodů. Takže
cože se to v neděli v orlovně vlastně odehrálo?
Jak již název napovídá, konala se svatba. A to ne ledajaká. Ženil
se třikrát trestaný sňatkový podvodník Alois Klapáček vulgo Erno
Chadima. Za ženu sobě pojal češtinářku svého syna, což jak
zasvěcení vědí, není vzhledem k obsazení rolí bez psychologie. Že
se to všechno událo jako v Praze a zrovna v krásném a voňavém
jaru, není podstatné. Důležité je to, že láska kvete v každém věku
a takový večer, kdy rozkvete, to je jen desetkrát za život. A někdy
jen dvakrát. A taky to, že sňatkový podvodník už sedmnáct let seká
dobrotu. A syna vede taky k poctivosti. A s tou, jak známo, nejdál
dojdeš. A my herci jsme měli tu čest doprovázet postavy v jejich
objevování vlastní poctivosti. Ono vlastně nešlo o to, že Alois Kla−
páček našel na zahradě deset tisíc ve stokorunách a odevzdal je
na ztrátách a nálezech. Ani o jeho nechtěnou popularitu, když se
na oddělení objevila nějaká holka v pruhovaným svetru, co vypa−
dal jak pyžamo, a napsala o tom do novin. Spíše o reakci spolu−
bydlících na Klapáčkův počin a o jejich poctivosti. Ona se totiž

neměří jen penězi a tím, že jste nic neukradli a že vás ještě neza−
vřeli. Tato hra je o poctivosti k dětem a rodičům, k lásce a přátel−
ství, práci a povolání. Že ji autor zarámoval do humorného rámeč−
ku a každé z postav dal trochu toho pomyslného másla na hlavu je
bonus navíc. Alespoň se nám ty postavy lépe hrály. 
Nakolik se publikum bavilo a co si odneslo z představení lze dnes,
čtyři dny před premiérou, jen spekulovat.
Herci určitě neopakovatelný zážitek ze společné práce, zapálení
hraničící až se závislostí, někteří debutanti jistě i novou zkušenost
a všichni společně obrovskou radost a úlevu. Je to jako když si po
celém dni, co dni, týdnu, sundáte boty, co vás tlačí. 
Ještě několik slov k přípravě.
Kulisy divadla jsou věrnou kopií dvorního traktu jednoho smíchov−
ského činžáku. Jeho majiteli, který nestojí o popularitu, jsme muse−
li dát čestné pionýrské, že neprozradíme přesnou adresu. Jako
vždy je během rekordně krátké doby poctivě namaloval náš dvorní
malíř Víťa. Díky, Víťo. 
Naše obličeje a účesy dobově upravila mistryně v malbě na kůži
Ilona Pavlatová. Že přiletěla z Paříže od Coco Chanel jen kvůli
nám, svědčí o jejím vytříbeném vkusu pro kvalitu.
Stálicí našeho přípravného týmu je i pan mistr truhlář Pavel Jurá−
ček. Výrobu čtyř atypických eurooken  s bezpečnostní fólií do dvou
dnů bychom ani nikomu jinému nesvěřili.
A že nám luxusní zázemí poskytla i Bosonožská orlovna, není
třeba zdůrazňovat.
V příštím čísle Vám přineseme postřehy návštěvníků i herců z pre−
miérového představení, těšit se můžete i na další fotografie.

Miroslav Čoupek

Svatba sňatkového podvodníka

Ochotnický divadelní spolek Budišov  
uvádí lidovou operetu 

Na tý louce zelený
Bosonožská orlovna

Neděle 27. 4. 2008 v 17 hodin
Vstupné dobrovolné bude věnováno na

zakoupení nového osvětlení jeviště.
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Milí čtenáři, máme velkou radost, že se nám podařilo ve

spolupráci s učitelským sborem a vedením školy získat

exkluzivní práva na otištění několika článků renomova−

ných redaktorů, kteří působí na naší škole. Pravda, zatím

se ve školních škamnách potýkají s násobilkou, dělením

se zbytkem i bez něj, složením žuly a časováním sloves,

ale jak se můžete sami přesvědčit, jsou to budoucí muži

a ženy pera. Je třeba vyzdvihnout i příkladnou péči

a motivaci ze strany učitelů, vždyť kultivovaný píse−

mný projev je známkou vzdělanosti. Přejeme jim

mnoho elánu a svěžích myšlenek a spolu s vámi se

těšíme na jejich další postřehy. Věříme, že ani

komunální prostředí jim nebude cizí, že z výšky půl−

druhého metru uvidí naše radosti a strasti z jiného

úhlu. A čím víc pohledů, tím více informací. A těch

je v dnešní době potřeba jako soli v říši nejmenova−

ného krále. Redakční rada
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Brno – Dvě miliardy korun hodlá vedení města v příštích dvou letech

investovat do budování kanalizace v Brně. Nicméně ne ze svého. Na

investici plánuje získat příspěvek z evropských fondů. Novou kanali−

zaci dostanou čtyři městské části – Ivanovice, Žebětín, Bohunice

a Tuřany.

Investice je rozdělena do osmi staveb. Až budou hotovy, měly by

v Brně zůstat bez kanalizace jen ojedinělé ulice. „Věřím, že i ve vět−

šině z nich se podaří do konce roku 2010 stoková potrubí postavit,“

uvedl náměstek primátora Martin Ander.

Ve stejném roce bude muset Brno řešit další problém s kanalizací.

Nově vybudovaná čistička odpadních vod v Modřicích bude na hrani−

ci svojí kapacity. „Už nyní plánujeme s Brněnskými vodárnami

a kanalizacemi její rozšíření,“ doplnil Ander.

Ani po dokončení rekonstrukce stokové sítě se ovšem značná část

Brňanů nevyhne vyvážení jímek. V mnohých částech města není

postavena kanalizace zvlášť pro dešťovou a splaškovou vodu, ale jen

jeden typ potrubí. Ústí sice do čističky, ale v případě přívalových dešťů

část naředěných splašků může skončit v řece. Stavební úřady proto

po lidech žádají fungující jímky, aby se únikům splašků zamezilo.

(jsm, ČTK)

Chtělo by to něco dodat, ale nedostává se mně slušných slov. 

Ing. Jiří Kilian

Další čtvrti se dočkají kanalizace Z deníku MF DNES:
13. 3. 2008 – sešit C, strana 2

DVL s.r.o.
R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř

Naše kancelář funguje již 13 let.
Ručíme za  rychlost, spolehlivost, serioznost!

HLEDÁME KE KOUPI 
v Bosonohách i v okolí

− RODINNÝ DŮM V JAKÉMKOLIV STAVU
− REKREAČNÍ CHATU − CHALUPU
− POZEMEK PRO STAVBU DOMU
− POZEMEK PRO STAVBU CHATY
− BYTY VŠECH VELIKOSTÍ

p. Miroslava Boudová

Realitní kancelář DVL s.r.o., Lidická 22, Brno

Telefon: 545213311, 602501388, 608501388

E−mail: info@dvl.cz 

Skype: dvlsro, ICQ: 266262735

Nabídku lze zaslat i přes www.dvl.cz

HT STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE
Ing. Ludvík Hamerský & St. mistr Jiří Trubák

Malé a střední stavební rekonstrukce a renovace.
Veškeré řemeslné práce včetně revizních správ.
Právní servis, katastrální úřad, stavební povolení
Kompletní dodávka od A(kvizice) až Z(kompletování)

Sídlo: Internet: Telefon:
Boson. nám. 75 www.htrekonstrukce.cz 777 350 626
Brno info@htrekonstrukce.cz 549 275 103

hledá budoucího
plaveckého šampióna!!!

TROUFÁŠ SI?   ZÚČASTNI SE!
ZŠ Arménská pořádá nábor do sportovních tříd

se zaměřením na plavání.
Den D: úterý 29. dubna 2008 − Hodina H: 13:30

Požadavky:
v bazénu: předvedeš plavecké způsoby, které umíš

v tělocvičně: přelez, přeskoč, nepodlez
Podmínkou dobrý zdravotní stav! Nutno doložit lékař. zprávu.
Bližší informace: www.zsarmenska.cz a www.kometaplavani.cz
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Zmíněné zvukomalebné slovní spojení se používá v nejrůznějších
situacích.  Nám pro tentokrát poslouží jako skutečná a aktuální
tečka tohoto vydání.  Svoji kamarádku a spolužačku ze studijního
pobytu ve Francii navštívil nedávno v Bosonohách skutečný oby−
vatel země vycházejícího slunce, japonský student  Daigo Mochi−
zuki. Při svém krátkém pobytu v Bosonohách se naučil několik čes−
kých vět, z nichž nejvíce se nám líbí:
„Mám rád Moravu a Bosonohy!“ A to je určitě pěkná věta na závěr
tohoto vydání…   foto Vladimír Koudelka

A nakónec Jáponec

Bosonožský zpravodaj,  měsíčník, zdarma. Vydavatel: statutární město Brno, městská část Brno−Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00  Brno−Bosonohy, IČ: 44992785−24. Grafická
úprava: Miloš Antoš, A−SERVIS, www.a−servis.cz. Tisk: T.D.V., Vídeňská 80, 639 00  Brno, www.tdv.cz. Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 12122. Náklad: 1 000 ks.
Redakce: Miroslav Čoupek, RNDr. Anastásios Jiaxis, Mgr. Petr Juráček, Ing. Jiří Kilian, Mgr. Helena Koudelková. Korektury: Markéta Koutná. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a stylistickou úpra−
vu textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel není dle § 5 zákona č. 46/2000 Sb. zodpovědný za obsah reklam. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Příspěvky zasílejte na
adresu: ÚMČ Brno−Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám. 1, 642 00  Brno, nebo na e−mail: bosonozskyzpravodaj@centrum.cz. Inzerci zasílejte na e−mail: financni@bosonohy.brno.cz.

Bosonožský sport

Jubilanti
Jubilanti – březen 2008
Frišaufová Ludmila Pražská 103 85 let

Horáková Jindřiška Pražská 73 75 let

Hlinecká Zdeňka Práčata 15 70 let

Posádka Jan Pražská 68 70 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

rubriku připravuje A. Jiaxis

Kuželky
http://www.svojin.wz.cz na této adrese pod: JmKP2s – Zahájily
finálové skupiny, najdete podrobné informace o průběhu našich
zápasů.

Bosonožští kuželkáři se probojovali ze základní části soutěže do
finálové skupiny. Tady šest nejlepších družstev soutěže bojuje
o postup do vyšší soutěže. Hraje každý s každým, dvakrát, jednou
doma (naším domovským hřištěm je kuželna v Rosicích) a jednou
venku.
První zápas jsme remizovali 4:4 s družstvem Telnic. Druhý zápas
jsme s družstvem Devítka A nedohráli pro poruchu zařízení.
Rád bych vás pozval na naše „domácí“ zápasy:
25. 4. 2008  v 17 hod.  Bosonohy – Devítka A
9. 5. 2008    v 17 hod.  Bosonohy – Ivančice C
16. 5. 2008  v 18 hod.  Bosonohy – Židenice C
Přijďte nám fandit do pěkného kuželkářského areálu v Rosicích.
S přáním „ať to padá“ A. Jiaxis za KO Bosonohy

Tenis
www.tkbrnobosonohy.cz
TK Brno−Bosonohy oznamuje, že letní sezóna bude zahájena v pří−
padě pěkného počasí 14. dubna. Od tohoto termínu je možnost
rekreačního hraní po dohodě se správcem na tel. 547 227 675.

Přehled soutěžních zápasů všech soutěžních družstev na domá−
cích kurtech v měsíci květnu 2008:

Dospělí:
2. liga:
3. 5. začátek 10.00 hod.     „A“ –  Sokol Letovice
17. 5. začátek 10.00 hod.     „A“ –  Slavoj Český Těšín
I. třída
10. 5. začátek 9.00 hod.       „B“ –   TK Uherské Hradiště
31. 5. začátek 9.00 hod. „B“ –   LTC Hodonín
Dorost:
II. třída
4. 5. začátek 9.00 hod. „A“ –   Sokol Letovice „B“
18. 5. začátek 9.00 hod. „A“ –   TK Medlánky
Starší žactvo:
III. třída 
10. 5. začátek 14.00 hod.     „A“ –   SK Jundrov
31. 5 začátek 14.00 hod.     „A“ –   ŽLTC Brno

Mladší žactvo:
II. třída A
4. 5. začátek 14.00 hod.      „A“ –   HTK Třebíč
18. 5. začátek 14.00 hod.      „A“ –   Sokol Žabovřesky“

Zveme všechny příznivce tenisu, aby přišli povzbudit naše druž−
stva. Na všechny uvedené zápasy je vstup zdarma.

Zpracoval K. O.

Uzávěrka dalšího čísla 17. 4. 2008. Distribuce 2. 5. 2008

Řada dětí i dospělých z Bosonoh – na snímku s dětmi a Dádou
Patrasovou je  paní Karla Švestková – se zúčastnila tradiční bene−
fice Brněnské Velikonoce na ledě. Již popáté ji pořádal za podpo−
ry statutárního města Brna v městské hale Rondo náš bosonožský
spoluobčan Vladimír Koudelka. Zmiňujeme tuto skutečnost nejen

proto, že je paní Švestková babičkou Radky Kovaříkové, která byla
spolu se svým manželem René Novotným hlavními hvězdami veli−
konoční benefice na ledě a že přijali pozvání i k dalšímu dílu Boso−
nožského besedování. Zájem o Bosonohy projevila i Dáda Patra−
sová, a tak se s ní možná již letos setkáme při besedě v orlovně či
při jiné zábavné akci pro děti. Redakce, foto Igor Zehl

Velikonoce na ledě

ZABEZPEČENÍ AUT
Petr Schrimpel.  Zabezpečení automobilů.

PRÁČATA 9, BRNO−BOSONOHY 
Tel.: 603 284 173  www.zabezpeceni−aut.cz  

e−mail: zabezpeceni.aut@seznam.cz
Montáže zabezpečovacích zařízení a autodoplňků.

Zámky, řadící páky, alarmy, rádia, HF sady, tažná zařízení aj.
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