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Úvodník starosty
Vážení občané,
Židenický zpravodaj vás tentokrát vítá 
v novém roce a já bych vám rád do při-
cházejícího roku 2015 popřál vše dobré. 
Věřím, že nás společně čeká úspěšný 
a klidný rok, který přinese řadu pozitiv-
ních změn. 

Ačkoliv počasí prozatím mnoho sněhové 
nadílky nepřineslo, na jediný den židenické 
střechy pokryl sníh. S pohledem na siluetu 
zasněžených Židenic si jistě nelze nevšim-
nout, že také Židenický zpravodaj přichází do 
nového roku s novou tváří. Na první pohled 
odlišná grafi cká podoba však není to nejpod-
statnější, co se změnilo. Objevily se nové rub-
riky a s nimi také více informací o aktuálním 
dění v Židenicích, abychom se s vámi podělili 
o vše důležité. Věříme, že s novou podobou 
bude Židenický zpravodaj obsahově přehled-
nější a čtivější a že jej takto upravený uvítáte, 
stejně jako jiné, budoucí změny, které pro vás 
i na základě vašich ohlasů přichystáme.

S novým rokem jsou spojena také novo-
roční předsevzetí. Na radnici jsme se namís-
to pouhého plánování pustili do práce. Své 
síly nyní směřujeme zejména k obnově parku 
na Bílé hoře. Revitalizace oblíbeného místa 
k vycházkám a odpočinku přinesla také řadu 
vašich reakcí a živou diskusi, kterou vítáme, 
a jsme za ni rádi. Bílá hora je na počátku 
změny svého vzhledu. A přestože někte-
ré z vás možná zaskočila nastalá změna, 
budoucí výsadbu stromů, keřů a travnatých 
ploch spolu s novým mobiliářem ocení nejen 
běžní návštěvníci, ale i ochránci přírody. Pro 
aktuální číslo zpravodaje jsme proto připra-
vili téma zaměřené na revitalizaci Bílé hory. 
Pokud o něm chcete získat více informací, 
můžete společně s vedením radnice hovořit 
v rámci veřejné debaty. 

Jedním z dalších aktuálních témat, na kte-
ré se nyní kolektiv radnice zaměřil, je oblast 
úklidu v Židenicích. Mohli jsme zaznamenat 
celou řadu problémů s realizací a kvalitou 
úklidu, jejichž výsledkem jsou nespokojené 
reakce občanů a jejich stížnosti na nedosta-
tečnou čistotu veřejných míst. Udržované 

a bezpečné Židenice představují v rámci úko-
lů pro nadcházející období prioritu a tomu 
odpovídá také pozornost věnovaná informa-
cím o změnách ke zlepšení situace v tomto 
čísle Židenického zpravodaje. 

Z dalšího obsahu zpravodaje bych rád 
zmínil již jen například projekt týkající 
se znovuobnovení činnosti přírodovědné 
stanice Kamenáčky, se kterým nám pomáhá 
náměstek hejtmana Stanislav Juránek a pri-
mátor města Brna Petr Vokřál.

Těším se na setkání s vámi při tradiční 
události židenické společenské sezony, 
na 24. obecním plesu v Dělnickém domě. 
Pokusil jsem se připravit několik novinek 
tak, abyste se na této každoročně konané 
akci cítili a bavili ještě lépe, než tomu bylo 
doposud. Aby byl pro vás tento večer pří-

jemný a zajímavý, nachystal 
jsem pro vás také jedno 
plesové překvapení.
 Váš starosta

Foto: D.Stulír

Mgr. René Novotný

Židenice pod sněhem.
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Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi

Sníh, který napadl v druhém lednovém týdnu, za jediný den roztál.

M



ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 2

Namísto trestu čisté Židenice
Je sedmnáctého prosince 2014 před půl osmou ráno a  v  domku na Táborské 36 začí-
ná být rušno. Pro hrábě, lopatu, popelnice, zelené refl exní vesty a hlavně pro svůj den-
ní úkol si sem přicházejí muži a ženy, kterým soud vyměřil alternativní trest v podobě 
obecně prospěšných prací.

V Židenicích odsouzení uklízejí sice již několik let, nově je ale pod palcem mají dvě zaměst-
nankyně příspěvkové organizace Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice. 
Ta má již od ledna roku 2014 v naší městské části na starosti údržbu trávníků, chodníků, parků 
a  lesoparků, dětských hřišť, ořez dřevin i  sběr roztroušeného odpadu. Zastupuje tak práci pěti 
soukromých fi rem a má židenickému rozpočtu ušetřit prostředky. Sídlí právě na Táborské ulici 
a každý pracovní den vysílá do terénu dva až deset pracovníků. 

„Židenice jsou v Brně jednou z mála městských částí, kde pod dohledem místní samosprávy 
si odsouzení mohou své tresty odpracovat. Spolupráce s naší obcí je od dozorového orgánu, pro-
bační a mediační služby, hodnocena velmi pozitivně. Ekonomický prospěch pro Židenice jistě je, 
protože odsouzení konají svoji práci bez nároku na odměnu,“ vítá tento způsob úklidu starosta 
Židenic René Novotný. 

Čistotu tak Židenicím zajišťují ti, kteří namísto podmíněného či nepodmíněného trestu dostali 
možnost si svůj trest odpracovat formou obecně prospěšných prací. Většinou jde o drobné delikty 
jako je neplacení alimentů, řízení pod vlivem či způsobení dopravní nehody. „Pokud si naši klienti, 
kteří dostávají individuální tresty od 50 do 300 hodin, svůj trest odpracují, vymaže se jim záznam 
v trestním rejstříku. Mají na to maximálně dva roky, “ popisuje Jitka Kvasnicová, která na pracov-
níky dohlíží. 

Proměněný trest nejen šetří státní kasu a je Židenicím prospěšný, navíc je pro trestance i výchov-
ný. „Klienti mi často říkají, že si už odhození jakéhokoli odpadku příště rozmyslí,“ pochvaluje si 
Kvasnicová. A  hned po nutné evidenci a  předběžném sjednání úklidu po silvestrovské noci staví 
své svěřence do pozoru: „Vezměte si popelnice – dnes budeme dělat celý Juliánov. Vezmeme to po 
Krásného a požádám o svižnější tempo, máme hodně před sebou. Uklidíme posezení, zeleň a park 
Boettingrova,“ udává jejich vedoucí tempo a zároveň dává třem pracovníkům pokyn k výběru nářadí 
a pomůcek.

To už šplháme do juliánovského kopce, odkud jasně svítí refl exní vesty pracovníků, z nichž ně-
kteří vezou s sebou dokonce popelnici. Od své šéfové při nástupu k příspěvkové organizaci dostali 
i nepříjemný úkol – sběr psích exkrementů, na které majitelé psů často rádi zapomínají. Na 

Editorial

Mají Židenice
svého ducha?
V dávných dobách prý pobýval v tajné 
sluji poblíž nynějších židenických kasáren 
duch muže, který v dobách ještě dávněj-
ších založil osadu, jež přejala posléze jeho 
jméno. Tento muž se údajně jmenoval 
Židen a jeho duch chránil svoje obyvatele 
před nepřáteli. 

Nyní držíte v rukou výtisk prvního 
čísla nového Židenického zpravodaje, 
který je tak trochu zasvěcený tomuto 
našemu předkovi. A to hlavně myšlenkou, 
že Židenice by si svého ducha měly stále 
držet a dbát na to, aby vzkvétaly zejména 
ku prospěchu těch, kteří v nich žijí. 

Židenický zpravodaj má nový kabát – 
novou grafi ckou podobu, nové pravidelné 
rubriky a vznikl hlavně z myšlenky, aby se 
líbil a sloužil vám, čtenářům a občanům 
Židenic. Netváří se vyumělkovaně, byť 
si zakládá na svojí profesionalitě. Chce 
vyvolat diskusi, vedoucí k lepší informo-
vanosti všech, kteří mají zájem dozvědět 
se. Zároveň bude usilovat o to, abyste jej 
četli se zájmem a abyste v něm našli odraz 
skutečného života v Židenicích. 

Židenice mají nového starostu, nové 
vedení i opozici a nové plány do budouc-
na. Snad Židenický zpravodaj bude tím, 
který vámi zvolené elitě dopomůže vyjá-
dřit myšlenky, prezentovat svoje projekty 
a ohlédnout se za minulými událostmi, 
které pro vás připravila. Dává prostor 
i vám samotným pro vaše příspěvky, ko-
mentáře, připomínky, návrhy, fotografi e 
a aktivity. Chce být s vámi a chce být pro 
vás. I z toho důvodu vedení radnice vymě-
nilo distributora Židenického zpravodaje, 
který v posledních měsících minulého 
roku velkému počtu židenických domác-
ností do schránek už vůbec nechodil. 

Doufám, že se na stránkách nového 
zpravodaje budete potkávat se zajímavými 
lidmi i názory a také, proč ne, i sami se 
sebou. Redakce vítá každý váš příspě-
vek. Pojďte s námi tvořit nový Židenický 
zpravodaj. Můžete začít třeba odpovědí na 
otázku v titulu mého editorialu. 

 Hana Fasurová

 ŽIDENICE očima Phooba

Foto: D.Stulír

Pracovník při úklidu posezení v Juliánově.
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Nepořádek v Židenicích? Zmapuj to! 
Máte pocit, že Židenice by měl být větší pořádek? Nevíte, na 
koho se na radnici obrátit? Vedení Židenic chystá několik inovací 
a změn, které pomohou občanům lépe se orientovat. Upřesňuje 
to v rozhovoru místostarosta pro územní rozvoj Petr Kunc.

Je dnes v Židenicích uklizeno? 
S úklidy v Židenicích nejsem spokojen, zejména mi vadí roztroušený 
drobný odpad, černé skládky a nepořádek kolem sběrných míst. Chci 
se v nejbližších měsících věnovat zlepšení úklidů, čehož bych rád do-
sáhl jasným rozdělením kompetencí a odpovědnosti, a také důslednou 
kontrolou provedených prací. 

Co by se dalo podle Vás z  tohoto pohledu zlepšit, případně jaké 
inovace chystáte? 
Od ledna běží zkušební provoz prostřednictvím portálu Zmapujto.cz, 
takže každý občan může hlásit nepořádek velmi jednoduše prostřed-
nictvím svého mobilního telefonu a  na webu radnice bude aktuální 
mapa nahlášených míst. V  rámci výkonu veřejně prospěšných prací 
pak budou odsouzení tyto lokality čistit. 

Proč se v parku na rozhraní ulic Svatoplukova, Markéty Kuncové 
a Slívova již měsíce povalují staré lavičky? 
To je mi samotnému záhadou, výměna těchto laviček by měla být sou-
částí rekonstrukce hřišť, budu u fi rmy urgovat jejich uklizení. 

Jak je možné, že okolí střediska Stará Osada stále hyzdí rezavějící 
stánky, sloužící jako útočiště bezdomovcům? 
Bývalá tržnice u Staré Osady je nejen místem setkání sociálně vylou-
čené komunity, ale zejména je to právní oříšek, který se již několik let 
nedaří rozlousknout. Hned po nástupu naší koalice na radnici jsme 
iniciovali změnu exekutora, který má tuto akci na starosti. 

Jak by se dala zlepšit spolupráce příspěvkové organizace a úklidu 
jiných než zelených prostranství jako jsou ulice či vozovky? 

Ulice a vozovky jsou ve správě buď fi rmy ASA a. s., BKOM a. s. popř. 
jiného správce (např. DpMB). Zásadní problém je, že běžný občan ne-
tuší, kdo má tu kterou část na starosti, proto bych rád na webu spustil 
mapový portál, ze kterého bude zřejmé, kdo se o co stará. Občan nemá 
povinnost to studovat, proto musí existovat jedna konkrétní osoba, 
které to bude hlásit a která to bude u příslušných správců urgovat.
 fas

Anketa

Jak vnímáte úklid Židenic?
Leopold Sáblík, 
důchodce, Slívova ulice
Měli jsme tu velký zádrhel 
sečení trávy, minulý rok se 
nejdříve nechala přerůst, 
potom ji tedy posekali, 
ale nechali ji zase dlouhé 

měsíce ležet, aby na hromadách shnila. 
S odpadky tolik problém nemám, pokud 
je nerozhazují klienti ubytovny na M. 
Kuncové, tak je tu poměrně čisto. Nechápu 
ale zase význam tolika cedulí, které nám 
vzkazují, že se chodníky v zimě neudržují. 
Letos jich zde máme hned několik. Stojí 
peníze, pak je někdo poškodí nebo ukrad-
ne. Pro chodník vedoucí k hřišti na rohu 
Slívové a Taussigové bych také doporučil 
vybudovat bezbariérový sjezd. 

Oldřiška Veselá, 
logopedka, Viniční ulice
Můžu sice pochválit naši 
čtvrť za to, že mají na úklid 
označené pracovníky. 
S úklidem ale nejsem příliš 
spokojená, například při 

procházce kolem polikliniky v Lazaretní ulici 
objevuji naházených spoustu věcí z nádraží. 
A stačí se podívat ke stadionu v Bubeníčkově 
ulici, kde se na podzim najednou odkrývá 
tolik nepořádku! Na Viniční máme zase 
problém s koordinací úklidu na zelených 
plochách a na silnicích. Úklid je oddělený 
a nemá logiku, foukne jednou vítr a je po 
úklidu. A také se musíme stále dívat na stán-
ky na Staré Osadě, které obsazují bezdomov-
ci. Zase bych ale pochválila parčík na Staré 
Osadě, kde jsou koše s igelitovými sáčky 
a my pejskaři o nich víme. Je to ale o lidech, 
často přijdou děti, vytáhnou sáčky a omotají 
je kolem stromů. 

Isabela Wallo, 
veterinářka a výtvarnice, 
Vančurova ulice
Oceňuji nápad s veřejně 
prospěšnými pracemi, jde 
o akčnější a pružnější řešení. 
Je to i vidět ve spoustě 

částí Židenic, konkrétně třeba na Bílé hoře. 
Upozornila bych zase ale na nepříjemnou 
situaci v okolí Šámalovy ulice směrem k vla-
kovému podjezdu poblíž ubytovny. Po celé 
délce od úřadu k mostu je to katastrofa, ne-
jsou zde popelnice ani kontejnery. Občané, 
kteří tam bydlí, hází po zemi odpadky, někdo 
to pak rozkope. Monitoruje se to nedostateč-
ně, je třeba vyvinout více úsilí – buď uklízet 
častěji, nebo vymyslet postihy. Také vítám 
inovaci s lokalizací nepořádku. Občan ale 
nemá hlídat nepořádek na ulici. Ze strany 
Židenic je ale vidět snaha, která má být sa-
mozřejmostí, a přeji, aby to fungovalo a aby 
se nečistota postupně eliminovala. 
 fas

Není ve vašem okolí dlouhodobě uklizeno? Pošlete e-mail s foto-
grafi í a popisem místa na uklid@zidenice.brno.cz nebo použij-
te aplikaci pro chytré telefony www.zmapujto.cz. 

Foto: D.Stulír

Dětské hřiště na konci
ulice Taussigova.

pomoc mají kromě lopatky i vysavač s pracovním názvem Otík, 
jehož obsluha vyžaduje zaškolení a také častou údržbu. „Pro mě je to 
rozhodně lepší alternativa, než jít sedět, přiznává Martin Sojka, které-
mu soud vyměřil 260 hodin prací, a za sebou jich má už 86.

Kolemjdoucí, juliánovští či dojíždějící, si vesměs pořádek ve své 
čtvrti chválí, a  dokonce pozitivně srovnávají s  jinou městskou částí. 
„Bydlí tu moje dcera, jezdím za ní v posledním roce dvakrát až třikrát 
týdně. Oproti jiným místům je vidět, že se něco děje. Chodím s dětmi 
do parku a potkávám pracovníky. U nás v Bystrci je to horší, odpadko-
vé koše vítr rozmetá a dlouho to nikdo neuklidí.

Úklidové práce v rámci příspěvkové organizace plánuje její ředitel 
Vilém Rabner. Jeho pracovníci uklízí zeleň, velké parky či veřejná pro-

stranství, z nichž některá, jako je třeba bývalé tržiště na Staré Osadě či 
okolí domů na Markéty Kuncové, již mají vytipovaná jako problema-
tická a navštěvují je pravidelně. Jinak pracovníci reagují na aktuální 
stížnosti občanů Židenic. 

Jedním z nechvalně známých míst je oplocené dětské hřiště na rohu 
ulic Slívova a Taussigova. „Nacházíme zde injekční stříkačky, střepy 
a poházený nepořádek. Vím, že sem chodí úklidová služba, ale do týd-
ne to je zase zpět,“ přiznává učitelka mateřské školky, která si nepřeje 
být jmenována. Na hřišti si jí svěřené děti hrají jen výjimečně. „Dětské 
hřiště má být čistší a hlavně bezpečnější. Někdo tu dokonce chodí na 
záchod. Často jen projdeme kolem a jdeme si hrát jinam,“ uzavírá. 

 fas
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komentáře radnice

komentáře opozice

Školy a babyboom
Končící měsíc leden se v židenických školách 
nesl v duchu pololetních písemek, uzavírání 
známek na pololetních vysvědčeních a zápi-
sů dětí do prvních tříd. V posledních letech 
se projevuje trend postupného nárůstu počtu 
žáků v základních školách. Dívám se na 
statistické tabulky a je mi jasné, že několik 
dalších let se situace bude opakovat.

Vzpomínáte si ještě na dobu před cca pěti 
lety, kdy se mateřské školy začaly potýkat 
se zoufalým nedostatkem míst pro děti 
narozené v období tzv. babyboomu? Tehdy 
se politici probudili (na můj vkus pozdě) 
a začalo se plošně řešit, jak navýšit kapacity 
brněnských školek. Je logické, že tato popu-
lační vlna půjde dále s věkem dětí a podobný 
problém postupně nastane na základních 
a středních školách.

Židenice chtějí být připravené včas, proto 
již nyní s ředitelkami a ředitelem základ-
ních škol řešíme, jak navýšit kapacitu škol, 
abychom postupný nárůst žáků zvládli. 
V letošním roce se chystá obnovení jedné 
učebny v přízemí ZŠ Kamenačky a současně 
hledáme prostory, do kterých by bylo možné 
umístit 2–3 třídy ZŠ Gajdošova. V příštím 
roce plánujeme větší investice vedoucí k na-
výšení kapacity, vize už máme, zbývá najít 
shodu na optimálním řešení a v neposlední 
řadě peníze na realizaci. Pevně věřím, že se 
nám to podaří.

Z celého srdce přeji budoucím prvňáčkům, 
aby se jim na vybrané škole líbilo, stávajícím 
žákům co nejlepší vysvědčení a jejich rodičům 
shovívavost při jejich posuzování – nejsme 
přece fi latelisté, abychom sbírali známky!

Zachráníme přírodovědnou stanici 
V listopadu loňského roku, krátce po svém 
zvolení místostarostkou pro oblast školství 
a sociálních věcí, jsem postupně obchá-
zela všechny školky a školy na území naší 
městské části. Seznámila jsem se se všemi 
ředitelkami a ředitelem, prošla si budovy 

a zjišťovala, v jakém jsou stavu a jaké opravy 
a investice budou potřeba. Neodmítla jsem 
nabídku ředitele ZŠ Kamenačky na prohlíd-
ku provizorních prostor, které laskavě nabídl 
přírodovědné stanici poté, co statik nařídil 
uzavřít jejich budovu. 

Zvířátka v teráriích ve stísněném vlhkém 
suterénu, papoušek poletující pod stropem 
a informace pracovnice přírodovědné stanice 
o tom, že spousta dalších zvířat je v deponiu, 
protože je nemají kam umístit, prohlídka za-
vřené budovy s krásnými opuštěnými terárii 
a v neposlední řadě skleník s rozbitým sklem 
a uschlými torzy tropických rostlin, které 
jako zelené musely být nádherné – to vše 
mě vedlo k rychlému a jasnému rozhodnutí: 
udělám vše pro to, abych přírodovědnou 
stanici zachránila.

S vedením radnice a ředitelem DDM 
Junior jsme začali intenzivně jednat – na 
městě, na kraji, s úředníky, s politiky, 
se stavebním úřadem kvůli stavebnímu 
povolení… Naráželi jsme na menší či větší 
překážky, ochotu i neochotu, hledali jsme 
co možná nejrychlejší optimální řešení 
dané situace zejména proto, že kraj přislíbil 
v letošním roce vyčlenit prostředky na 
rekonstrukci.

Přes všechny překážky a složitou situaci 
pevně věřím, že dobrá vůle udělat něco 
pozitivního a prospěšného pro (nejen 

židenické) občany zvítězí 
nad žabomyšími válkami 
politiků a úředníků a ještě 
letos se dočkáme „prvního 
kopnutí do země“. Držte 
nám pěsti!

Rozbahněná hřiště, posilovací stroje 
u dálnice a lavička za 50 000 korun 
Ptám se proč. Za poslední čtyři roky minulé 
vedení radnice sice prakticky nenechalo opra-
vit žádná dětská hřiště, loni před volbami se 
naopak s plánovanými rekonstrukcemi hřišť 
roztrhl pytel. Do dnešního dne se stihly opra-

vit jen dvě, Ondříčkovo náměstí a Otakara 
Ševčíka. Mým úkolem je projekty dokončit, 
nemohu už ale zasahovat do projektu ani 
smluvních vztahů. Bohužel, protože bych 
jinak rozhodně nesouhlasil s jejich podobou, 
cenou ani umístěním: posilovací stroje na ruš-
né a prašné Otakara Ševčíka zdraví seniorům 
rozhodně nepřidají a nad plastovým tygrem 
za 85 000 korun či pergolou nad pískovištěm 
za 50 000 zůstává rozum stát. 

U dalších hřišť se kvůli počasí práce nyní 
zastavily (Nopova, Kosmákova, Tyršův park, 
Boettingrova, Došlíkova, Slevačská a Marie 
Kudeříkové). Naneštěstí na některá z nich 
realizační fi rmy před zazimováním navezly 
zeminu a namísto trávy je pokrývá bahno. 
Demontáž herních prvků a laviček opět po-
zdrželo počasí. Termín pro dokončení těchto 
hřišť se tedy posunul na 30. března 2015. 

Nově připravuji projekty rekonstrukcí 
hřišť Krásného, Slívova a Šámalova, zde si 
již za výtvarným a technickým řešením plně 
stojím. Rád bych také na území Židenic re-
alizoval tzv. Mauglího stezku, která je např. 
v Bohumíně a je perfektním vyžitím pro děti 
i dospělé. 

Málo co mě tak rozčílilo jako projekt vý-
měny laviček, opět realizovaný minulým vede-
ním. Nechme stranou, zda je opravdu nutné 
mít osm kusů designových laviček vedle rušné 
silnice Otakara Ševčíka, a nikoli mezi bytový-
mi domy. To, co mě doslova šokovalo, je jejich 
cena. Ačkoliv běžná cena této lavičky (mmcité 
typ Miela) je kolem 10 000 korun včetně 
montáže, naše obec zaplatila za jednu lavičku 
50 000 korun! Cenovým rekordmanem jsou 
pak lavičky u kostela Cyrila a Metoděje, kde 
jedna lavička včetně montáže vyšla bratru 
na 54 000 korun! Lavičky jsou to pohodlné 

a krásné, ale takovouto cenu 
za ně už obec platit nebude. 
Pokud budeme realizovat 
další výměny, cena laviček 
bude odpovídat její hodnotě. 
To vám slibuji.

Zelená pro Židenice, 
plní svůj volební program
Na prosincovém zasedání zastupitelstva, 
předložili zastupitelé za Zelenou pro 
Židenice bod pod názvem „Sběrné středisko 
odpadů v MČ Brno Židenice“. Díky tomu 
se podařilo schválit usnesení, které umožní 
urychlené zřízení sběrného střediska odpa-
dů. Druhý bod, který jsme předložili, měl 
název „Přírodovědná stanice Kamenáčky“. 
V tomto bodu se nám podařilo prosadit, aby 
RMČ připravila na příští zasedání zastupi-
telstva usnesení, které napomůže záchraně 
tohoto střediska volného času.

Dále se nám podařilo realizovat námi 
a sociálně demokratickými kolegy připravo-

vané opravy a rekonstrukce dětských hřišť. 
Slíbili jsme seniorům v našem volebním 
programu vznik hřiště pro seniory a své sliby 
plníme. Proto se právě dokončuje jeho 

výstavba při ulici Otakara Ševčíka a další 
opravy dětských hřišť připravovaných ve 
spolupráci s ČSSD.

Bohužel jsme museli řešit na zastupi-

telstvu i problém s porušováním zákona 
o obcích. Rada městské části jej porušuje 
tím, že na svém zasedání umožňuje přítom-
nost p. Jany Šťastné předsedkyně Strany 
Zelených v Židenicích. Zákon však stano-
vuje, že jednání rady je neveřejné. Hlavním 
důvodem, proč je jednání neveřejné, jsou 
často projednávané osobní a majetkové úda-
je našich spoluobčanů. Paní Šťastná neměla 
k datu 17. 12. 2014 dle sdělení tajemníka 
úřadu podepsánu mlčenlivost. Proto může 
vše, co na radě viděla a slyšela, šířit kde se jí 
zlíbí. Zelení a rada městské části by se měli 
stydět za své vědomé porušování a obcháze-
ní zákona o obcích.
 Marek Svitavský, zastupitel

Ing. Petr Kunc, místostarosta

Mgr. Monika Doležalová, místostarostka

Posilovací stroje 
na ulici O. Ševčíka.
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obrazem
Fejeton

Pošta pro ostřílené
Židenice mám ráda a žiji tu odjakživa. Fakticky. Tedy 
dobře, od svého prvního roku, celých 35 let. Znám 
velice dobře každý jejich kout. Ale ať mě nikdo nenutí 
chodit na židenickou poštu. 

Nechtějte, abych zacházela do podrobností. Znáte 
to jako svoje boty: Přijdete s doporučeným dopisem? 
S výplatou důchodu? Potřebujete si vybrat peníze? 
Nebo snad potřebujete poslat balík, nebo si dokonce 
vyzvednout zásilku? Čas strávený návštěvou pošty 
(t pošty) rovná se čas strávený na cestě (t cesty) 
plus 1 hodina krát zpomalení x závislé na době. 
Podvečerní hodiny jsou k návštěvě židenické pošty 
ty nejméně vhodné. Tak blbý nápad mělo nejméně 
20 pracujících lidí před vámi. 

Pro ty nezkušené přece jen jedna rada: Rezervujte 
si nejméně dvě hodiny svého čistého času, a to pouze 
a jen ve chvílích, kdy vám bude opravdu všechno 
jedno. A pokud možno, objednejte se předem. Tuto 
službu sice pošta Rokycanova zatím nenabízí, ale 
možná budete tím, kdo ji vynalezne. 

Každý zkušený konzument už přece dávno ví: 
Ráno, v poledne, večer, v létě, v zimě, v pondělí či 
pátek, žádný štamgast židenické pošty nečeká změnu. 
Pouze čeká. Vždyť ví, že ať přijde kdykoli, v jediné 
frontě (ostříleného matadora nedovedou vyvést z míry 
ani zatažená okénka sousedních přepážek) před ním 
bude stát nejméně jeden člověk. A nenechá se tímto 
obyčejně zanedbatelným číslem zmýlit. 

Co uděláte vy méně zkušení, když vás v létě 
v pařáku a v zimě v péřáku začne po prvních patnácti 
minutách oblévat horko, protože se fronta (jaký to zá-
zrak!) ani o píď nehnula? Dáte najevo svoji roztrpče-
nost? Pracovníci za okénkem jistě zaregistrují změnu 
vašeho výrazu. Jejich pracovní tempo to však nezmění. 
Můžete začít hlasitě nadávat a dožadovat se svého 
práva přijít na řadu do kapitalistických pěti minut. 
Stoupnete si těsně k okénku bez ohledu na obsluhova-
ného zákazníka, roztáhnete tvář do hororové grimasy 
a čekáte, že vás přinejmenším odvezou do nejbližšího 
nápravného zařízení. Se stoickým výrazem slečny za 
přepážkou to však ani nehne. 

A to není všechno. Čekáte snad na oznámenou 
zásilku, kterou přepravuje Česká pošta, doma v teple 
svého bytečku? Čekáte marně, ale pozor: pokud se 
poštěstí, po dvou dnech, někdy ale až měsíci, se ve 
schránce objeví modrý tiskopis, který přivádí mnohé 
z nás zkušených na pokraj zhroucení. Znamená jedi-
né: je nutné se vypravit na poštu. 

Opravdová prevence, jak předejít infarktovým sta-
vům, spočívá v dodržování tří pravidel: Pravidlo první: 
stěžujte si. Doma, v hospodě, u Hospodina, ale nejlépe 
ofi ciálně u České pošty. Prý to zabírá. Pravidlo druhé: 
Nenechte si vyhrožovat listonošem, když nechce 
správně dopravit zásilku tam, kam má. Pošlete na 
něj svého psa. Preventivní radu číslo tři jsem osobně 
slyšela z úst pana Holomka z Viniční ulice: „Já chodím 
na poštu do centra k Měnínské bráně. Tam jsem hotov 
za chvilku,“ vychvaluje židenický kominík. 

Prosím, udělejte to samé. Až pak přijdu na poštu, 
budu u okénka první.  

 Hana Fasurová

Zápis do prvních tříd.
Židenické základní školy v pátek 16. a v sobotu 17. ledna zkoušely své bu-
doucí prvňáčky. Zápis na ZŠ Gajdošova (foto č. 1) a ZŠ Kamenačky (foto č. 2).

Mikulášská nadílka.
V pátek 5. prosince 2014 si děti užily v Dělnickém domě spousty zábavy 
a dárečků.

Foto: J. S. Sláma

Foto: J. S. Sláma

Foto: J. S. Sláma
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rada a zastupitelstvo
Vývěska

Záměr obce
Statutární město Brno, 

Městská část Brno-Židenice 
vyhlašuje záměr

poskytnout fi nanční příspěvky právnickým 
a fyzickým osobám na činnost sociální 
a v rámci programu podpory kultury, 

mládeže a sportu pro rok 2015.

Organizace, které mají zájem o poskytnutí 
příspěvku, doručí své žádosti na předepsaném 
formuláři s konkrétním projektem do 27. 02. 2015 
na podatelnu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 
615 00 Brno. K žádostem podaným v pozdějším 
termínu nebude přihlíženo.

Náležitosti žádosti, na jejimž základě budou 
jednotlivé projekty a subjekty žádající o fi nanční 
příspěvek hodnoceny:
1. Doložení vyúčtování loňského příspěvku, pokud 

byl žadateli poskytnut
2. Přesná identifi kace žadatele 
3. Osoba, která je za projekt odpovědná
4. Tématický okruh projektu
5. Místo konání
6. Charakteristika projektu, na který má být pří-

spěvek použit
7. Předpokládaný počet osob, pro které má být 

projekt realizován
8. Rozpočet projektu, včetně specifi kace fi nanční-

ho krytí i z jiných zdrojů, mimo
9. příspěvek MČ Brno-Židenice, pro realizaci výše 

uvedeného projektu

Po uplynutí termínu odevzdání budou všechny 
žádosti projednány v orgánech samosprávy. Výsledek 
tohoto hodnocení bude žadatelům sdělen v co nej-
bližším termínu a to jak výsledek kladný, tak záporný.

V případě, že bude navrhovaný projekt schválen 
a bude mu přiznán fi nanční příspěvek z prostředků 
MČ Brno-Židenice, bude s žadatelem o příspěvek 
uzavřena „Smlouva o fi nančním příspěvku na čin-
nost sociální a na program podpory kultury, mládeže 
a sportu z rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2015“.

Tato smlouva bude dále specifi kovat postavení 
obou zúčastněných stran.

Žádosti o příspěvek podávejte výhradně na 
formuláři, který je k dispozici:

1. na Odboru sociálních věcí, Gajdošova 7, 
IV. patro
• Ing. M. Horká (tel. 548 426 131) – 

žádosti pro program podpory mládeže 
a sportu

• pan P. Nováček (tel. 548 426 133) – žá-
dosti na sociální a kulturní činnost

2. na podatelně ÚMČ Brno-Židenice, 
Gajdošova 7, II. patro

3. www.zidenice.cz

Žádosti je nutno podávat v listinné formě 
a současně elektronicky
info@zidenice.brno.cz.

Ze zápisu 2. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 01. 12. 2014
2/2014.9/
Aktualizace hodnoty IPP ve vybraných lokalitách na území městské části Brno-Židenice 
při ulici Gajdošově
Rada městské části Brno-Židenice 

1.  bere na vědomí skutečnost vydání Veřejné vyhlášky OÚSŘ MMB ze dne 18.11.2014 čj. MMB/040589/2014 

spis zn. OUSR/MMB/0125705/2014/20 o vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro vydání rozhod-

nutí o odvoláních k rozhodnutí o umístění stavby polyfunkčního domu v k.ú. Židenice na pozemcích p.č. 3015 

a 3016 při ulici Gajdošově;

2. bere na vědomí informaci o rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4.6.2014 sp.zn.66 A 2/2014-89, který 

nabyl právní moci dne 6.6.2014. Právní mocí tohoto rozsudku bylo zrušeno opatření obecné povahy – změna 

Územního plánu města Brna. Úprava směrné části ÚPmB-Gajdošova, provedená Odborem územního plánování 

a rozvoje MMB dne 18.12.2012 čj. MMB/0017363/2012, pod označením S 2/13 MČ Židenice. Jednalo se o na-

výšení indexu podlažních ploch z 2,0-3,0 na 2,0-4,8. Tím se obnovil stav existující před provedením citované 

změny ÚPmB;

3. ruší část usnesení Rady městské části Brno-Židenice, které bylo přijato na 51. zasedání dne 3.12.2012 pod čj. 

51/2012.15 „Navýšení hodnoty IPP na pozemcích parc. č. 3015 a 3016 k.ú. Židenice, Gajdošova“ a která zní 

„RMČ Brno-Židenice souhlasí s navýšením hodnoty IPP (indexu podlažních ploch) na pozemcích parc. č. 3015 

a 3016, k.ú. Židenice, při ulici Gajdošova z hodnoty 2-3 na 4,75.“;

4. ruší v plném rozsahu usnesení Rady městské části Brno-Židenice, které bylo přijato na 54. zasedání dne 

21.1.2013 pod čj. 54/2013.10 „Souhlas se změnou směrné části ÚPmB – navýšením hodnot IPP Centrum 

Eliptica, Gajdošova, Brno-Židenice“ a které zní „RMČ Brno-Židenice souhlasí s navýšením hodnoty IPP (indexu 

podlažních ploch) navýšení hodmnoty IPP v návrhové ploše SO, tj. smíšené ploše obchodu a služeb, při ulici 

Gajdošova (plocha před domovem důchodců) z hodnoty 1-2 na hodnotu 4,42“.

Ze zápisu 4. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 12. 01. 2015
4/2015.3/
Stanovení termínů pro uzavírání manželství na území Městské části Brno-Židenice 
v roce 2015
Rada městské části Brno-Židenice 

stanoví termíny pro uzavírání manželství v roce 2015 na území Městské části Brno-Židenice takto: 

10.01.2015,14.02.2015, 14.03.2015, 28.03.2015, 11.04.2014, 18.04.2015, 25.04.2015, 23.05.2015, 06.06.2015, 

13.06.2015, 20.06.2015, 18.07.2015, 22.08.2015, 05.09.2015, 12.09.2015, 19.09.2015, 17.10.2015, 21.11.2015, 

12.12.2015 a to vždy v Kapitulní síni Vojenské nemocnice Brno, Lazaretní 2.

4/2015.26/
Souhlas MČ se zcizením pozemku p. č. 3993/1 v k. ú. Židenice při ul. Kamenáčky
Rada městské části Brno-Židenice 

1. revokuje své usnesení přijaté na 90 zasedání dne 30.6.2014, které zní: Rada městské části Brno-Židenice 

souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a Krajským úřadem Jihomoravského 

kraje, týkající se části pozemku p. č. 3993/1 v k. ú. Židenice při ul. Kamenáčky z důvodu plánované rekonstrukce 

Přírodovědné stanice Kamenáčky;

2. souhlasí se zcizením (směna, darování, prodej)  pozemku p. č. 3993/1 v k. ú. Židenice při ul. Kamenáčky 

Jihomoravskému Kraji z důvodu plánované rekonstrukce Přírodovědné stanice Kamenáčky;

1. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 3993/1, druh pozemku zahrada, o výměře 1251 m2 v k. ú. 

Židenice.

Ze zápisu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno 16. 12. 2014
1. Návrh změn obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií 
a jiných podobných her
Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice

1. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválení předložených návrhů změn obecně závazné vyhlášky č. 

1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záleži-

tostí veřejného pořádku.

Návrhy obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu;

2. ukládá vedoucí ORF MČ Brno–Židenice sdělit obsah usnesení ORF MMB.

9. Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice
Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice

1. bere na vědomí potřebu zřízení střediska sběrného odpadu na území MČ Brno-Židenice;

2. pověřuje uvolněné členy ZMČ Brno-Židenice jednáním se Statutárním městem Brnem ve věci zřízení sběrného 

střediska odpadu na území MČ Brno-Židenice.

Kompletní zápisy z proběhlých zasedání Rady 
a Zastupitelstva MČ Židenice najdete na www.zidenice.cz.
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školy
ZŠ Kuldova

Předvánoční dění na Kuldovce
Nejprve pedagogové z I. stupně seznamovali 
budoucí prvňáčky se školním prostředím 
dřív, než nadejde čas zápisu, a připravili si 
pro ně zábavné indiánské odpoledne. Hrát 
na indiány si přišly skoro tři desítky dětí. 
Postupně si prošli šest stanovišť, prohlédli 
si tak různé školní místnosti a skamarádili 
se s učiteli. Hlavně ale vystopovali a lovili bi-
zony, také si vyrobili ochranný amulet štěstí 
nebo čelenku s orlím pérem, v rytmu šaman-
ských bubnů tančili až do západu slunce, 
kdy v kánoích odpluli ke společné večeři.

V adventním čase se vydali žáci 2. stupně 
navštívit předvánoční Vídeň. Dopoledne 
strávili prohlídkou Uměleckohistorického 
muzea. Příjemným zpestřením exkurze 
po vídeňských památkách byla již tradiční 
návštěva kavárny Rosenberger, kde se ohřáli 
u šálku horké čokolády či kávy a vídeňských 
zákusků. Poté, co nabyli nové síly, se vydali 
do Minoritenkirche. V tomto kostele obdivo-
vali dřevěný betlém a hlavně obrovskou mo-
zaiku – kopii slavného obrazu od Leonarda 
da Vinciho Poslední večeře Páně. 

Naše škola podporuje již osmým rokem 
chlapce Ramadhaniho z Keni, aby mohl 
v místě, kde žije, chodit do školy, protože jeho 
rodina na to nemá prostředky. Třetím rokem 
pořádáme charitativní akci sloužící také 
k vybrání fi nancí na Ramadhaniho studium, 
oblečení i pravidelné zdravotní prohlídky. 

V letošním školním roce jsme se rozhodli, 
že naše činnost nebude jednorázová, ale 
během třídních schůzek nebo hovorových 
hodin bude ve vestibulu školy připravena 
prodejní výstava, jež se váže k určitému svě-
tadílu. Nazvali jsme totiž tuto akci Svět pro 
Ramadhaniho a naším cílem je, abychom 
spojili všechny světadíly, a tím podporovali 
myšlenku vzájemné pomoci těm, kteří ne-
měli tolik štěstí jako my. Máme za sebou dvě 
prodejní výstavy s tématy Asie a Antarktida. 
Naše snažení přilákalo i Českou televizi, 
která o akci natočila krátkou reportáž. Jsme 
rádi, že máme podporu ze strany rodičů 
a žáků a již se těšíme na další termín v břez-
nu, kdy bude naším světadílem, který budou 
žáci umělecky zpracovávat, Evropa. 

 Mgr. R. Standarová, D. Míčková 
 a L. Dvořáková

ZŠ Kamenačky

Dobyli jsme severní a jižní pól
Poslední tři dny před Vánoci se celý druhý 
stupeň vydal buď na severní, nebo na jižní pól.

Projekt jsme zahájili v tělocvičně, kde se 
podával tradiční nápoj polárníků. Zhlédli 
jsme část hry Dobytí severního pólu od Járy 
Cimrmana, na kterou navázali a severní pól 
dobyli i čtyři skuteční polárníci, tedy spíše 
polárnice v podání paních učitelek. Každý 

žák-polárník dostal krásnou připínací placku 
s logem projektu.

Žáci byli rozděleni v rámci své třídy na 
několik skupin. Každá si vylosovala zadá-
ní, která se lišila směrem (severní nebo 
jižní pól) a také trasou. Během dvou dnů 
museli žáci vypracovat na svitek svoji cestu. 
Nesměli použít letadlo. Museli například 
zjistit, kolik států navštívili, kde byl nejlev-
nější chleba, kolikrát si museli měnit peníze 
apod. Také si měli vyrobit vlajky a svoji cestu 
pomocí nich vyznačit na jedné velké mapě 
světa. Skupiny mohly chodit po celé škole, 
využívat knihovnu, počítačovou učebnu, 
výtvarnou učebnu nebo atlasy světa.

Páteční dopoledne patřilo jednotlivým 
prezentacím, které hodnotila odborná po-
rota v čele s panem ředitelem Jiřím Šebelou. 
Obrovské čokoládové poháry nakonec 
získalo družstvo 8. A za cestu na severní pól 
a družstvo 6. B za cestu na jižní pól. 

Celý projekt měl velký úspěch! Hlavní po-
děkování patří všem, kteří se do něj zapojili, 
nejvíce však paním učitelkám Marii Vaňkové 
a Šárce Mockové, které projekt vymyslely 
a celý naplánovaly. Děkujeme také paní uči-
telce Marii Liškové za scénář a režii divadla. 

 Mgr. Veronika Habánová, 
 MZŠ Kamenačky

Přírodovědná stanice Kamenáčky

Inspirace akváriem ve Vídni
V předvánočním čase uspořádali pracov-
níci Přírodovědné stanice Kamenáčky pod 
záštitou Spolku přátel slizkých a šupinatých 
zvířátek exkurzi do vídeňského Haus Des 
Meeres. Plný autobus dětí s rodiči, studenti 
i senioři navštívili instituci, která se nachází 
v samém centru Vídně. 

Jde o věž protiletadlové obrany, která se po 
2. světové válce se svými jedenácti patry a že-
lezobetonovým provedením stala pro město 
problémem. Řešení město našlo ve spolu-
práci se soukromým subjektem a v průběhu 
několika let vzniklo unikátní zařízení s ex-
pozicemi sladkovodních a mořských akvárií 
a terárii. Plášť budovy byl částečně odstraněn 
a zboku byl do stěny včleněn tropický skleník 
s bujnou vegetací a volně se pohybujícími 
ptáky a opičkami. Návštěvníci měli mož-
nost vidět mořské živočichy včetně několika 
druhů žraloků, karetu, chobotnici, potěšit se 
pohledem na nádherně upravená sladkovodní 
akvária, která si šikovní přírodomilci mohou 
udělat pro radost po této inspiraci i doma, 
a také obdivovat terarijní zvířata, jež nejsou 

často v chovech k vidění, např. velemloka, 
kobru a další. Haus Des Meeres je krásným 
příkladem atraktivního a přitom smyslupl-
ného využití prostoru pro volný čas obyvatel 
města a vzdělávání dětí i dospělých. 

Vánoce uplynuly a my se již zamýšlíme 
nad organizací další exkurze pro děti i do-
spělé, která proběhne začátkem dubna a již 
tradičně navštívíme zoologickou zahradu 
Schöenbrunn ve Vídni.

Čekání na jaro si na Přírodovědné 
stanici Kamenáčky zpříjemníme cyklem 
promítání z dalekých cest, které každoročně 
probíhá v učebně v ZŠ Kamenačky a je pro 
návštěvníky z řad veřejnosti zdarma. Bude 
probíhat od 20. 2. do 20. 3. vždy v pátky 
od 19 hodin a tématem bude postupně: 
Austrálie, Jižní Korea, Maroko, Malajsie 
a Ekvádor-Galapágy.

Začátkem února také bude možné přihlá-
sit děti do zájmových kroužků na 2. pololetí 
a na únorový příměstský tábor, který na 
stanici proběhne v čase jarních prázdnin od 
23. 2. do 1. 3. vždy od 8.30 do 15.30 hodin. 
Má přírodovědně-turistické zaměření (výle-
ty, péče o zvířata, hry a tematická výtvarka), 
cena je 1400 korun. 

 Ing. Romana Křížová, PhD.

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Ohlédnutí za Rokem české hudby
Česká hudba má svou nezpochybnitelnou 
tradici a je známá po celém světě. Jména 
jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, 
Josef Suk, Zdeněk Fibich, Leoš Janáček, 
Bohuslav Martinů, Ilja Hurník, Petr Eben 
a mnohá další jsou doma i v zahraničí znač-
kou kvality v oblasti klasické hudby. Českou 
hudbu hrajeme v Základní umělecké škole 
PhDr. Zbyňka Mrkose rádi a zařazujeme ji 
neustále do repertoáru našich žáků. 

Nejinak tomu bude i v roce 2015. V úterý 
17. 3. se v Křišťálovém sále Staré radnice 
uskuteční koncert klavírního oddělení s ná-
zvem „Ohlédnutí za Rokem české hudby“. 
Na koncertě se představí mladí začátečníci, 
mírně či více pokročilí i ti nejzkušenější pi-
anisté z naší ZUŠ. Začátek koncertu je v 18 
hodin. Můžete se těšit na pestrý program 
sestavený ze skladeb autorů klasicismu 
(Jan Křtitel Vaňhal, Jiří Antonín Benda), 
romantismu (Antonín Dvořák) a 20. století 
(Leoš Janáček, Vítězslav Novák, Bohuslav 
Martinů, Jaroslav Ježek, Jiří Pauer, Ilja 
Hurník, Miroslav Lošťák). 

Máme velké štěstí, že téměř všichni zmi-
ňovaní tvůrci byli také koncertními klavíristy 
a zanechali nám tak bohatou škálu klavír-
ních skladeb. Přejeme všem žákům úspěch 
na koncertě a naší nádherné hudbě, aby 
nejen „čtyřka“ na konci letopočtu byla jejím 
šťastným číslem.

 MgA. Silvie Sommrová
 vedoucí oddělení klávesových nástrojů 
 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
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Kola Atrex 
10. 2.–10. 3. 2015

10 % sleva
Bubeníčkova 46, Brno tel. 548 530 451

CUPÁK domácí dílna
1. 2.–28. 2. 2015

10 % sleva 
Gajdošova 14, Brno tel. 603 540 262

Dětská obuv u zajíčka
1. 2.–28. 2. 2015

10 % sleva na vše
Táborská 155, Brno tel. 727 833 561

Pohoštění u Šroubka
1. 2.–1. 3. 2015

20 Kč sleva na menu
Táborská 224, Brno tel. 548 425 833

Barvy laky MISTRAL PLUS
5. 2.–5. 3. 2015

10 % sleva
Táborská 80, Brno tel. 724 501 013

Ú Leva
1. 2.–1. 3. 2015

50 Kč/l sudová vína
Bělohorská 129, Brno tel. 777 791 707

H&M okna
1. 2.–10. 3. 2015

10 % sleva
Gajdošova 7, Brno tel. 533 338 308

Elektro Pellar
1. 2.–10. 3. 2015

10 % sleva 
Táborská 181, Brno tel. 548 533 972

Železářství Oldřich Barták
1. 2.–10. 3. 2015

5 % sleva 
Táborská 224, tel. 548 532 764

Fitness centrum AFIT
8. 2.–10. 3. 2015

25 % sleva H.E.A.T. program
Táborská 157, Brno tel. 608 708 099

Dělnický dům Jamborova
10. 2.–10. 3. 2015

500g uzená žebra 119,- Kč
+ zdarma 0,5l pivo 10°

MAWIAN Trade 
1. 2.–10. 3. 2015

20 % sleva na sudová vína
Rokycanova 3, Brno tel. 777 800 221

inzerce

Zápis dětí do mateřských škol
Zápis dětí do mateřských škol v  MČ Brno-Židenice na škol-
ní rok 2015/2016. Přehled termínů elektronické podpory zápi-

su do mateřských škol: Vydávání přihlášek v  mateřských školách 
v Židenicích Z a Juliánově 10. 2. 2015 (9.00–11.00 h) a 12. 2. 2015 
(13.00–15.00 h). Sběr přihlášek na příslušné mateřské škole 
2. 3. 2015 (9.00–11.00 h) a 3. 3. 2015 (14.00–16.00 h).

Závěrečná konference k projektu CLIL
Dne 24. 11. 2014 se na ZŠ Gajdošova konala závěrečná konference k 
projektu CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda 
CLIL spočívá v tom, že jsou některé předměty, např. Výtvarná výcho-
va nebo Svět práce, vyučovány v angličtině. Projekt probíhal ve škol-
ním roce 2013/2014 a byly do něj zapojeny i dvě rodilé mluvčí – Jee 
Chapman z Filipín a Victoria Sroka z USA. Cílovou skupinou projektu 
byli žáci 1. stupně. 

V den závěrečné konference mohli zájemci dopoledne navštívit 
ukázkové hodiny v několika třídách na 1. stupni. Odpoledne proběhlo 
setkání tvůrců, dětí i hostů z řad rodičů. Za židenickou radnici jsme 

měli tu čest přivítat starostu Židenic Mgr. René Novotného, místosta-
rostku Mgr. Moniku Doležalovou a za Magistrát města Brna vedoucí 
Pedagogicko-organizačního oddělení Odboru školství, mládeže a tě-
lovýchovy PhDr. Marii Klusoňovou. Roční projekt CLIL sice skončil, 
nikoli však metoda CLIL na naší škole. Vyrobené materiály a metodi-
ky budou využívány i nadále a děti budou mít možnost zdokonalovat 
svoji angličtinu zábavnější formou i v jiných předmětech.

 Za tvůrčí tým Mgr. Miroslava Brázdilová

Seznam mateřských škol v městské části Brno-Židenice

Název MŠ Adresa MŠ Jméno ředitelky
Telefonní číslo 

do MŠ
Internetová adresa Webové stránky

Kapacita

MŠ

MŠ PASTELKY
Jamborova 11 

615 00 Brno
Hana Kratochvílová 548530571 ms.pastelky@email.cz www.mspastelky.cz 50 dětí

MŠ Kamenáčky
Kamenáčky 28

636 00 Brno
Dagmar Styxová 548531813 mskamenacky@volny.cz

http://sites.google.com/site/

mskamenacky
75 dětí

MŠ NA OSADĚ
Koperníkova 6

615 00 Brno
Bc. Jana Křivánková 545240463 msosada@sky.cz www.msnaosade.cz 135 dětí

MŠ Letní
Letní 3

615 00 Brno
Hana Šimáčková 548532293 ms.letni@bm.orgman.cz www.ms-letni.wz.cz 43 dětí

MŠ FAMILY
Mazourova 2

636 00 Brno
Eva Vlčková 548210720 info@msfamily.cz www.msfamily.cz 100 dětí

MŠ Nopova
Nopova 15

615 00 Brno
Ivana Vyroubalová 548216869 ms.nopova@bm.orgman.cz www.msnopova.cz 75 dětí

MŠ Šaumannova
Šaumannova 20

615 00 Brno
Dáša Hýblová 548214178 mssaumanova@seznam.cz www.mssaumanova.sweb.cz 75 dětí

MŠ Sedmikráska
Zengrova 3

615 00 Brno
Mgr. Libuša Karolová 548531331 mszengrova@seznam.cz www.mssedmikraska.eu 61 dětí

školy a MŠ

Při předložení těchto kupónů získáte příslušnou slevu. Není-li uvedeno jinak, platí sleva na 1 vstup nebo na nezlevněné zboží. 

Slevové kupóny
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Základní škola Gajdošova, která každý rok z  kapacitních dů-
vodů odmítá desítky uchazečů, se již jedenáctým rokem inspi-
ruje metodou výuky, jež na začátku 20. století vyvinula první 
italská lékařka Maria Montessori. Tu zavedla její současná ře-
ditelka Markéta Olbertová. „Pomocí chyb se učíme, nemá to 
být žádný strašák,“ tvrdí Olbertová, která miluje týmovou práci 
a podporuje vnitřní motivaci dětí. 

Je známo, že o „Gajdošku“ mají rodiče velký zájem. Odkud k vám 
děti dojíždějí? 
Máme jen třetinu spádových dětí, dvě třetiny dojíždí ze širokého oko-
lí, z  Bílovic či Rajhradu, do Montessori tříd až ze vzdálenosti třicet 
kilometrů od Brna. Málokdy se stane, že se k nám hlásí „z ulice“, tedy 
rodiče, kteří se dozvěděli o  Montessori včera. Jsou to lidé, kteří se 
o tento způsob výuky zajímají dlouhodobě nebo přijeli ze světa, kde 
dítě někam chodilo. Jsou to vzdělaní lidé, kteří se dětem hodně věnují. 
Už jen to, že své děti do školy vozí, něco znamená. 

Jak jste se k Montessori dostala?
Jako logoped jsem docházela do jedné mateřské školy Montessori. 
Prostředí mi bylo blízké a zajímalo mě, jak to funguje na dalších stup-
ních. Odjela jsem do Prahy, kde byla jediná příležitost výuku vidět. 
Zaujalo mě třeba to, že paní učitelka se mnou vyšla na chodbu a za 
těch deset minut, co jsme tam byly, se ve třídě nic nezměnilo. Žáci 
stále pracovali. Běžná třída, když někdo odejde, vypadá jinak. V  té 
době existovala skupina rodičů, kteří hledali školu, která by výuku 
Montessori na škole rozjela. Na konkurz na ředitelku školy Gajdošova 
jsem šla bez zkušeností s vedením, jen s nadšením, že chci věci ve ško-
le měnit. Za rok jsme otevřeli první třídu. Dnes máme už třetím rokem 
druhý stupeň Montessori jako první v České republice.

V čem spočívá odlišnost výuky Montessori?
Je to přirozená výuka. Dítě se nesrovnává, každý se srovnává jen sám 
se sebou a se svým posunem. Což pak povzbuzuje děti slabší i ty, co 
se učí velmi dobře. Hodnotíme slovně, ale tak hodnotíme i v běžných 
třídách na prvním stupni, takže rodiče dostanou přesnou informa-
ci, co dětem jde, a co ne. Je to spravedlivější systém. Každý má jinou 
startovní čáru. Některé dítě při přijetí do školy už čte, jiné zase vidí 
první písmenka. Hodnotit známkou je pak složité. V Montessori děti 
mají bloky výuky a v rámci bloku pracují buď individuálně, nebo mají 
společné projekty. Individuální práce spočívá v tom, že mají svůj plán, 
buď týdenní nebo měsíční, a dítě si samo volí, co v tu chvíli bude dělat. 
Děti se postupně učí hospodařit s časem. Pokud se do něčeho zabe-
rou, nikdo je nevyrušuje jen proto, že zvoní. 

Ovlivňuje to i běžné třídy na vaší škole?
Samozřejmě. Tím, že jsem pedagogický optimista a nadšení mě ani 
mé zástupce neomrzelo, se za jedenáct let škola celkově hodně pro-
měnila a i běžné třídy už nejsou běžné. Učitelé se inspirují a jsem vel-
mi ráda, že po deseti letech se podařilo vytvořit na škole tým učitelů, 
kterým na žácích záleží, nadstandardně se jim věnují a dokáží je pod-
porovat zajímavými metodami výuky, projekty, využitím moderních 
technologií. 

Pozorujete rozdíly mezi úrovní žáků Montessori a těch z běžných 
tříd?
Když si děláme srovnávací testy, děti z Montessori tříd vycházejí v ně-
kterých oblastech lépe. Třeba po stránce čtenářských dovedností, ře-
šení komunikativních problémů a podobně. Ale nechci, aby se chválilo 
jen Montessori, protože by to bylo nefér vůči práci učitelů v běžných 
třídách, kteří dělají úžasné věci. Obecně u nás na škole v podstatě nee-
xistuje zkoušení u tabule, děti dělají prezentace, ročníkové práce, pro-
jekty, kterými si ověřujeme jejich znalosti. V běžných třídách i třídách 
Montessori samozřejmě taky píší žáci testy a písemné práce.

Jak jsou na tom vaši žáci s respektem k autoritě? 
Každý si asi pamatuje nějakého učitele, který ho v dětství učil, byl pro 
něj důležitý. Nemám ale ráda věty typu „Dnešní děti, to je hrůza“. 
Vzpomenu si na sebe, že jsme měli kantory, kteří se mohli ukřičet a au-
toritu neměli a byli kantoři, kteří nemuseli zvýšit hlas a byli pro nás 
přirozenou autoritou. Myslím, že je to pořád stejné, není to o systé-
mu ale o učiteli. Učitel musí být taková osobnost, aby vystupoval jako 
partner, děti neshazoval a  zároveň aby si ho děti vážily. Montessori 
není škola hrou. Je tam sice svoboda, ale ta je daná obrovskou mírou 
odpovědnosti. 

Jaké další metody výuky na „Gajdošce“ jsou inspirovány systé-
mem Montessori?
Více propojujeme předměty. Třeba když se děti učí o vodě, učí se to 
v zeměpise, přírodopise i fyzice. Osnovy se udělaly tak, aby se všech-
ny výstupy daly do projektu na základě témat. Děti se tak do tématu 
dostanou hlouběji, ze všech stran a ještě to propojí s cizím jazykem. 
Nejdůležitější je děti zmotivovat. Ne je učit otrocky něco nazpaměť 
a  za týden nic neví. Není důležité učit se encyklopedické znalosti, 
ale aby se jim znalosti propojovaly a aby je měly k použití, kdy zrov-
na potřebují. Žádné – teď není čeština, tak nemusím psát bez chyby. 
Zároveň v  Montessori zastáváme názor, že chyba je přítel. Pomocí 
chyb se učíme, nemá to být žádný strašák. 

Nedávno jste ukončili evropský projekt CLIL, jehož prezentace ze 
strany dětí zaujala pana starostu Novotného a paní místostarost-
kou Doležalovou. Můžete vysvětlit, v čem spočíval?
Projekt CLIL trval rok a spočíval ve výuce angličtiny metodou, kdy se 
angličtina vyžívá v jiných předmětech než v jazyce. My jsme jej využili 
ve výtvarné výchově, pracovní činnosti nebo předmětu Člověka jako 
svět na prvním stupni. V rámci projektu jsme tu měli i rodilou mluvčí. 
Vznikly celé sady hodin a pomůcek, které můžeme využívat dál. 

Jak vám evropské projekty pomáhají?
Za sebou máme již pátý evropský projekt a to nám velmi pomohlo 
v  získání nového vybavení, ale také v  tom, abychom začali praco-
vat novými metodami, byla vytvořena spousta zajímavých pomůcek 
a materiálů do výuky. Ve všech třídách tak máme interaktivní tabule 
s dataprojektorem a žáci běžně připravují ve výuce prezentace. Jsme 
zvyklí hodně propojovat předměty s informatikou. Každý učitel má 
svůj notebook, který si připojí k  dataprojektoru a  žákům může na 
tabuli ve výuce cokoli prezentovat. Do e-learningového systému 
pak umisťují učitelé materiály do výuky či úkoly. S  rodiči komuni-
kujeme i vzájemnými zprávami v rámci systému. Součástí je i elek-
tronická žákovská a  třídní kniha, takže vlastně my s  papírem moc 
nekamarádíme. 
 Hana Fasurová

rozhovor

Mgr. Markéta Olbertová
Narodila se v  Brně, bydlí na Vinohradech, má tři syny. Začínala 
jako učitelka mateřské a  základní školy, v  čele základní školy 
Gajdošova stojí již jedenáctým rokem. Jako speciální pedagog se 
věnuje převážně žákům s poruchami učení, učí osobnostní a etic-
kou výchovu. Absolvovala Diplomovaný kurz Montessori a vystu-
dovala školský management. Ráda se učí novým věcem dětem a její 
cíl je měnit věci k lepšímu. 

Chyba
je přítel

Foto: J. S. Sláma
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naše čtvrť

Jeden z  nejvýznamnějších parků Židenic, přírodní památka 
s bohatou historií a  jedním z nejhezčích výhledů na Brno, pa-
mátník Josefa Hybeše, bývalá pozorovatelna německé armády 
z doby II. světové války i sportoviště. To vše naleznete na Bílé 
hoře, nebo také lidově Bílendě, která v  současnosti prochází 
zásadní revitalizací. Její cíl? Uvolnit území od náletových a in-
vazivních porostů, obnovit třešňový sad a zpřístupnit Bílendu 
občanům tak, aby pro sport a zábavu využívali co největší plo-
chy a nebyli odkázaní jen na pohyb po vyasfaltovaných cestách. 

Pokud se vydáte v  těchto dnech na Bílou horu, čeká vás nejspíš 
nemilé překvapení v  podobě spousty pokácených stromů a  keřů. 
Nejedná se o devastaci všemi oblíbené lokality, ale naopak - o její revi-
talizaci. Všechny práce postupují podle projektu, schváleného orgány 
státní správy i ochrany přírody.

Sad versus jehličnany
Dnes volně přístupný městský park býval v minulosti nejprve pastvi-
nou a posléze ovocným sadem. V historických mapách byl označován 
jako Nová hora. Někdy po roce 1900 se Bílá hora  změnila výsadbou 
z pastviny na třešňový sad. V této době má původ i název, který se vžil 
dodnes - Bílá hora, který je spojen s bílou barvou kvetoucích třešní, 
a tedy nikoli se zabarvením místních vápenců.  

Pamětníci vzpomínají, že každý strom měl svoje číslo a bylo dokon-
ce možné pronajmout si ho za účelem očesání úrody. A také, že jako 
malí kluci na třešně chodili a naháněl je hlídač. Třešňová alej Bílendu 
zdobila ještě na přelomu 70. a  80. let, avšak tou dobou už začínaly 
přestárlé stromy odumírat a byly nahrazovány  chaotickou výsadbou  
nepůvodních druhů stromů a keřů.

Protože i běžná údržba zeleně se velmi zanedbávala, park postupně 
zarůstal náletovou zelení a jeho dnešní podoba je na hony vzdálená té 
původní, která po desetiletí prokazovala svoji životaschopnost.

 Revitalizace chce obnovit původní historickou podobu a zbavit ales-
poň část parku náletových a invazivních rostlin, vytvořit zde odpočinko-
vá místa, dát možnost růst hodnotným stromům jako jsou buky, duby 
a třešně. Po obnově výsadby bude následovat také obnova mobiliáře.

Třešně okrasné nebo ovocné?
Obnova historické podoby a  zachování Bílé hory jako parku je mo-
ttem vítězné ideové studie Hany Trtílkové, který právě kladl důraz na 
obnovu původní fl ory. Tento i jiné soutěžní návrhy si mohou zájemci 
prohlédnout na židenickém stavebním úřadě i na webu obce.

Zadání projektu na rekonstrukci předcházela debata ve vedení 
obce, ale i  s  občany. Jedním z  témat debaty bylo, zda nově vysaze-
né stromy mají být ovocné, či nikoliv. Padaly návrhy na osázení jen 
okrasnými třešněmi. Ale z  jakého důvodu, vždyť která jiná městská 
část se může pochlubit obecním sadem? Nakonec zvítězila myšlenka 
ovocného sadu s  odrůdami, které dozrávají postupně. Nově sázené 
stromy budou mít minimálně výšku 3,5 metrů, což návrat ke „staro-
novému“ vzhledu Bílendy výrazně uspíší. 

Projekt revitalizace byl vypracován renomovanými odborníky 
v oborou zahradní architektury. O tom, že jsme se při jeho realizaci 
vydali správným směrem, nás přesvědčují pozitivní reakce občanů 
i ekologů.

Věříme, že obecní třešňový sad v budoucnu ocení nejen obyvatelé 
Židenic, ale i sídliště Vinohrad či Líšně.

 Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta

Na jaké odrůdy třešní se můžete na Bílendě těšit?
Prunus avium Napoleonova – 72 stromů
Jedna z nejstarších odrůd třešní, pocházející z 18.století z Němec-
ka. Její plody mají srdčitý tvar, jsou žlutočervené až sytě červené 
a jsou velmi šťavnaté, aromatické a sladké.
Prunus avium Kordia – 31 stromů
Tato odrůda třešní je pýchou českého šlechtitelství, pochází z po-
loviny minulého století z Těchlovic u Hradce Králové. Má výborné 
plody v první polovině července, jsou sytě červené až rudé barvy, 
pevné a šťavnaté. Chuť je vynikající, sladká.
Prunus avium Hedelfi ngerská – 27 stromů
Pozdní tmavá chrupka vyšlechtěná v Německu. Dozrává ve druhé 
polovině července a její plody jsou široce kulovité, červené až tma-
vě červené se světlejšími žilkami, velmi aromatické.

téma
Židenice opět rozsvítí
kvetoucí třešně
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Projekt

1. Asanace
Území Bílé hory lze rozdělit do několika částí:

  Centrální část (od památníku směrem k vodojemu), dnes hustě po-
rostlá zejména nevhodnou výsadbou jehličnanů. Odstraní se tak, aby 
z porostu opět vystoupil fragment původního třešňového sadu.

  Severní část je významná vzrostlými solitéry, zejména buky, které 
jsou však zarostlé akátovými nálety. Náletové dřeviny se odstraní, což 
podpoří solitéry v růstu a vývoji.

  Východní část se blíží spíše přírodnímu společenstvu, je zarostlá 
hustým nepropustným porostem keřů (svída, růže, zimolez). Po jejich 
odstranění opět vystoupí fragmenty původního sadu.

  Jihozápadní část se nachází ve svahu, v horní části převažují suché 
trávníky, porosty keřů a nálet akátů. Plánuje se odstranění náletových 
dřevin a vybraných skupin keřů, čímž dojde ke zvýšení poměru plochy 
vzácných trávníků se solitérními třešněmi.

Dřeviny se asanují kvůli špatnému zdravotnímu stavu či z důvodů kompo-
zičních či provozních.  Vzniklé pařezy se společně se stávajícími pařezy odfré-
zují. Keře a nálety pracovníci odstraní i s kořeny a plocha se urovná a oseje 
trávníkem. 

2. Revitalizace
Cílem je obnovit historicky cenné kompozice třešňového sadu tak, aby Bílou 
horu opět na jaře pokryla záplava bílých květů, založit travnaté plochy, kte-
ré by převzali rekreační funkci, a  dát prostor kvalitním stromům. Třešňový 
sad doplní bylinný trávník, podél hlavních cest opět zazáří třešňové aleje. 
Cestu v nejjižnější části ozdobí záhon bíle kvetoucích růží a návštěvníky uví-
tá zkrášlující vstup do parku a sadu. Počítá se s obnovou třešňového sadu ve 
třech odrůdách. Stromové patro doplní další domácí druhy jako je dub, javor, 
či jeřáb. Relaxační trávníky budou odpovídat botanické hodnotě sousední pří-
rodní památky. 

Na projekt revitalizace zeleně naváže i  revitalizace mobiliáře a  inven-
táře, finanční prostředky na alespoň částečnou obnovu jsou již v rozpočtu 
na rok 2015.

Veřejná debata o revitalizaci
Bílé hory a Juliánovského nám.

Dělnický dům 16.2.2015 v 18.30
Za účasti zpracovatele 

projektu a vedení radnice.

Takto Bílá hora vypadá dnes. 
Brzy pokácené stromy nahradí vzrostlé třešně.

Historie Bílé hory
Bílá hora, vápencový kopec s vrcholem v nadmořské 
výšce 300 metrů, změnila v průběhu doby několikrát 
svůj název. Na starých mapách je vrch nazýván Nová 
hora, v roce 1951 došlo k přejmenování na Hybešovu 
horu a v roce 1992 na Bílou horu.

Geologie
Podloží Bílé hory tvoří prvohorní granodiority brněnského 
masivu (560 milionů let), na které nasedají šedé vápence 
staré 160 milionů let, jež sedimentovaly v hlubší laguně 
tropického oceánu Tethys. Časté je nahromadění pozůstatků 
mořských hub, ramenonožců a ježovek. V této laguně žily 
lilijice, korály, měkkýši, hlavonožci, belemniti, žraloci a vodní 
plazi – ichtiosauři, nalezení na Stránské skále. 

Nejstarší dějiny a archeologie
Po ústupu oceánu došlo ke krasovění vápenců a vzniku kra-
sových dutin a menších jeskynní. V té době byla tato oblast 
několikrát zalita mořem a usazovaly se zde písky. Ve čtvr-
tohorách přitékala od severu Paleosvitava s hojnou faunou 
vodních živočichů, která protékala údolím mezi Bílou horou 
a Stránskou skálou. 

V době před 900 000 lety přestává Svitava ukládat písky 
a štěrky, po tomto období následuje postupná eroze a řeka 
se zařezává do podloží tvořeného starými mořskými usa-
zeninami. V době středního pleistocénu zde byla bohatá 
fauna i fl óra, jejíchž pozůstatky byly nalezeny na Stránské 
skále. Mezi nejzajímavější patří například šavlozubá kočka, 
medvěd, zmije růžkatá, vlk, hyena, nosorožec, mamut, kůň, 
velebobr a jelen.

V době okolo před 600 000 lety je na Stránské skále 
zaznamenána přítomnost předchůdců člověka. Nálezy 
svrchního pleistocénu (před 42.000–18.000 lety) zachycují 
několik loveckých kultur, pravděpodobně od neandrtálců až 
člověka kromaňonského. V tomto chladném období vrcho-
lící doby ledové zde převažovaly borovice, smrk, bříza, olše 
a jedle, z fauny se zde nacházejí měkkýši a z obratlovců jsou 
to koně, mamuti a výjimečně pratur. V holocénu se nedale-
ko vyskytovaly dvě kultury raných zemědělců, z doby před 
7000–6000 lety. 

Moderní dějiny
Od středověku byla Bílá hora důležitý zdroj stavebních suro-
vin pro přilehlé Brno. Těžily se zde nejen třetihorní mořské 
písky, ale i vápence, nejprve na vápno a od 19. století i na 
cement. Jejich těžba se během 20. století postupně utlumova-
la a defi nitivně se přestalo těžit koncem 20. let 20. století.

Bílá hora byla též významným místem společenského ži-
vota brněnských dělníků, byly zde pořádány takzvané tábory 
lidu. Významnou roli sehrála Bílá hora i za II. světové války, 
kdy zde ve štolách a sklepích vykopaných v pískovcích našli 
místní občané útočiště před bombardováním a postupující 
frontou. Štoly krytu byly vykopány v bývalém Vystavělově 
„písečňáku“ na jihozápadním svahu Bílé hory. Štoly byly asi 
8 metrů široké a 6 metrů vysoké, jejich strop tvořil oblouk. 
V 60. letech byl však „písečňák“ zavezen komunálním 
odpadem. 

Přírodní památka Bílá hora
Od roku 1992 je část jižního svahu Bílé hory o výměře 0,65 
hektaru vyhlášena přírodní památkou kvůli výskytu teplo-
milných travin se vzácnými rostlinnými druhy, například růží 
malokvětou či hlaváčem šedavým a přítomnost vzácných živo-
čichů, jako například měkkýš žitovka obilná či pták lejsek šedý.

 Mgr. Tomáš Pecka, Česká geologická služba

Foto: J. Brychta
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Krimi

Dvakrát bourala, strážníkům neutekla
Strážníky na tísňové lince 156 upozornil ve 
večerních hodinách volající, že ve Vančurově 
ulici prý jezdí opilý řidič, který neovládá řízení 
a svým autem ničí ostatní zaparkovaná vozi-
dla. Během okamžiku byla v Židenicích jedna 
z hlídek městské policie a uviděla na parkovišti 
nastartovanou felicii, z níž vyběhla osmatřice-
tiletá žena a snažila se schovat do domovního 
vchodu. Strážníci ji dohnali a přivedli zpět 
na parkoviště. V ulici našli dvě poničená auta 
a přihlásil se k nim svědek, který neobratné 
manévry této řidičky sledoval. Žena nebyla 
schopná hlídce odpovědět ani na to, jestli 
u sebe má doklady, z jejího dechu byl cítit 
alkohol, vrávorala a neustále opakovala, že 
nic nepila. To ale vyvrátila orientační zkouška, 
podle které měla žena v dechu 2,8 promile 
alkoholu. Případ si převzali státní policisté pro 
podezření ze spáchání trestného činu. 

 mp brno 

Nenaleťe podvodníkům
Mají různé scénáře, ale stejný cíl. Přijít snadno 
k penězům. Spoléhají přitom na důvěřivost 
zejména starších lidí, kterým zvoní u dveří. 
Vydávají se za vzdálené příbuzné nebo známé 
rodinných příslušníků, a to jen proto, aby s po-
mocí smyšlené historky vylákali hotovost.

I letos se vyskytly tyto smutné případy. V za-
tím posledním, který zaznamenala městská po-
licie v Brně, byla okradena jednaosmdesátiletá 
seniorka. Uvěřila cizímu muži, který za ní přišel, 
aby mu dala peníze pro její dceru, která bydlí 
v Praze. Uvěřila a během chvíle přišla o mnoha-
leté úspory ve výši 14 000 korun. Svoji chybu si 
uvědomila, až když byl podvodník dávno pryč.

Nikomu cizímu nedávejte peníze, nemáte-li 
stoprocentní jistotu, že mluví pravdu. 

Upozorněte prosím opakovaně svoje starší 
příbuzné, ať jsou vždy maximálně obezřetní 
a vše si do detailu ověří telefonátem. V případě 
sebemenších pochybností je možné zavolat na 
bezplatné tísňové linky 156 nebo 158.

 Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Zloději se hodila zimní výbava
Poslední prosincové dny loňského roku si ke 
své činnosti vybral zloděj v Židenicích. Po 
překonání zámku se dostal do sklepní kóje, 
ze které odcizil snowboard, dámské lyžařské 
boty, pánské lední brusle, pánské in-line 
brusle a sadu nářadí v kufříku. Celková škoda, 
kterou zatím neznámý pachatel majiteli způso-
bil, činí téměř osm tisíc korun. 

 pčr

Odcizil saponáty
V uplynulých dnech došlo v Zábrdovicích ke 
vloupání do skladu fi rmy. Zatím neznámý 
pachatel překonal a poškodil uzamčené dveře 
a ze skladu odcizil přípravky na mytí nádobí. 
Jejich přesné množství a tedy ani škoda nejsou 
zatím vyčísleny. Policisté případ šetří pro 
podezření ze spáchání přečinu krádeže. 

 pčr

Lákavá kořist v autech
Hned v úvodu nového roku došlo 
i v Židenicích ke vloupání do několika vozidel. 
V prvním případě pachatel z uzamčeného 
osobního vozu odcizil klíče, fi remní razítko 
a dále GPS navigaci. Škoda byla vyčíslena 
na čtyři tisíce korun. V druhém případě 
rozbil pachatel výplň pravých předních dveří 
a z automobilu odcizil autorádio, zelenou 
kartu, transmitter umožňující poslech hudby 
ve formátu mp3 na autorádiích a sluneční 
brýle. Majiteli v tomto případě vznikla škoda 
dosahující částky třech tisíc korun. Policisté 
všechny případy nadále šetří. 

 pčr

Upozornění 

 Kuriozity ŽIDENIC

Foto: kunaFoto: fas

Výzva pro čtenáře
Víte o nějaké kuriozitě v Židenicích? Podělte se o ni se čtenáři Židenického zpravodaje! 

Zašlete její foto v tiskové kvalitě na redakce@zidenice.brno.cz s krátkým popiskem. Nejlepší kuriozity zveřejníme! 

Cesta se v zimním období neudržuje. Rozcestí v parku na M. Kuncové. Lidová tvořivost. Zábradlí schodiště vedoucího na Bílou horu. 

naše čtvrť
Osobnost

Občan Židenic
získal cenu
Jihomoravského kraje
Cenu Jihomoravského kraje za vynikající 
zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje 
získal koncem minulého roku také občan 
Židenic – Ing. Miloslav Hlaváček, který 
v letošním roce oslavil významné životní 
jubileum. Hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek mu předal Cenu 
Jihomoravského kraje za přínos v oblasti 
práce s mládeží.

Židenický rodák, který na stejné adrese 
v Židenicích pobývá již 75 let, více než 40 
let působil ve školství, přispěl ke vzniku 
a rozvoji Středoškolské odborné činnosti 
(SOČ), ve které jako člen a později před-
seda odborné poroty v oboru strojírenství, 
hutnictví, doprava a průmyslový design 
dodnes pracuje na krajské i celostátní 
úrovni. Koncem 80. let se podílel na 
vypracování středoškolských osnov pro 
obor strojírenství na středních školách. 
Významnou měrou přispěl i k rozvoji 
aktivity „České hlavičky“. Oceněnému 
panu Hlaváčkovi osobně poblahopřál 
i prezident republiky Miloš Zeman. 

 red
Redakce Židenického zpravodaje 
panu Hlaváčkovi též blahopřeje, 
děkuje za jeho činnost a věrnost 
Židenicím a přeje hodně zdraví do 
dalších let!

Místní poplatek ze psů 
je splatný k 31. 3. 2015.

Možno uhradit na pokladně ÚMČ, 
Gajdošova 7 nebo převodem na účet. 

Bližší info: tel.: 548 426 152



ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 13

fórum čtenářů
Udělá nové vedení radnice něco 
se zavedenou cenzurou? 
Když chce židenický občan zveřejnit svůj 
názor v rámci Židenic, může to udělat 
pomocí Fóra v Židenickém Zpravodaji, nebo 
Diskusního fóra na internetu. 

Není to ale tak jednoduché. Když můj člá-
nek zaslaný do Fóra Židenického Zpravodaje 
nevyšel po dva měsíce, zajímal jsem se proč. 
Dostal jsem e-mailovou odpověď od před-
sedy redakční rady, že sice nebyl přítomen 
jednání, a proto neví konkrétní důvody neu-
volnění mého příspěvku v tištěné formě ŽZ, 
ale ví, že šlo o většinové rozhodnutí napříč 
politickým spektrem. Je podivné vědět něco, 
a naopak nevědět to podstatné pro pisatele, 
tedy konkrétně v čem byl článek nepřijatelný, 
a proto nemohl být uvolněn. Takto to zavání 
účelovostí a cenzurou. 

Podotýkám, že článek měl sice kritický 
nádech, byl však věcný a v žádném případě 
urážlivý nebo s hanlivými výrazy. Chápu, že 
radnice jako vydavatel ŽZ si může stanovit 
nějakou míru cenzury, nicméně i ta by měla 
mít přijatelný charakter v tendencích význa-
mu slova Fórum – veřejné místo k hlásání 
názorů. 

Dostalo se mně ale tímto vysvětlení, proč 
tak málo občanů Židenic píše do Fóra a zve-
řejňuje své názory na dění v naší čtvrti. Toto 
vše vede k sebestřednosti a možná že i toto 
přerušení zpětné vazby vedlo k zemětřesení 
na radnici. 

Svůj postoj k tomuto problému jsem 
napsal do Diskusního fóra na internetu. Tam 
ovšem platí také obezlička, že pokud vám 
nechce nikdo z radnice odpovědět, tak ani 
váš příspěvek nebude uveřejněn. Takže na 
odpověď čekám dodnes. V obou případech 
by bylo slušné odpovědět automaticky na 
otázku, proč se tak stalo.

 Josef Michal 

Bílá hora minulá, současná a budoucí (?)
Vážení spoluobčané! Vydejme se na tradiční 
vánoční procházku na naši Bílou horu od 
křižovatky Malá Klajdovka, vzhůru kolem 
masivního kamenného opevnění. Hned na 
počátku silničky si přečteme leták ÚMČ 
s konkrétním záměrem, jak dosavadní leso-
park přetransformujeme do historické podo-
by třešňového sadu s růžemi v podrostu. Nu, 
vize s ohledem na vzpomínku asi 80 roků 
starou, bude pro část naší populace bohu-
libá, nicméně se domnívám, že ÚMČ mohl 
vyvolat předem jakési „referendum“ (aspoň 
to nejlevnější hlasování po internetu), co si 
občané myslí o opakovaném sadaření na ne-
úrodné půdě. Je to lepší řešení, než rozmani-
té remízky buků, boroviček a ořešáků, včetně 
„zlatých dešťů“ a jiných kulturních keřů ? 
Neměl bych nic proti průklestu přerostlého 
náletu a vykácení „cizokrajných“ akátů, ale 
např. zničení borového hájku vedle pomníku 
na kubíky dřeva dobré kvality(!) poněkud 

připomíná nájezdy zlodějů do našich krás-
ných lesů. Mám ještě v paměti, jak byl tento 
hájek před asi 35 lety záměrně vysázen pro 
zpestření sortimentu vegetace s minimální-
mi nároky na chudou půdu. Plánovaná nová 
výsadba třešní nedá v dohledné době ani stín 
ani vizuální pohodu!

Ale brečet nad rozlitým mlíkem se ne-
sluší, a tak pokračujme v procházce kolem 
drátěného plotu a nepřehledného náletu 
Nové hory k zářezu tratě „8“, a pak vpravo 
širší cestou až k zastávce Bělohorská. Jistě 
si všimneme průlezů do zaplevelených „za-
hrádek“ s narůstajícími skládkami těsně za 
ploty. Snad nebude třeba bádat, jak vznikají, 
nicméně při této vánoční příležitosti se vkrá-
dá do duše otřesná úvaha. Jako národ jsme 
údajně proslulí střežením lidských práv, po-
kud možno co nejdál od hranic (Asie, Afrika 
a pod.) Nebylo by však od nás poctivější, 
kdybychom pohled na lidská práva nezapo-
mínali směřovat i k našim bezdomovcům 
a statisícům dlouhodobě nezaměstnaným? 

Přesto všechno přeji na závěr vše dobré 
do roku 2015! 

 Vladimír Valda

Snížení počtu placený ch funkcí?
Záměrně volím stejný  název článku ze 
Židenického Zpravodaje č. 12/2014 z rubri-
ky „Fórum“ proto, abych plynule navázal na 
plamennou glosu pana ing. Jana Vaculína, 
zastupitele za ČSSD. 

Máme po volbách a noví, doposud po-
liticky málo známí vedoucí lidé, nezatížení 
neprůhlednými politickými svazky a závaz-
ky, a právě proto námi občany zvolení, se 
pomalu ujímají vedení naší radnice. Jsou to 
demokraticky zvolení zástupci racionálně 
uvažujícími lidmi naší obce, kteří pravděpo-
dobně už byli znechuceni pětadvacetiletým 
střídavým bačováním tzv. „standardními“ 
stranami, a vyjádřili tím tak touhu po ra-
santní změně. Lze pochopit, že nic nechá-
pajícími občany zhrzení představitelé těchto 
tzv. „standardních stran“ se s touto realitou 
smiřují jen velmi těžce a svůj negativní argu-
ment proti nové krvi, protkaný ironickými 
narážkami o neschopnosti dostát předvoleb-
ním slibům, použijí už týden po uvedení zvo-
lených představitelů do úřadu. (Trošku mi to 
připomíná tu známou, chcípající kobylu.) 

Domnívám se, že by si nové vedení radni-
ce zasloužilo těch klasický ch 100 dnů hájení, 
než ji teprve za neplnění volebních slibů 

začneme vystavovat účet. Jistě si všichni 
ještě dobře pamatujeme, jak neřešitelný  pro-
blém dělalo minulému, tradičně zkušenému 
zastupitelstvu zorganizování úpravy veřejné 
zeleně a jak dodnes chodíme okolo nesklize-
ný ch, páchnoucích hromádek tlející trávy. 
My běžní občané jsme většinou, neb nám asi 
krom voleb jednou za čtyři roky nic jiného 
nezbý vá, k prohřeškům úřadů vůči voličům 
velmi tolerantní, a tak bych si přál, abychom 
my všichni, včetně opozičních zastupitelů, 
byli k novému vedení radnice těch 100 dnů 
tolerantní a popřáli mu úspěšný  rozjezd, 
úsilí a zodpovědnost v jejich budoucí činnos-
ti ve prospěch nás všech. Vždyť nové volby 
budou už za necelé čtyři roky.

 Bořivoj Nakládal

Co na srdci, to na jazyku 
Jsem židenickým rodákem a v minulosti 
jsem několikrát již napsal do Židenického 
zpravodaje. Za minulého vedení radnice 
mně byly otisknuty pouze články pochval-
né či neutrální povahy. Pokud šlo o úvahy 
kritické nebo zabývající se minulým vedením 
propagované stavby židenických „mrako-
drapů“ na ulici Gajdošova, bylo mi sděleno, 
že se článek do zpravodaje nevešel. A právě 
Eliptica a stavby jí podobné mě asi před 
rokem defi nitivně „nakoply“, abych vstoupil 
aktivně do politiky. 

V uplynulých letech jsem pracoval 
v občanském hnutí Zelená pro Židenice, a to 
zejména s cílem zlepšení životního prostředí 
a se snahou prosadit svoje nápady, aby život 
obyčejných Žideničáků byl lepší. Se stavbou 
Elipticy a podobných mrakodrapů, které by 
život v Židenicích podle mého názoru velmi 
zhoršily, jsem však souhlasit nemohl a spolu-
práci se Zelenou pro Židenice jsem ukončil. 
Podepsal jsem petici proti výstavbě společně 
s několika stovkami či tisícovkami dalších 
lidí. A když jsem viděl, jak vedení radnice, 
místo toho, aby zastupovalo zájmy této ob-
rovské masy občanů, doslova „smetlo“ petici 
pod stůl, vstoupil jsem do hnutí ANO, které 
deklaruje transparentnost veškerého konání 
a naslouchání veřejnosti. 

Stal jsem se židenickým zastupitelem. 
Děkuji všem, kteří mě znají a kteří mě zvolili. 
Nadále se necítím politikem, ale především 
občanem, jsem jedním z vás. Nadále věřím, 
že v nastávajícím období se může podařit 
zlepšit život a životní prostředí v Židenicích 
tak, že budou jednou z nejlepších a nejvy-
hledávanějších městských částí města Brna. 
K tomuto cíli však vede velký kus práce, který 
máme všichni před sebou. Cítím obrovské 
odhodlání téměř ze všech zastupitelů napříč 
politickým spektrem. Byl bych rád, kdyby se 
to dobrými nápady jen hemžilo a kdyby se 
nerozlišovalo, zda je to nápad někoho z koali-
ce, opozice nebo občana. Vždyť přece by nám 
všem mělo jít o to, abychom se měli lépe. 

 Ing. Pavel Havlíček 
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Z kláštera vojenskou nemocnicí
Vojenská nemocnice v  Brně, která vznikla v  areálu Zábrdovického kláštera, 
oslavila v uplynulém roce 230 let od svého vzniku. Předcházela mu návštěva cí-
saře Josefa II., jenž 3. září 1783 navštívil klášter, aby zjistil, jestli by zde mohla 
vzniknout vojenská nemocnice, neboť stávající městský špitál sv. Štěpána na ulici 
Křenová ani klášter sv. Anny za tímto účelem vhodné nebyly. Návštěva císaře zpe-
četila osud kláštera a ten byl o necelý rok později, 24. července 1784, zrušen a 4. 
září byl prohlášen vojenskou nemocnicí.

Následující přizpůsobení areálu kláštera novému poslání mělo za následek 
poškození a zničení řady uměleckých památek. Z dobových interiérů se zachoval 
kapitulní sál bývalé prelatury. Interiér kostela upravil do dnešní podoby v sedmde-
sátých letech 18. století František Antonín Grimm.

Po první světové válce přešla nemocnice do správy československé branné 
moci. V Brně v této době existovaly ještě dvě další vojenské nemocnice. Záložní 
nemocnice ve Střelecké ulici a  Zeměbranecká nemocnice na Žlutém kopci. 
Později byly všechny tři sloučeny v Divizní nemocnici 6 s jediným velitelem.

Původní chirurgické a uzavřené oddělení byly postupně doplněny dalšími pra-
covišti. V roce 1919 byla zřízena bakteriologická laboratoř, v roce 1922 vznikly 
laboratoře chemická a sérologická a histologická. V roce 1936 byla postavena bu-
dova č. 3, vznikl nový operační sál, v roce 1937 přibyla tzv. „velká budova“ (dneš-
ní Správa budov) a  vedlejší budova pro stomatologii. Od 1. ledna 1937 potom 
nemocnice nesla nový název Sborová nemocnice č. 6.

Za druhé světové války sloužila nemocnice německému wehrmachtu. Na sklon-
ku války, od dubna do 15. září 1945 zde potom fungoval polní lazaret sovětské rudé 
armády. Československá armáda se do Zábrdovic vrátila do konce roku 1946. 

Po druhé světové válce se nemocnice potýkala s nedostatkem vhodných prostor 
a uvažovalo se dokonce o výstavbě nového nemocničního komplexu v Králově Poli 

nebo na Kraví hoře. V roce 1950 však 
nová třípatrová budova byla i  přesto 
postavena ve stávajícím areálu. V roce 
1964 byla rekonstruována stará kláš-
terní budova a v roce 1975 byla stará 
budova přebudována na polikliniku.

V  roce 1992 vznikla nová budo-
va ředitelství a  1. července 1994 se 
Vojenská nemocnice Brno stala pří-
spěvkovou organizací, jejímž zřizova-
telem je Ministerstvo obrany ČR. Na 
přelomu tisíciletí byla opravena histo-
rická barokní fasáda v Lazaretní ulici 
a  probíhaly revitalizace historických 
částí komplexu. Kostelík sv. Kunhuty 
byl potom přeměněn v  nemocniční 
lékárnu.

 Mgr. Milan Strmiska,
 kronikář Židenic

historie
Soutěž

Vyhlášení soutěže o tři knihy – vybraní výherci, 
kteří správně odpoví na následující text z vyda-
né monografi e, budou oznámeni v příštím čísle 
Židenického zpravodaje.

Soutěžní otázka zní:

Která významná brněnská a ži-
denická postava o sobě vypráví? 

Bydleli jsme v Židenicích přímo proti zábrdovickým láz-
ním. Byla jsem v nich jako doma. „Medila“ jsem si ve vodě 

a trávila v ní každou volnou chvilku. 
Dokonce i před začátkem školního 
vyučování mi nebylo zatěžko již 
před otevírací dobou, a to již po 
sedmé hodině ráno, jít se vymáchat 
do napuštěného bazénu. S plavčíky 
jsem byla jedna ruka, znali mne 
a vycházeli mi všemožně vstříc. 
A nebylo to jen pouhé plavání. 

Začala jsem zprvu nesměle, pak později jaksi odvážněji se 
skoky do vody. Moje záliba se postupně měnila v ofi ciální 
sportovní disciplínu. Musím se pochlubit, že jsem v tomto 
směru měla i úspěchy a nejedno vítězství mi připomínají 
ceny, které, pokud se jen zachovaly, jsou uschovány ve 
skleněné vitríně. Nejsou to jen poháry, ale i broušené vázy 
a cenné sošky. Nejsem z těch, kteří se rádi vychloubají, ale 
o jednom svém velikém sportovním úspěchu bych se ráda 
zmínila. Bylo to velké vítězství v Praze na Barrandovské 
plovárně. Nádherný bazén s desetimetrovou skokanskou 
věží. Pilně jsem chodila trénovat do zábrdovického bazénu 
a z pouhé zábavy se později vyvinula sportovní disciplína.  
Zatím jsem skákala jen z pěti metrů, ale na Barrandově 
byla desítka! Co teď? Všichni mne povzbuzovali a já si 
umínila, že se nedám zahanbit. Ale ouha! Když jsem na 
tu desetimetrovku vylezla, veškerá odvaha mne opustila. 
Možná, že se to bude zdát někomu nepravděpodobné, ale 
jak jsem z té výšky koukala dolů, měla jsem obavy, jestli 
se do vody vůbec strefím. Jestli tam doskočím. Ale trenér 
mne uklidňoval: „Jen klid a dělej všechno tak, jak to děláš 
v Zábrdovicích. Ten skok je stejný, jenomže bude trvat 
jednou tak dlouho.“ Odvážně jsem skočila poprvé. Povedlo 
se mi to. Skočila jsem pak podruhé a opět úspěšně. Po 
třetí jsem si dodala odvahu hup do vody! Při čtvrtém 
a posledním skoku jsem se na věži cítila i bezpečně. To víte, 
jaká mne popadla pýcha, vždyť jsem si to ani nedovedla 
představit – na Barrandově jsem vyhrála a hrdě si odvážela 
z Prahy překrásnou broušenou vázu. Byla to cenná památ-
ka. Když jsme pak ve válce byli vybombardováni a vyhořeli, 
bohužel jsem o ten broušený klenot přišla. Ovšem moje 
radost z vítězství byla znásobena pocitem, že Moravanka 
z Brna zvítězila nad pražskými závodnicemi, které měly, 
pokud tréninku se týče, daleko větší možnosti než já.

 (text je redakčně zkrácen)
 Šimon Ryšavý, radní

odpovědi zasílejte na : rysavy@zidenice.brno.cz

Naše ulice
KALECKÉHO (Židenice) 
Josef Kalecký (1898–1942), židenický 
lékař lidumil, umučený nacisty v kon-
centračním táboře Osvětim pro účast 
v II. odboji. 

5. 12. 1924 Na benátkách, též Na 
Benátkách (In den Lagunen) 
17. 3. 1939 In den Lagunen – Na 
Benátkách, též Na benátkách 
10. 5. 1945 Na benátkách 
25. 9. 1946 Kaleckého 
Kalininova ( St.L.) – Labská 
 ryš

Židenický zpravodaj. Vydává Statutární město Brno – MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 61500 Brno, tel: 548 426 111. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 

12131. Náklad 10 100 výtisků. Redaktor Mgr. Hana Fasurová (fas). Redakční rada: Šimon Ryšavý (ryš), Ing. Miroslav Bajbár Ph.D., Romana Kučerová, Bc. Kateřina Krejčířová, Bc. On-

dřej Puczok, Jana Šťastná, Ing. Roman Vašina, Pavel Pokorný, RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D. Inzerce Lenka Greplová zpravodaj@zidenice.brno.cz. Grafi ka a sazba © Ing. Petr Přenosil. 

Strip Petr Štefek. Tisk a distribuce: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno. Spolupráce Jiří Motloch. Uzávěrka příspěvků a inzerce pro číslo 3/2015 čt 5. 2. 2015 ve 13 hod. 

Uzávěrka příspěvků a inzerce pro číslo 4/2015 čt 5. 3. 2015 ve 13 hod. Vydavatel nenese odpovědnost za ztráty vzniklé chybným uveřejněním dat a za uveřejněný obsah inzerce.

Foto: Archiv města Brna



ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 15

Karas pro děti
Divadlo, cvičení s malými dětmi, před-
nášky, komunitní knihovna, výtvarné 
dílny či četba dětem. To vše nabízí spole-
čenské centrum Karas, jež se představu-
je s novým pravidelným programem pro 
děti i seniory. 

Jednou z novinek jsou i pravidelná diva-
dýlka pro děti každou třetí neděli v měsíci. 
Jako první se představí i židenické diva-
dlo Špílberg, které opravdovým i věčným 
dětem zahraje 22. února v 15 hodin Králíky 
z klobouku. Divadlo, sídlící na Gebauerově 
ulici, vzniklo v roce 1998. Ve většině jeho 
divadelních inscenací hraje výraznou úlohu 
hudba a zpívaný text. Autory hudby k insce-
nacím divadla Špílberg jsou mimo jiné Petr 
Skoumal, Marek Eben nebo Jan Zrzavý. 
Dospělý zaplatí za vstupenku 70 korun, děti 
mají vstup zdarma. 

Pokud si maminky najdou čas během týd-
ne, mohou přijít s miminky ráno do Karasu 
společně rozvíjet jejich dovednosti. V pondě-
lí od 10 do 11 hodin přijďte s dětmi od 6 do 
12 měsíců, ve čtvrtek ve stejný čas s dětmi 
od roku do dvou. Těší se na vás Kateřina 
Procházková, která absolvovala kurz Cvičení 

s kojenci a batolaty. Cvičení je zaměře-
no na rozvoj psychomotorického vývoje. 
Základním kamenem obou hodin jsou lidové 
písničky a říkadla, ke kterým připojíme 
různé cviky a hry dle věku dětí. Kromě toho, 
že se děti pobaví a naučí se něco nového, 

mohou si tak i přirozeně zvykat na vedený 
dětský kolektiv za přítomnosti maminky. 
Přijít může až deset dětí, cena je 30 korun za 
hodinu a 300 za pololetí. 

Baví vás tvořit? Přijďte se školáky i před-
školáky ve čtvrtek odpoledne mezi 3 a 6 
hodinou a vytvořte něco potřebného, nebo 
prostě jen hezkého s Ester. 

Recyklodílničky jsou dílny, které učí děti 
i dospělé tvořit ze zdánlivého odpadu. Stačí 
se rozhlédnout okolo sebe a uvidíme buď 
nezajímavý odpad, nebo úžasný výtvarný 
materiál, ze kterého můžeme vyčarovat 
téměř všechno. Hračky, loutky, dárky, 
předměty denní potřeby. Záleží jen na naší 
fantazii a inspiraci tvořících.Cena se bude 
pohybovat od 30 do 80 korun dle výrobku. 
Kapacita je 10 dětí.

Děkuji všem maminkám, seniorům a dě-
tem za vřelou spolupráci.

Těším se, až se všichni potkáme se svými 
sousedy ve společenském centru Karas, 
které snad bude nabízet program pro nás 
všechny a dost často snad i společně. A zá-
roveň vyzývám všechny seniory, aby se při-
hlásili do programu četby dětem. Hledáme 
babičky a dědečky, kteří by v Karase 
vytvořili o nedělích konkurenci hranému, 
či loutkovému divadlu. Pište prosím na 
karas@zidenice.brno.cz.

 Jana Šťastná,
  koordinátorka programu

Dělnický dům Brno Židenice

6. 2. 2015 20.00 Ples ZŠ Gajdošova

7. 2. 2015 20.00 Ples ESO

11. 2. 2015 19.00 15. let Divadelního spolku Slawjena

13. 2. 2015 19.00 Ples EA Šimáčkova

14. 2. 2015 19.00 Ples ÚMČ Židenice

15. 2. 2015 10.00 Close Air In Open Dělňák

21. 2. 2015 10.00 Mezinárodní entomologická burza

27. 2. 2015 18.00 Ples s Kanci paní nadlesní
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (pobočka Stará Osada)

Pondělí 10.00–12.00   13.00–18.00

Úterý 10.00–12.00   13.00–18.00

Čtvrtek 10.00–12.00   13.00–18.00

Pátek 10.00–15.00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – program na únor
• Čtvrtek 6. února 15.00 setkání Klubu šikulek (pro děti 9–15 let)

• Úterý 10. února 14.00 Pohádky ovčí babičky (čtení pohádek pro veřejnost)

• Čtvrtek 12. února od 14.00 Den pro krásu (líčení a konzultace o kosmetice)

• Celý měsíc únor výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Gajdošova na téma Maso-

pust a výstava květinových broží z organzy Anny Koudelkové

Senior Point, Brno Vymazalova 22, +420 543 212 870

3. 2. 2015 14.00 Seychelly (Seidlová)

10. 2. 2015 14.00 Rakousko (Lněnička)

17. 2. 2015 14.00 Brněnské radnice (Josef)

24. 2. 2015 14.00 Na mexické náhorní plošině (Kolejka)

3. 3. 2015 14.00 Brněnské osobnosti (Josef)

10. 3. 2015 14.00 Záchrana smuteční síně v Židenicích (Kunc)

kultura

Společenské centrum KARAS

8–9 h 9–10 h 10–11 h 11–12 h 12–13 h 13–14 h 14–15 h 15–16 h 16–17 h 17–18 h 18–19 h 19–20 h

Pondělí
Cv. s dětmi 

6–12 měs.
Komunitní knihovna a dětská hernička

Úterý Komunitní knihovna a dětská hernička Klub seniorů – přednáška Vernisáže

Středa Senior point Komunitní knihovna a dětská hernička Senior point od 16.30

Čtvrtek
Cv. s dětmi 

1–2 roky
Komunitní knihovna a dětská hernička Recyklační dílny

Pátek Komunitní knihovna a dětská hernička
Senior 

point

Pěvecký kroužek 

seniorů

Neděle
Každá třetí neděle

divadlo pro děti

Divadlo Špílberg
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inzerce
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, 
pokládka a renovace parket Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz

Hledám ke koupi byt v Židenicích, prosím nabídněte. RK nevolat. 
Tel.: 736 120 972.

Koupím RD v Židenicích, původní stav nevadí. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 732 511 304.

OLMAN SERVICE s. r. o. přijme pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeč/ka na HPP v Brně. 
Volejte 730 186 797.

Prodám garáž na ul. Líšeňská. Cena 165.000,- Kč. Tel.: 724 051 096

Koupím RD v Židenicích k rekonstrukci i v exekuci. Přímý zájemce, 
platba v hotovosti. Tel.: 724 432 504

Pronájem garáže na M.Kudeříkové, tel:. 603 453 450

Malby – nátěry Onderka tel.: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu 

Prodám nebo dlouhodobě pronajmu garáž v Židenicích nad 
Balbínovou ulicí. Tel.: 737 157 190 nebo 607 547 600.

Kadeřnictví Táborská 78, nabízíme kadeřnické a poradenské služby, 
pedikůra, modeláž + manikůra, vše za super ceny. Možné návštěvy i do 
bytu. Nově úprava řas a obočí, vizážista, líčení. Bereme i bez objednání. 
Tel.: 515 545 187

Pronajmu garáž ul. Komprdova u hřbitova, 1.200,- Kč/měs. Tel.: 545 581 996

Knihkupectví Ryšavý v únoru pořádá velký výprodej knih 
se slevou 50–80% Táborská 30, tel.530315454, Po-Pá:14–18, 
www.rysavy.cz

Koupím byt 1+kk/1+1, platba v hotovosti. Tel.: 702 334 402

PODLAHOVÉ STUDIO JANY VECHETOVÉ, Táborská 125, Brno-Židenice. 
Prodejna podlah, pokládka, rozvoz. 
Tel.: 548 213 109, 602 770 599. 
www.brno-podlahy.cz

Využijte služeb mobilního maséra a nechte se namasírovat v klidu 
a pohodě Vašeho domova. Více na www.domacimaserbrno.cz, 
tel.: 777 757 313

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech, 
nábytku, zábradlí, fasád aj. ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 
Tel.: 606 469 316, 547 225 340, platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice 
a okolí. www.maliribrno-horak.cz

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: 541 211 165

KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice.Výroba: brány, mříže, 
ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení 
vč.podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: 607 915 170
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