
Kronika  klubu FENYX petanque   
 
Počátek našeho klubu byl, jak to v mnoha případech bývá, naprosto nečekaný, nenadálý, 
ale hodně spontánní. Jednoho krásného květnového dne, bylo to ve čtvrtek 18.května, 
vstoupil do naší  kanceláře, kde pracoval Jirka Hromek a moje maličkost ( Ivo Vyhňák) 
na důležitých úkolech, náš milovaný pan vedoucí Jindřich vlastním jménem Krutiš a 
překvapil nás jasně řečenou otázkou:  
" Jestli pak víte chlapci co budete dělat v sobotu 20.5. tohoto roku " ? To jsme 
pochopitelně věděli , ale tváří v tvář našemu domácímu božstvu Energetiky jsme vše 
zapřeli a naše odpověď zněla" nevíme pane šéfe." Tak já vám to řeknu" vece pan 
vedoucí. "sežeňte si třetího a pojedete na turnaj v petanque který pořádá pro své 
zákazníky Eurotel a to ve Slatině ve sportovním areálu SLOPE ". Rozhostilo se trapné 
ticho a každý pátral v paměti co je to za slovo, zda to není urážka nebo nějaká 
sprosťárna, a název sportovního areálu byl také velmi zajímavý. Na displeji mi naběhla 
vzpomínka na film s Janem Werichem, Byl jednou jeden král a úryvek kdy komoří říká 
"Za prvé nevím co to je a za druhé mě to uráží" . Naše reakce byla no .... Nakonec se 
nám dostalo vysvětlení a pan kolega Jirka Hromek a moje maličkost jsme došli k názoru 
že to může být celkem zajímavá hra protože lze soupeře, v případě neúspěchu umlátit 
železnými koulemi (ale no tak pánové co je na tom k smíchu! ). Nastal problém - kde 
najít třetího do družstva. Námi rozhozené sítě nám byly prd platné a úplně se minuly 
účinkem. Jirky napadla spásná myšlenka že bychom mohli mít něco stejného na sebe a 
odlišovali se tím od ostatních družstev. Proto jsme navštívili propagační oddělení 
Adamovských strojíren a.s. kde jsme byli úspěšní hned 2x. Nejen že jsme získali 3 
perfektní čepice s kšiltem a hrdým názvem ADAST, ale i třetího spoluhráče do družstva. 
Naše záměry totiž nadchly i paní vedoucí propagace a po  krátkém přemýšlení a váhání 
nám paní Marta Antonínová, která petanque už hrála a ví o co se jedná, přislíbila svoji 
účast. Při  tomto setkání nám paní Marta vysvětlila pravidla a naše scestné představy 
uvedla na pravou míru ( umlácení soupeře je nepřípustné rovněž různé mrzačení není 
fér). Paní Marta byla zvolena dvoutřetinovou většinou kapitánem našeho petanquového 
mužstva - ženstva no prostě klubu a dali jsme si hrdý název FENYX. Zlí jazykové tvrdí že 
je to dle názvu jednoho nočního erotického klubu v Brně. Místopřísežně prohlašujeme že 
se tyto informace zakládají na pravdě.  
     Nastala sobota 20.5. 2000 a my jsme vyjeli na PETANQUE Cup 2000 plni očekávání. 
Očekávání se splnilo když jsme u prezence dostali každý frťana. Počin byl přivítán s 
nadšením, počasí nebylo zrovna dvakrát přívětivé a takový zahříváček,  neboli první 
pomoc, byla velmi příjemná. V zápětí jsme vyfasovali kufřík s podivným nářadím - 6 kusů 
železných koulí a šli jsme trénovat. Zjištění pravého stavu užití tohoto nářadí byl otřesný. 
Ty koule si s námi dělaly co chtěly. Po dvou hodinách usilovného tréninku nám začaly 
koule dopadat na místa kam jsme mířili s rozptylem metr sem  metr tam. 
    Nastalo losování družstev. Z 25 losovaných družstev jsme obdrželi číslo 19. a za první 
soupeře tým české televize. Zkušení to borci v čele s hráčem Karlem a dramaturgem  
ČST Jaroslavem Kravkou. Pánové s impozantními postavami a jejich nástup na hřiště byl 
triumfální. Hra odpovídala nástupu a konečný výsledek byl 11 : 3 odpovídal naši 
trénovanosti a našim zkušenostem. No nevadí příště se polepšíme. Dalšími zápasy utkání 
už jsme procházeli většinou vítězně a celkové umístění -  z 25 družstev jsme skončili na 
5 . místě což nebyl tak špatný výsledek. Volný čas který jsme měli mezi zápasy jsme 
trávili různým okukováním, špiónováním a získáváním vědomostí o této velmi zajímavé 
hře.  
    Po skončení turnaje naše nadšení neznalo mezí a začali jsme vážně uvažovat o 
založení legitimního klubu petanque. Kolega Jirka aktivně zajistil nákup potřebného 
nářadí ( koulí ) zvaného železa, vyrobil skládací hříště, po pravdě řečeno vyrobil hranice 
hřiště z důmyslně navázanými provázky a tréninky mohly začít.  
Pořádáme tréninky kde trénujeme hlavně přesnost hodu na košonek. Přesnost byla 
poměrně dobrá, ale budoucnost nás poučila že přesnost není hlavní ctnost a cíl této hry. 
          Po zvážení naší situace jsme se rozhodli brát tuto zábavu vážně a udělat něco pro 
legalizaci našeho klubu. Spojili jsme se s klubem SLOPE Brno a dle jejich návodu bude 
klub legalizován. 



            Úspěch na soutěži EUROTEL CUP 2000 nás povzbudil k tomu abychom se drzostí 
sobě vlastní zúčastnili Evropského turnaje petanque který pořádal  SLOPE Brno. Přijeli 
jsme na místo plni nadšení a iluzí jací jsme borci. Po chvíli pozorování nás přecházel 
humor. To byli jiní borci než televizáci. A po vylosování se ukázala holá pravda. Jako 
prvního soupeře jsme dostali tým z Rakouska   kteří se nám snažili petanque přímo 
znechutit. Výsledek 11 : 3 nebyl zas tak vyloženě špatný s ohledem na naše krátkodobé 
působení v tomto sportovním odvětví. Další zápasy už byly s 0 a natřeli nám to i žáci 
SLOPE Brno.  
     Tento turnaj v nás však nezanechal žádnou hořkost, ale naopak povzbudil nás k 
dalšímu tréninku a to hlavně v rozstřelování soupeřových koulí. V tom je naše největší 
slabina. Máme poměrně velmi přesné hody na košonek, ale rozstřelování nebylo naší 
doménou. Někteří z nás se pustili do těžkého zápasu se svojí dovedností a ve snaze 
přeroubovat ruce na katapult a mistrovský nástroj vrhače petanque železa, nacvičují 
rozstřelování  i mimo oficielní trénink na kousku upravené plochy na zahrádce a na všech 
volných pláccích které nejsou vybetonovány nebo zaasfaltovány.  Při tomto konání jsem 
získal velkou zručnost v lezení přes ploty  do sousedních zahrad pro zatoulanou kouli.  
   V současné době se snažíme získat hrací plochu kde bychom mohli systematicky 
trénovat. Jedno místo by bylo reálné v areálu GRAFEXU jednání se slibně rozvíjejí a 
doufáme že budou úspěšná. 
 
První a tím pádem i zakládajícími členy petanque klubu jsou : 
p. Marta Antonínová - 1. hráč, kapitánka družstva, tisková mluvčí, rozehrávač a vrchní 
taktik 
p. Jiří Hromek  - 2. hráč, proviantní, jednatel, přesnostní hráč a technický pracovník 
teamu 
p. Ivo Vyhňák   - 3. hráč, demolizátor, koncový hráč a  všechno ostatní co zbude  
sl. Věra Böhmová - 4.hráč, příznivec sympatizant a rovněž zakládající člen  
 
A v neposlední řadě příslušníci našich rodin jako jsou manželky, přítelkyně, synové, dcery 
a u některých už i vnučky. 
 
     Toto krátké pojednání končíme zvoláním " Sportu zdar a petanque obzvlášť" 
 
 
Adamov 12,7,2000 
 
zápasy petanque klubu FENYX  klubu v roce 2000 
1) PETANQUE Cup 2000, sportovní areál SLOPE Brno dne 20.5.2000 přiděleno č. 19, 
zúčastněných  
    25  mužstev, konečné pořadí 5. místo 
2) Evropský turnaj pořadatel SLOPE Brno 24 mužstev – 19.místo 
    
... a tak se začalo zodpovědně trénovat. Trénovali jsme takřka dvoufázově , to znamená 
pravidelně 2x týdně. Pravda, někdy jsme se 10 dní nesešli z důvodu špatného počasí , 
ale jinak jsou naše tréninky pravidelné. 
      Mezi jednotlivými tréninky pátráme po nějakém solidním plácku kde by bylo možné 
vytvořit alespoň 2 hřiště a časem vybudovat nějaké zázemí. Bylo několik tipů. Vhodné 
místo se nám zdálo u tiskárny GRAFEX kde bývaly tenisové kurty. Bohužel byli jsme 
striktně odmítnuti. Další místo bylo vyhlédnuto vedle kotelny v místech kde byly kdysi 
zahrádky. Zatím máme zato že to není ideální řešení. Jedno s posledních míst kde 
bychom se mohli vydovádět je ve Střelčí, ale chce to ještě prozkoumat. Zatím se stačíme 
vyřádit na hřišti Sklaďák a však se něco najde.  
      Naše kontakty na klub SLOPE se stávají, díky jejich turnajům, častější a naše 
zkušenosti, díky tomu, větší. Proto, abychom se trošku otrkali, vypravili jsme se 
22.7.2000 v sobotu na další turnaj do Slatiny. Proto že to byl turnaj dvojic, přemluvil 
Jirka celou svoji rodinu a už jsme měli ne jedno družstvo, ale tři družstva  s pracovním 
pojmenováním FÉNYX 1 - 3. 



FÉNYX 1 obsadili, jak se sluší a patří, kapitánka Marta a nekapitán Ivo 
FÉNYX 2 tvořila p. Hromková a Jirka Hromek junior    
FÉNYX 3 sestával ze zbytku rodiny Hromkových, Jirka senior a dcera Eva . 
 No uznejte že s tímto teamem už lze přece jenom něco dokázat. 
          Naše sebevědomí nebylo nijak nadsazené, ale chuť do hraní nás opouští málo kdy. 
A to platí i pro turnaje ve SLOPE. Po vylosování skupin došlo na nejhorší. Vylosovali jsme 
pro první kolo ty nejtěžší soupeře. No vlastně jako vždy, tak proč by měl být tento turnaj 
výjimkou. A už to jelo. 
Nebudeme popisovat jednotlivá utkání, ale i při tak kvalitních soupeřích jako je SLOPE 1, 
SLOPE 8, byly naše výkony takřka jakostní a ani jeden zápas nám nikdo nenandal s 0. 
Zápasy skupiny B                                                                               zápas skupiny A 
FÉNYX 1 - SLOPE 1              3  : 13          FÉNYX 1 - SLOPE náhr.     7:13 
FÉNYX 1 - Kulový blesk         1  : 13 
FÉNYX 1 - Pepek                 13  :  6                    skóre 24:45 
 
FÉNYX 2 - SLOPE 5             1  : 13                  FÉNYX 2 - OLPE     11:13     
FÉNYX 2 - RHODE 3            2  : 13      
FÉNYX 2 - PROVENCE       7  : 13                         skóre 21:52 
 
FÉNYX 3 - SLOPE 8               1  : 13            FÉNYX 3 - SLOPE 4:13 
FÉNYX 3 - FŇ 3                    13  : 10 
FÉNYX 3 - CAREAU              6  : 13                             skóre 24:49 
 
celkové skóre FÉNYX  : zbytek světa    69:146 
 
Co dodat na závěr. Turnaj to byl pro nás poměrně zdařilý, výkony hráčů PK FÉNYX mají 
stoupající tendenci, někteří si konečně uvědomili že zbrklost není tím nejvhodnějším 
řešením 
 
Skončily prázdniny a nás, po 3 týdnech odpočinku a dovolených, znovu zavolala naše 
vášeň k petanque. První úterý v září přesně 5. 9. 2000 vypuklo tréninkové nadšení v plné 
šíři a naplno. Naše radost byla znásobená zprávou o pronájmu pozemku kde bude 
možnost zřídit ne jedno, ale několik herních ploch na petanque. Ale o tomto radostném 
sdělení bude vyprávěno později. 
      Trénink proběhl, jako vždy, ve velmi pohodové atmosféře, tato pohoda se odrazila i 
na výkonu zúčastněných. Dařily se i velmi kvalitní rozstřely o nichž původci tvrdili že byly 
plánované ( že se trefili tam kam skutečně mířili ). V každém případě se nám všem 
poměrně dobře dařilo. Jirka vymyslel nový a velmi přiléhavý název pro zatoulanou kouli " 
Máš to v zelenině" . Přišla se podívat další naše členka Věruška, která měla ten den 
tetičkovskou povinnost která spočívala v dohledu nad svým synovcem který se zve 
Andílek vlastním jménem Vlastík.  
         Na členy PETANQUE klubu má tento sport zajímavé dopady. Jeden nejmenovaný 
člen si na prvním našem zápasu ve Slatině přečetl v publikacích, které rozdával jistý 
sponzor, o dýmkách a doutnících. Následovala nekritická a vášnivá touha po krásné 
dýmce. Jeho nadšení poněkud ochladlo když zjistil že cena dýmky se rovná, ba i 
převyšuje cenu tréninkových petanque koulí, které hřejí stejně jako dýmka. Řešení bylo 
jednoduché. Rodina se složila, zakoupila vybraný exemplář značkové dýmky a nový 
kuřák dýmky byl na světě. Před zhoubnou vášní nepomohl ani nápis na tabáku že 
Ministerstvo zdravotnictví varuje před kouřením.  
   A nastala středa 6. 9. 2000 - mezník který by měl změnit další cestu našeho klubu 
PETANQUE. Jsme pozváni na MěÚ kde bude s námi sepsána smlouva na pozemek v 
blízkosti nádraží, restaurace, řeky a silnice no prostě ideální umístění. Práce na tomto 
pozemku bude jak na kostele, ale výsledek ten bude určitě stát za to. Plány, jak se 
rozdělí prostor, kolik bude herních ploch, jaké bude vybavení těch je spousta. Snažíme se 
pamatovat i na to že náš areál snů  budou navštěvovat i děti. Tak trochu je pro nás 
inspirací herní areál SLOPE. Takže plány jsou odvážné, dalekosáhlé a doufáme, co 
doufáme, my víme že  reálné.  



  
Po nepříjemném zimním spánku se náš klub začal znovu probírat k životu a začali jsme 
jednat. Místo na herní plochu máme a tudíž nám nestojí nic v cestě pro splnění podmínek 
pro registraci a legalizaci našeho klubu FENYX. První krok k tomuto závažnému 
rozhodnutí byl proveden dne 15.2.2001 v konferenční místnosti " U Hromků", kde se 
sešlo celé stávající osazenstvo a pochopitelně i noví členové vlastně členky, protože jde 
převážně o představitelky té něžnější poloviny lidstva. Omluvil se jeden přijímaný člen p. 
Tomáš Henek s tím že byl seznámen s problematikou a souhlasí s provedením ustavující 
schůze. To ovšem netušil co na něj ušijeme. No vlastně malinko tušil, ale  byl s tím  
srozuměn a souhlasil, ale o tom později.     
     Popis průběh ustavující schůze je poměrně jednoduchý.  
První, nejdůležitější, krok - seznámení se stanovami a jejich schválení. Tento bod byl 
nejrozsáhlejší a zabral nejvíce času. Dále byla provedena volba prezidenta. Tady byla 
naprostá jednotnost ve výběru a byl zvolen, naprosto jednomyslně, p. Tomáš Henek. 
Jednatelem byl navržen a zvolen p. Jiří Hromek.  
 
Členové navržení a schválení do předsednictva klubu : 
     prezident           -  Henek  Tomáš 
     jednatel             -  Hromek Jiří 
    sekretářka          -  Milinková Radka   
                              -  Antonínová Marta 
                              -  Böhmová Věra 
    dokumentarista   -  Vyhňák Ivan 
 
Členové klubu  
1)   Antonínová  Marta                                       Adamov Sadová 19 
2)   Böhmová Věra                                              Adamov Sadová 27/14 
3)   Henek Tomáš                                            Adamov Pod Horkou 3 
4)   Henek Ondřej                                               Adamov Pod Horkou 3  
5)   Henková Kristýna                                    Adamov Pod Horkou 3 
6)   Hušková Zuzana                                      Adamov Neumannova 6  
7)   Hušková Lenka                                         Adamov Neumannova 6 
8)   Hromek Jiří                                                Adamov Neumannova 6 
9)   Hromková Růžena                                       Adamov Neumannova 6 
10) Hromková Eva                                          Adamov Neumannova 6 
11) Milinková Radka                                        Adamov Sadová 16/22 
12) Vyhňák Ivan                                                 Adamov Pod Horkou 11 
 
... takže je nás dvanáct. Prostě fotbalová jedenáctka i s náhradním brankářem. Máme 
velkou radost z toho že budeme mít i žákovské družstvo. Zatím vedou děvčata  a to i v 
dospělácích, ale doufáme že se muži nedají zahanbit. 
 
Je konec března a začíná jít do tuhého. Nějakou špatnou transakcí, ne naší, se naše 
původní jednání zhatilo a my stojíme na začátku toho kolotoče o kterém jsme si mysleli 
že již máme za sebou. Leč bohužel. Jednání s MěÚ, Povodím Moravy, Telekomem, Vakem 
Brno, Hygienou Blansko a možná i s jinými organizacemi nás neminou. doufejme že 
jednání budou úspěšná. 
 
29. 3 . 2001 - datum které nás možná postrčí o kousek dopředu , nebo nám zkomplikuje 
naši chuť do budování hřiště. Tento den bylo svoláno řízení na projednání naší žádosti o 
pronájem pozemku. Zúčastnili se: Stavební úřad       - p. Henková          
Povodí Moravy      - p. Ryšavý 
Hygiena Blansko    - p. Procházková 
Fenyx                   - p. Henek a p. Hromek 
 



Dle slov našeho prezídia bylo jednání velmi, velmi náročné a podmínky leckdy až pro 
zasmání. Jedna z podmínek od Hygieny Blansko je : uzavřít smlouvu na používání toalet 
s restaurací " Na Vyhýbce" . 
No díky stykům našich sympatizantů se povedlo. Další problém případné uskladnění 
materiálu na úpravu hřiště na pozemku Adamovských strojíren a.s. I tento zádrhel se 
podařilo vyřešit dík moudrosti dokonalosti a šarmu naší sekretářky Radky která 
zorganizovala schůzku s ing. Klvačem Csc. ekonomickým ředitelem, který ním vyšel 
vstříc a tudíž smlouva o ukládání potřebného materiálu je na světě.  
Po vyslechnutí těchto jobovek svolal prezident našeho klubu schůzku na místo našeho 
budoucího areálu s tím, aby se každý vyjádřil, zda má smysl pokračovat dále v našem 
konání nebo to vzdát. Jednomyslně bylo rozhodnuto - pokračovat a nenechat se odradit. 
A tak náš prezident a jednatel vyvinuli úsilí nebývalé velikosti a začali jednat na všech 
frontách, jednoduše řečeno dali se do boje s úředním šimlem, některými nechápavými 
úředníky a výsledek se dostavil.     
Při všech jednání které se vedly se ukázaly že naše presidiu je velmi obětavé a schopné. 
Většinu problémů vyřešili s citem sobě vlastním a s nasazením takovým že by i vrcholový 
management těch nejúspěšnějších podniků, bledl závistí a šli se stydět někam do ústraní. 
Řečeno slovy našeho jednatele  
" Zvolili jme, a musíme říci že velmi dobře, naše představenstvo". 
    Po takových skvělých zprávách se začalo trénovat s nebývalým nasazením. Domluvily  
se místa tréninku, dny a hodiny. Trénuje se každé pondělí na Ptačině, každou středu na 
hřišti Sklaďák. Mimo to objevil Jirka jednatel krásný terén pro trénink a to u mostu 
vedoucí do závodu ADAST v prostoru parkoviště. Povrch je jemnější šotolina, možná je to 
povrch trochu pomalejší, ale velmi podobný tomu na čem se hraje u SLOPE. Na Ptačině a 
na Sklaďáku je povrch tvrdší a tím pádem i rychlejší, takže máme možnost trénovat na 
různých površích.  
Tréninky jsou bouřlivé a hraje se na plno. Náš téměř "dívčí" oddíl - Eva, Zuzka, Lenka a  
Kristýnka se ukazují jako velmi učenlivé a šikovné no prostě děvčata které co do hry a do 
techniky začínají vynikat s vervou sobě vlastní. Tím nechci říci že naši kluci, Jirka a 
Ondra, by zaostávali. Nic takového. Jsou to  hráči se kterými se musí počítat. Jednoduše 
a krátce řečeno, každý z naší mládežnické sekce našeho klubu, dokáže svým starším 
kolegům a kolegyním ze sekce těch starších ( dámy prominou ) zamotat hlavu a pěkně je 
prohnat, čímž mám na mysli nadílku i 13 : 5 že pánové.   
    Trénink dne 24.4.2001 byl dvojnásob příjemný.  
a) obdrželi jsme od MV ČR dopis o tom že náš klub FENYX  re registrován jako sdružení a 
bylo nám  
    přiděleno IČO 
b) jednatel Jirka měl jmeniny a donesl malé pohoštění  - pro mládežnickou sekci byly 
připravené bonbóny a pro dospěláky placatka meruňkovice. To bylo zděšení mezi dvěma 
přítomný mi řidiči, ale nevadí. V tomto přece není smysl života, ale zase na druhé straně 
to smysl života úžasně podporuje. 
Trénujeme s patřičnou vytrvalostí a naše píle přináší další výsledky a přicházejí další 
zájemci kteří mají o náš klub a jeho činnost zájem. Takže se náš klub rozšířil o další dvě 
krásné ženy a to o Jitku Černou a Lenku.   
Tím že jsme získali pozemek na hřiště nám začaly přibývat i různé práce na úpravě 
našeho hřiště. Tak nejdříve bylo nutné vysbírat kamení z plánované hrací plochy. A tak 
24.5.2001 za účasti členů našeho klubu byl proveden úspěšný útok na kamení. Podařilo 
se nemožné. Hřiště bylo téměř zbaveno zbytečného kamení a terén byl připraven na 
vyrovnání. Ve čtvrtek se na naše budoucí hřiště přesunula těžká mechanizace a stroj 
jménem SGREJDR srovnal plochu do přijatelné roviny. Za týden ve středu 13.6.2001 byla 
přivezena prosívka na vytvoření povrchu hrací plochy a ejhle po rozhrnutí povrchové 
vrstvy prosívky se vylouply dvě krásné herní plochy. To se to bude hrát!  
   I přes tyto pracovní aktivity  nezapomínáme trénovat. Blíží se termín EUROTEL 
PETANQUE CUPU 2001, vloni jsme poprvé zažili na vlastní kůži co to vlastně je ten 
petanque a vida do roku takové změny. Máme založený fungující klub, dvě perfektně 
upravené hřiště a bezvadnou partu která je pro každou legrácku a malou lumpárničku.  



   V sobotu 9.6.2001 vyrazila tříčlenná osádka - Martička, Radka a Ivo, směrem k Líšni do 
Mariánského údolí kde se v prostoru restaurace Eldorádo konal turnaj EUROTELU. Opět 
plni očekávání jsme se blížili k místu turnaje. Počasí bylo jako vždy, jak jinak, 
proměnlivé, ale to bylo to poslední co by nám vadilo. Horší to bylo s povrchem hřiští a 
jejich rozměry. Hřiště byly menší než na jaké jsme byli zvyklí a povrch taky nebyl 
nejlepší. No nevadí nějak to dopadne. A dopadlo. První zápasy jsme procházeli ověnčeni 
vítěznými vavříny, ale ve finále to bylo horší. Snad to zavinil dobrý oběd, nervozita či 
vyšší moc ale ve finále se nám nedařilo. I přes to že se Martičce podařily krásné 
rozstřely, kdy odstřelila košonek čímž soupeřům vyrazila dech a ti začali volat indického 
předáka za osvobození a se slovy Nehrů, Nehrů zahazovali koule a odcházeli k blízké 
osvěžovně, kde zapíjeli prohru. Finále jsme projeli, skončili jsme na bramborovém 4. 
místě. Od umístění mezi prvními třemi nám chyběl jeden jediný bod. No nemůže být 
každý den posvícení a tak jsme se se svým umístěním smířili, vlastně nám nic jiného 
nezbývalo. Tak nás alespoň potěšil náš kolega Jirka Hromek, který ve stejný den soutěžil 
se svým strojem JAWETA na veterán RALLY a byl o mnoho úspěšnější než my. Vyhrál co 
se v jeho kategorii vyhrát dalo takže to byla taková náplast na naši smůlu . 
       A přišel ten dlouho očekávaný den kdy se slavnostně otevíralo naše nové hřiště. V 
sobotu 23.6.2001 byl proveden slavnostní akt zahájení provozu. Pro zpestření programu 
nám zahrály sestry Nedvědovi na harmoniky pravé nefalšované francouzské melodie a po 
té následoval projev našeho milovaného pana prezidenta Tomáše a hromadný přípitek. A 
pak už se hrálo, povídalo no prostě vypukla volná zábava. 
       Jenom nás mrzí, že i přes sliby většiny radních města, mimo těch co se omluvili, že 
se zúčastní zahájení, nepřišel nikdo z pozvaných, vyjma zástupce firmy GAMA. Ale to 
nám náladu nezkazilo, ale fér od představitelů města to určitě nebylo. 
     


