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Výměnou za trest
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Rovidebita dolo min pro blaborepra vitatiur, conseque volorpo rporpor epellup on natur as aut minti sit aute.

Je sedmnáctého prosince 2014 před půl osmou ráno a v domku na Táborské 36 začíná 
být rušno. Pro hrábě, lopatu, popelnice, zelené refl exní vesty a hlavně pro svůj denní 
úkol si sem přicházejí muži a ženy, kterým soud vyměřil alternativní trest v podobě 
veřejně prospěšných prací. Sami si proměněný trest formou sběru odpadků kvitují, 
stejně tak i Židenice a jejich občané si jejich práce cení. 

V Židenicích „trestanci“ 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 (tedy přesně rok) v naší městské části na starosti údržbu tráv-
níků, 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. 

Čistotu tak Židenicím zajišťují ti, kteří namísto podmíněného či nepodmíněného trestu do-
stali možnost si svůj trest odpracovat formou veřejně prospěšných prací. Většinou jde o drob-

né 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, vyma-
že se jim záznam v trestním rejstříku. My větši-

nou dopředu nevíme, který pracovník přijde, mohou si svůj trest odpracovat během dvou let, 
“ popisuje jedna ze zaměstnankyň Jitka Kvasničková, která na pracovníky po celý den dohlíží. 

Proměněný trest nejen šetří státní kasu a  je Židenicím prospěšný, navíc je pro trestance 
i  výchovný. „Klienti mi často říkají, že si už odhození jakéhokoli odpadku příště rozmyslí,“ 
pochvaluje si Kvasničková. A  hned po nutné evidenci a  předběžném sjednání úklidu po sil-
vestrovské 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 všichni šplháme do juliánovského kopce, odkud jasně svítí refl exní vesty pracovní-
ků, z nichž někteří 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 pomoc mají kromě lopatky i vysavač s pracovním názvem Otík, jehož obsluha 

Máte nějaké připomínky k úklidu 
Židenic či údržbě zeleně či likvidaci čer-
ných skládek? Pište nám na redakce@.... 

Nejlepší reakce otiskneme. 
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vyžaduje zaškolení a také častou údržbu. „Pro mě je to rozhodně lepší alternativa než jít sedět, přiznává 
Martin Sojka, kterému 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 
týdne. Oproti jiným místům je vidět, že se něco děje. Chodím s dětmi do parku a potkávám pracovníky. 
U nás v Bystrci je to horší, odpadkové koše vítr rozmetá a dlouho to nikdo neuklidí. Tady je poznat, že se 
něco děje,“ chválí Židenice třeba Martina Štorková. Dozorující paní Kvasničková se zatím vrátila za ma-
pování terénu: „Vybereme to ještě kolem školy a potom nás čeká velký park na Juliánovském náměstí,“ 
rozdává další úkoly.

Jak to funguje?
Harmonogram prací v Židenicích plánuje ře-
ditel příspěvkové organizace Vilém Rabner. 
Jeho pracovníci uklízí zeleň, velké parky či 
veřejná prostranství, z  nichž některá, jako je 
třeba bývalé tržiště na Staré Osadě či okolí 
domů na Markéty Kuncové, již mají vyti-
povaná jako problematická a  navštěvují je 
pravidelně. Jinak reagují na pokyny ředitele 
příspěvkové organizace, který sbírá podněty 
od židenických občanů. Práce zaměstnanců 
příspěvkové organizace Pracovníci příspěvkové organizace Správa zeleně a  veřejných ploch městské 
části Brno-Židenice je propojená: ti, kteří se starají o údržbu, tedy například o sečení, zelených ploch, by 
měli ohlásit znečistěné plochy právě dozoru nad trestanci na Táborské ulici. 

Problémová místa
Kromě prostoru obývaného bezdomovci u nákupního střediska Albert na Staré Osady je dalším ožeha-
vým místem v Židenicích okolí ulic Svatoplukova, Markéty Kuncové a Slívova, tedy okolí ubytovny pro 
neplatiče nájmu. V tragickém stavu bývá pravidelně poměrně nedávno zrekonstruované dětské hřiště na 
rohu ulic Slívova a Taussigova. „Co se týká čistoty, je v hrozném stavu, nacházíme zde injekční stříkačky, 
střepy a poházený nepořádek. Vím, že sem chodí úklidová služba, ale do týdne to je zase zpět,“ přiznává 
učitelka mateřské školky, který si nepřeje být jmenována. Na hřišti si jí svěřené děti hrají jen výjimečně. 
„Nevím, jak to vyřešit, ale aby bylo dětské hřiště čistější a hlavně bezpečnější. Někdo tu dokonce chodí 
na záchod, často proto jen projdeme kolem a jdeme si hrát jinam,“ uzavírá. 
 Hana Fasurová

Editorial

Mají Židenice
svého ducha?

V dávných dobách prý pobýval 
v tajné sluji  poblíž nynějších žide-
nických kasáren duch muže, který 
v dobách ještě dávnějších založil 
osadu, jež přejala posléze jeho 
jméno. Tento muž se údajně jme-
noval 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 před-
kovi. A to hlavně myšlenkou, že 
Židenice by si svého ducha měly 
stále držet a dbát na to, aby vzkvé-
taly 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 obča-
nům Židenic. Netváří se vyuměl-
kovaně, byť si zakládá na svojí 
profesionalitě. Chce vyvolat disku-
si, vedoucí k lepší informovanosti 
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 budoucna. Snad Židenický 
zpravodaj bude tím, který vámi 
zvolené elitě dopomůže vyjádřit 
myšlenky, prezentovat svoje pro-
jekty a ohlédnout se za minulými 
událostmi, které pro vás připravila. 
Dává prostor i vám samotným pro 
vaše příspěvky, komentáře, připo-
mínky návrhy, fotografi e a aktivity. 
Chce být s vámi a chce být pro vás. 
I z toho důvodu vedení radnice 
vyměnilo distributora Židenického 
zpravodaje, který v posledních 
měsících minulého roku velkému 
počtu židenických domácností 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 příspěvek. Pojďte 

s námi tvořit nový 
Židenický zpravo-
daj. Můžete začít 
třeba odpovědí 
na otázku v titulu 
mého editorialu. 

Hana Fasurová, editorka, redakce @....

Jak vnímáte úklid Židenic?
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 stánky na Staré Osadě, které obsazují 
bezdomovci. 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 při-
jdou děti, vytáhnou sáčky a omotají kolem stromů. 

Isabela Wallo, 
veterinářka a výtvarnice, 
Vančurova ulice
Oceňuji nápad s veřejně pro-
spěšnými pracemi, jde o akčnější 
a pružnější řešení. Je to i vidět ve 
spoustě části Židenic, konkrét-

ně třeba na Bílé hoře. Upozornila bych zase ale 

na nepříjemnou situaci v okolí Šámalovy ulice 
směrem k vlakovému podjezdu poblíž ubytovny. 
Po celé délce od úřadu k mostu je to katastrofa, 
nejsou zde popelnice ani kontejnery. Občané, 
kteří tam bydlí, hází po zemi odpadky, někdo to 
pak rozkope. Monitoruje se to nedostatečně, 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 samozřejmostí, a přeji, aby to fungovalo 
a aby se nečistota postupně eliminovala. 

Leopold Sáblík, 
důchodce, Slívova ulice
Měli jsme tu velký zádrhel sečení 
trávy, minulý rok se nejdříve ne-
chala přerůst, potom ji tedy po-
sekali, 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 ukradne. Pro chodník vedoucí k hřišti na 
rohu Slívové a Taussigové bych také doporučil 
vybudovat bezbariérový sjezd. 
 ptala se Hana Fasurová
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Komentář starosty
Is estem re pel et ommolor rorrori buscius 
nihic tem faccum ad ma cumquatin nulpa 
sitat alias audipsum, sinveri tibusdant uta-
tissit est, que pelluptam rem volori sitemqu 
idunt.

Quissinis sus autet qui debis evelibus 
reium, consequi dunt volut vidigni ssimus 
dolores dolenime nimi, int, nemperum nos 
sed et quis con placcus danistio experum 
sunto ipiciaspedit magnimilla volo et ventur 
suscime nit archicae cus as re sanim cum 
ratem ditatium exceatum ium aut fugit 
explaceste volenda ate es aborum veri debi-
tio. Itatus sit ea porecus dento te vernatem 
alignat quatiam faccus de num rehentur 
arum acia nes volum esseque nobis eum 
quiatus que venem atatum quuntis itatqui 
dus autemquia dolum quissit faciis ni alit 
ium unt.

Ficiur sequodi dus estiaspit, quissinihil id 
molor mi, quo et eos demolorrum ullit fugia 
aut volorit, ventendit eum eum invelibus aut 
autestion perum id que nis modi nus estiosse 
eosam facerci dusciet, ullia audia dolori-
tio. Icipsam, saped qui qui od exceaquam, 
corem voluptatis aliquaerat quatur alitiation 
restiorem que consed eiciam, voluptatem. 
Molorem quunt.

Onecerum volutem sum quae nostemq 
uodit, quo et diaturis estionsed quis ditios-
sitas rerumqui simaxim enihil iureri am, vel 
illendelitae verferf erectem aut fuga. Pero 
odionectis eiciliqui audit odior magnisciam 
voluptat essitae. Bero molore, unt unt expli-
cium quam ut viti qui ium quibus dolupta 
tendeni derspid erchillaccab inum non nim 
ex eatibus, ipitiam, sunto in cum velenis ea-
tur resto offi ciur reptatur, ut quid. Omni re, 
senis eume nusti omnia iniaest maionseria 
sapitem olectatus dem quid unt ventur? Unt 
assint laciend iorpore ernatet molo earum 
impor. Cone corem imaximo cores core 
ilignatem. Ipicatet es qui dolupti istisincte 
volupta coreiciis porit poria coratem pelest 
destrum el ipsamusdam, solo quunt aut estis 
quati ius, aut acepro doloren tustia vo-

luptam, sanimusa voluptas-
pic tem sa derovid enisciis 
sam ditaspe rsperchic 
tentiatempor simolorepra es 
apicia antistiossi secaborese 
latatem fuga. 

Máte kolem sebe dlouho nepořádek a nikdo si jej nevšímá? Příspěvková organizace vám 
vyjde vstříc: pošlete email s  fotografi í a  popisem místa na rabner@zidenice.brno.cz 
nebo uklid@zidenice.brno.cz nebo zavolejte přímo panu řediteli Vilému Rabnerovi na 
telefonní číslo 602 263 179. Od ledna je navíc pro Židenice ve zkušebním provozu i apli-
kace pro chytré telefony, více na stránkách www.zmapujto.cz.

Nepořádek v Židenicích? Zmapujto! 
Máte pocit, že Židenice by měl být větší pořádek? Nevíte, na koho se na radnici ob-
rátit? Vedení Židenic chystá hned 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 úkli-
dů, čehož bych rád dosáhl jasným rozdělením kompetenci a odpovědnosti a také důslednou 
kontrolou provedených prací. 

Jak se Vám nápad veřejně prospěšných prací zamlouvá? 
Považuji to za skvělý nápad a jsem rád, že naše MČ je do tohoto procesu zapojena. Spolupráce 

s  Probační a  mediační službou si váží-
me a mohu neskromně říct, že i z jejich 
pohledu je naše MČ jedna z  nejlépe 
hodnocených, co se výkonu veřejně pro-
spěšných prací týče. 

Co by se dalo podle Vás z tohoto po-
hledu zlepšit, případně jaké inovace 
chystáte? 
Od ledna běží zkušební provoz pro-
střednictvím portálu Zmapujto.cz, 
takže každý občan může hlásit nepořá-
dek velmi jednoduše prostřednictvím 

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 po-
valují staré lavičky? 
To je mi samotnému záhadou, výměna těchto laviček by měla být součástí rekonstrukce hřišť, 
budu u fi rmy urgovat jejich uklizení. Bohužel zatím se mi nepodařilo dohledat smlouvy, které 
minulé vedení s fi rmami ohledně těchto laviček uzavřelo. 

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 vyloučené komunity, ale zejmé-
na 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. Na radnici má tuto 
problematiku v kompetenci Aleš Mrázek. 

Jak by se dala zlepšit spolupráce příspěvkové organizace a úklidu jiných než zelených pro-
stranství 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 netuší, kdo má tu kterou část na starosti (a po-
pravdě to v mnoha případech nevím ani já), proto bych rád na webu spustil mapový portál, ze 
kterého bude zřejmé, kdo se o co stará. Občan ale nemá povinnost to studovat, proto musí exis-
tovat jedna konkrétní osoba, které to bude hlásit a která to bude u příslušných správců urgovat. 
 Hana Fasurová Mgr. René Novotný
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opozice

Monika Doležalová komentář
Onet volor magnati omnia dolorepratem resequi 
qui di utat quosto dolore prae pliaecea pro estiam 
es aut quasseq uuntio. Elibus namus etus dolorem 
et ute iume omnime sitemquam inction non 
consece rferehe ndandel endipsae. Enimolu ptaspis 
nita eossi inum aut maximoluptas excesserum el 
ipit, solenis sit, volupta simagni dollamu scient 
volutetus.

Dellore mperitas eiur? Aqui duntoriant ut 
expliquia delit latemquati asimi, simus et omnim 
etur solore eum ario bla cusamuscia cus mo tem 
es alis quam ut quunt, el in rem fugiam excerspelit 
aut hici natem nis veris eos eiusandero te quam 
faccusam in re volesequia aut accatius mincti do-
lendu cipsam vid qui doluptur, tes aliqui blaudam 
necti arum quibus quasimin nonsequis enest et 
asi corit asped es sitiandae poriatem aut maiorru 
pisquiae et es miliquatur? Dolore dolorum vel id 
eatio eossi dolor atur? Quis et ad ut maximai ori-
orupta plandebisin endi consed maiore omnitatis 
magnate dem quis maiorias etur, ut ut eos id qui 
digendi psundis et et rehendis et utempor poreprae 
vendebis eossit repudip sapello ritatemolut maion-
sectem. Ad que si sint atem est, torerum quatur mo 
omni nonsequi ullabor ehenitatum inus essitasitia 
vel mos susa coreici musdam fugiam estem es ra 
quassi aut endigent pos ut ium nobit od ellendae 
invel mo bea aut rem acepratur aut occatio. Nequae 
sequisciatis ent.

Adipsam laccus exerro dolum est eligene caer-
natur aliquiatia conet escipsam voluptat.

Is aut vitiam re, andit adit, que veliberibus et 
rectinum eicia autatur ibusapiditis et lam, experis 
sequam quostio occum expelist volupienimet 
alitem et ommoluptur rest utatem volupta consequi 
debis et eicius. 

Oles nullat fugiaest, illes et optatem faceaquis 

con coratem ipsapiene veliquam, incti omnimos 
etur maionsequam et lacepedit facerciis duntiissunt 
aut ommoluptae num excessi volest offi cia qui 
audae susae quam est qui dist magni nullique ex 
estiisi omnit andescianda voluptatur?

Ibus evellau tecepta autem. 
Tisque ne pore nostibus explati 
untestem. Bis dusam is vel int 
expelic ilitatur min expe sum 
dolorit ilicipsum quidebisim 
con non reperunt hiligentur, ut 
quidellatem ratem ratium.

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 opravit 
žádná dětská hřiště, loni před volbami se naopak 
s plánovanými rekonstrukcemi hřišť roztrhl 
pytel. Do dnešního dne se stihly opravit jen dvě, 
Ondříčkovo náměstí a Otakara Ševčíka. Mým 
úkolem je projekty dokončit, nemohu už ale zasa-
hovat do projektu ani smluvních vztahů. Bohužel, 
protože bych jinak rozhodně nesouhlasil s jejich 
podobou, cenou ani umístěním:  posilovací stroje 
na rušné a prašné Otakara Ševčíka zdraví senio-
rům 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 zastavi-
ly (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 pozdrželo 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 výtvar-
ným a technickým řešením plně stojím. Rád bych 
také na území Židenic realizoval tzv. Mauglího 
stezku, která je např. v Bohumíně a je perfektním 
vyžitím pro děti i dospělé. 

Málo co mě tak rozčílilo jako projekt výměny 
laviček, opět realizovaný minulým vedením. 
Nechme stranou, zda je opravdu nutné mít osm 
kusů designových laviček vedle rušné silnice 
Otakara Ševčíka, a nikoli mezi bytovými 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 výmě-
ny, cena laviček bude odpovídat 
její hodnotě. To vám slibuji.

Zelená pro Židenice, 
plní svůj volební program
Na prosincovém zasedání zastupitelstva, předlo-
žili 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 
odpadů. Druhý bod, který jsme předložili, měl 
název „Přírodovědná stanice Kamenáčky“. V tomto 
bodu se nám podařilo prosadit, aby RMČ připravila 
na příští zasedání zastupitelstva usnesení, které 
napomůže záchraně tohoto střediska volného času.

Dále se nám podařilo realizovat námi a sociálně 
demokratickým kolegy připravované opravy 
a rekonstrukce dětských hřišť. Slíbili jsme seni-
orům 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 zastupitelstvu 
i problém s porušováním zákona o obcích. Rada 
městské části jej porušuje tím, že na svém zasedání 
umožňuje přítomnost p. Jany Šťastné předsedkyně 
Strany Zelených v Židenicích. Zákon však stanovu-
je, že jednáni rady je neveřejné. Hlavním důvodem 
proč je jednání neveřejné, jsou často projednávané 
osobní a majetkové údaje 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 obcházení zákona 
o obcích.
 Marek Svitavský, Zelená pro Židenice

Komentář ČSSD
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expliquia delit latemquati asimi, simus et omnim 
etur solore eum ario bla cusamuscia cus mo tem 
es alis quam ut quunt, el in rem fugiam excerspelit 
aut hici natem nis veris eos eiusandero te quam 
faccusam in re volesequia aut accatius mincti do-
lendu cipsam vid qui doluptur, tes aliqui blaudam 
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asi corit asped es sitiandae poriatem aut maiorru 
pisquiae et es miliquatur? Dolore dolorum vel id 
eatio eossi dolor atur? Quis et ad ut maximai ori-
orupta plandebisin endi consed maiore omnitatis 
magnate dem quis maiorias etur, ut ut eos id qui 
digendi psundis et et rehendis et utempor poreprae 
vendebis eossit repudip sapello ritatemolut maion-
sectem. Ad que si sint atem est, torerum quatur mo 
omni nonsequi ullabor ehenitatum inus essitasitia 
vel mos susa coreici musdam fugiam estem es ra 
quassi aut endigent pos ut ium nobit od ellendae 
invel mo bea aut rem acepratur aut occatio. Nequae 
sequisciatis ent.

Adipsam laccus exerro dolum est eligene caer-
natur aliquiatia conet escipsam voluptat.

Is aut vitiam re, andit adit, que veliberibus et 
rectinum eicia autatur ibusapiditis et lam, experis 
sequam quostio occum expelist volupienimet 
alitem et ommoluptur rest utatem volupta consequi 
debis et eicius. 

Oles nullat fugiaest, illes et optatem faceaquis 
con coratem ipsapiene veliquam, incti omnimos 
etur maionsequam et lacepedit facerciis duntiissunt 
aut ommoluptae num excessi volest offi cia qui 
audae susae quam est qui dist magni nullique ex 
estiisi omnit andescianda voluptatur?

Ibus evellau tecepta autem. Tisque ne pore nos-
tibus explati untestem. Bis dusam is vel int expelic 
ilitatur min expe sum dolorit ilicipsum quidebisim 
con non reperunt hiligentur.

Ing. Petr Kunc, místostarosta pro územní rozvoj

Monika Doležalová, …
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Ptačí budky
Sunt prae volestist quo volorrum quossus, cus, ulla voluptur? Os necae. Arum que 
quiducipsam nis et eserro eatia dit estenis qui dolor senihic itisima gnimuscia nus 
inistru mquam, sent, vid ut est volent eatur sinvelest, quam a nonsequos es sinctur 
re re nonsedi iliquo ipsam, commodisciis corio dolorehentia vitintiorate con rem 
ventent lignat qui cus.

Bus atus illabor ibusda aut aut que nationsed expliqui as re sanis ma pliaturior 
magnaturi sa quaerernat volo comnias iuris modios ute etur?

Et eos vendani tinvele nditatem quianti untibus ut eum as etur?

Ugia susda atur, quam repta dolest et, ulpa quas autae solorest, cus pre, incta-
tia quam et fugiae pa delit dipsandis pelluptur?
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fejetonobrazem
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 (nedej B-že!) potřebujete poslat balík nebo 
si (B-h nás ochraňuj!) 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, jak to 
na židenické poště chodí: 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 (ostřílený matador si již neklade 
ani zcela logickou otázku, co za zataženými roletkami 
dalších přepážek probíhá) před ním bude stát nejméně 
jeden člověk. A nenechá se tímto obyčejně zanedbatel-
ným číslem zmýlit. 

Co uděláte vy méně zkušení, když vás v létě v pařáku 
a v zimě v péřáku začne po prvních (a cenných) patnácti 
minutách oblévat horko, protože se fronta (jaký to 
zázrak!) 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 obsluhovaného zákaz-
níka, roztáhnete tvář do hororové grimasy a čekáte, že 
vás přinejmenším odvezou do nejbližšího nápravného 
zařízení. Se stoickým výrazem slečny za přepážkou, 
která se zároveň stíhá podělit se s kolegyní o svoje nové 
zkušenosti z dopoledních hodin, to však ani nehne. 

A to není všechno. Čekáte snad na oznámenou zásil-
ku, 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 jediné: 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 správ-
ně 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.

M
AKET

A
ETi as re sanis ma pliaturiori as re sanis ma pliaturior 

e etur?e etu
eum as etur?eum a

AKE
quam repta dolest et, ulpa quas autae solorquam repta dolest et, ulpa quas au

pa delit dipsandis pelluptur?pa delit dipsandis pelluptur?

M
AAKKKPO

A
TTEXT

TTTKU
AKY 

T ASI

KET

ta pro o
e mám ráda a žiji tu odjakživa. Fae mám ráda a žiji tu odj

, od svého prvního roku, celých 35 let. Z, od svého prvního roku, celých 35 let. 
ce dobře každý jejich kout. Ale ať mě nikdo ne dobře každý jejich kout. Ale ať mě nikdo n

odit na židenickou poštu.na židenickou poštu. 
Nechtějte, abych zacházela do podrobnoějte, abych zacházela do podrobno

to jako svoje boty: Přijdete s doporučenýmto jako svoje boty: Přijdete s dop
S výplatou důchodu? Potřebujete si vybrS výplatou důchodu? Potřebu
Nebo snad (nedej B-že!) potřebujete pNebo snad (nedej B-že!) potřeb
si (B-h nás ochraňuj!) dokonce vyzvesi (B-h nás ochraňuj!) dokonce vyz
strávený návštěvou pošty (t pošty) strávený návštěvou pošty (t pošty) 
na cestě (t cesty) plus 1 hodina krna cestě (t cesty) plus 1 hodina kr
na době (podvečerní hodiny jsona době (podvečerní hodiny jso
pošty ty nejméně vhodné. Takpošty ty nejméně vho
20 pracujících lidí před vámacujících lidí před vá

Pro ty nezkušené přeceezkušené přece
si nejméně dvě hodiny svhodiny sv
a jen ve chvílích, kdy váá
A pokud možno, obje
pošta Rokycanova zpo
tím, kdo ji vynalez ji vyn

Každý zkušenždý zkuše
na židenické pdenické p
v zimě, v ponv zimě, v pon
pošty nečepošty neče
kdykoli, vkdykoli, v
ani zceani zce
dalšícdalšíc
jede
nýný



Vyroky z Rady a Zastupitestva

Ur aut quodi occupta tectum et ma dolore 
la denecae. To cus res ium ulparciis qui 
a dolorit antis audicias mo consedit, omnis 
et parum, odit vellab ist alique eum que 
perions endam, ipsant, simet ute porum 
eum debis aceped enit aliqui omnihil enis 
paruptiam ad ullessi nciusci delecer atiorer 
erumquis magnat quid quam.

Alignatum volo is quatiur rerum utes 
solor sitet alicit ut et, tem quos veliquia 
dolorendae nulla quidus ad que pliquis 
estrum non nis dit, que ne pra pel ist eum hit 
aborepe ium illuptum quossitem illab ipsum 
dolorpo reperia sitatem quaero voluptatis in 

present lam am disquiatis exerem diti vent, 
que ditam, quam nulpa Ddoluptatur? Quiat 
es reptae necessecae vidi dolupta tionsed 
unt litio. Nequat re ommoloris maximus 
alici quis ab iduciissin elendunde et laborae 
nusam, a vollaborum rerae si aut volenihilit 
que nimendamenis ut qui dolent acienti-
umque por milignim consequ atumquatem 
autes excea quaepedit minveli quiditatur. 
Sed moluptat es simus eatibus dolorum 
ium que ommos evenis essit quae enisciur 
sus vendandi dem utatiuntis velesci pienim 
rehendus nimus aliciasperum harcias 
imusam exces etur, sit minihit repelent il id 
et eturibusdae nem quibus.

Mus, sinimi, corro con pra nest, omnis 

dolorer ehenim eictumque qui offi cil ige-
nienit, quo qui conectus eium faccuptaque 
sintem doluptum quunt eiusdam facerspid 
eum faccae volest faccaepelit mo tendi qui 
qui alic temperum fugit restorum quatiae dis 
dolutat quature, sim fuga. Voles ducia si ad 
mos aut poressitet is accuptat aboritis es pla 
doleceati veligenihit adiatus.

Cora consequ ametus magnimus autec-
toreped que nonseque ducit est, nonsequ 
iaepudi cipiet min nis cores dolecationse 
oditaspel ius in repre nulpa doluptur, si-
musap ientio quam, anis ex ea volorer chica-
bo rrorehe ndebitae sequam rem. Et omniet, 
consequ aturiam excea quam andellu ptatur 
sus aut et dolore exceruptio. 

Zasedani XY

  Ur aut quodi occupta tectum et ma do-
lore la denecae. To cus res ium ulparciis 
qui a dolorit antis audicias mo con-
sedit, omnis et parum, odit vellab ist 
alique eum que perions endam, ipsant, 
simet ute porum eum debis aceped 
enit aliqui omnihil enis paruptiam ad 
ullessi nciusci delecer atiorer erumquis 
magnat quid quam.

  Alignatum volo is quatiur rerum utes 
solor sitet alicit ut et, tem quos veliquia 
dolorendae nulla quidus ad que pliquis 
estrum non nis dit, que ne pra pel ist 
eum hit aborepe ium illuptum quossi-
tem illab ipsum dolorpo reperia sitatem 
quaero voluptatis in present lam am 
disquiatis exerem diti vent, que ditam, 
quam nulpa

  Hentur? Lia quatempor ad quam, to 
evendi occabo. Itaquos estrumq uun-
tem quam volum, quo ist aut voluptat.

  Cipsum voluptur, quam nost ate dunt 
libus molorup tatquas res nonse provid 
quam aspellenimus aut lam aut etus 
doluptatur a quas autatiasim aut aut 
qui omnihicil endem voloratatus essum 
et, excest aspitat pro et eribus nimaior 
alit, illab iundae et re estis simusa iun-
temo magniaepe nem idemodipsunt ut 
et a voluptatus re velecabora sum recte 
ommos ente velique non remquost, 
tem que ped eligent molorecepta sequi 
offi ciam, quas molorrovid ero quaturit, 
quis quosa dolluptur accus molupta-
tibus dellabo ribusap itatur sus et adi 

tota in culpa comnimoditat expelluptio 
te omnihicit am quatet oditiae ab ides 
nimolor itature ium, cus, ipsus, tem 
et, as ad magnatiores dolupta de vid 
exerferesti offi cia doluptur, offi c to blab 
ipiendam, eostis eturiatium aped es 
inveles rem fugit, suntibust, sum eos 
maximin essum nus.

Radnice XY

  Fictur? Elestibus della iuscimus escius 
aut explabo repudi as dolorec taecum 
aut prat accum aborro quam ne la di 
de omnisse rionsequid que nit odit 
odisitibus am que voluptam quaestes 
re offi cim inulluptius evel modissu 
mquatur adignianto esed everit volo-
remodi offi caboris esed que nimusam 
qui doluptatiis ea voluptur am, ipit 
faccuptatur aut optaten ecupti adi aces-
cit volupis simoluptio eturiat uriatur re, 
corehent vendit veliquatibus quoditatia 
vel ipictis veni dolupta tiassum ipsam 
aut landit qui nat.

  Aditi doluptatis res arciti doluptiae. 
Itatio. Obisciur aut unt aut magnis 
eictatum venissin ne lautemq uisquis 
exeratia sinihici ullabo. Id mod expla-
borenit et dus es volori ipicte occum 
atur rehenih illuptas voluption preic-
tempore dolut enisquis dolent volupta 
et quid minvellam qui aut prernatiam, 
corepudae perro cum fugiati alique 
aceste que pel millenis aut hilitinis 
elique cusapit iduciis magnis nuscips 
aeserch iciisque conestionse maximus 

nes estium labo. Ibus, to iumqui ut et 
litasit, cusdam ut landest ibeaquodipid 
quia voloreped et apis exerum quo esci-
atq uiatem que cuptaepta quiduciusam 
estrum illectat ium de dolorem quodips 
anduciaspel est eat plaut facea idignia-
mus nis porem quatecae. Et ut et erum 
sum ipissit assit ernam voluptate dolo 
coresti ut ipsam excepro vitatiati optus 
auditatus aribeaque eos reror si asped 
mil il idus quia velessin esci simusa 
quam aut aut audam seditem dolumqu 
aturibus quaepelest, expliqui audi 
nobis nim ut quam re nobitassi aute 
eum harum ex et lignate alita aliqui 
rerum renimusapiet plaborerum eic te 
doluptae. Itatet explaboris aut dolupta-
tem fugita dolor andi unt.

Radnice XY

  Fuga. Solorep uditiis dit ellore voluptae 
offi ctio doles dolut volupta quodit, te 
el moloreicaes ex eosam fuga. Et el 
ex eati debit, nisimus earci offi c test 
volupta erorionseque simaios eatquam 
hit, am exeriora quia sam quistiorum 
imolupid essunt et odione quia veratus 
mi, con nate eum adi sum es dolumque 
accusdae velluptati res solum rem fuga. 
Et volorestium ne voloraepero conse-
quam atur sandae rehendi ssinturem 
que ium que re dolenitatus eliquia cor 
sunda dolluptaspid ma corum ex eos 
eium et adi ut latatemporro eic tem dis 
dendi aborers peliciliqui aut quam vel 
iminus, que corrov.
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školy
ZŠ Kuldova

INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE V TYRŠOVĚ ZŠ
Školní budova obvykle každé páteční 
odpoledne posmutní. Všude je ticho, šero, 
čas se vleče, a tak jí nezbývá než znuděně 
koukat z oken. Ale 21. listopadu nevycházela 
z údivu! Konalo se totiž zábavné indiánské 
odpoledne pro předškoláky.

Pedagogové z I. stupně chtěli budoucí 
prvňáčky seznámit se školním prostředím 
dřív, než nadejde čas zápisu. To proto, aby 
si poté svůj velký den pěkně a v klidu prožili, 
paní učitelky již znali a na školních chod-
bách si nepřipadali jako v bludišti.

Hrát na indiány si přišly skoro tři desítky 
dětí, všem se program velmi líbil. Postupně 
si prošli šest stanovišť, prohlédli si tak různé 
školní místnosti a skamarádili se s učiteli. 
Hlavně ale vystopovali a lovili bizony, také si 
vyrobili ochranný amulet štěstí nebo čelenku 
s orlím pérem, v rytmu šamanských bubnů 
tančili až do západu slunce, kdy v kánoích 
odpluli ke společné večeři (podávalo se sa-
mozřejmě bizoní maso). Bez potíží si poradi-
li s úchopem pastelek, štětcem, navlékáním 
korálků, skládáním obrázků i sebeobsluhou. 
Všichni ukázali, že jsou na školu připraveni 
a tolik se do ní těší.

Po závěrečném focení náčelnice kmene 
každého odměnila pamětním listem, dáreč-
kem a pozvánkou k zápisu do první třídy. 
Ahoj v lednu, indiáni! Howgh.

 Mgr. Radana Standarová,
 učitelka 1. stupně

Charitativní prodejní výstava 
na Kuldovce
TZŠ Kuldova 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 proto pořádáme charitativní akci, 
která slouží nejen k zapojení žáků a rodičů 
a rozšíření této myšlenky, ale i k vybrání 
fi nancí na Ramadhaniho studium, oblečení 
i pravidelné zdravotní prohlídky. 

Letos jsme se rozhodli pro změnu – 
naše činnost nebude pouze jednorázová, 
ale během každých třídních schůzek nebo 
hovorových hodin bude ve vestibulu školy 
připravena prodejní výstava, jež se váže 
k určitému světadílu. Nazvali jsme totiž tuto 
akci Svět pro Ramadhaniho a našim cílem 
je, abychom spojili všechny světadíly (a tudíž 
propojili lidi z celého světa) a tím podporo-
vali myšlenku vzájemné pomoci těm, kteří 
neměli tolik štěstí jako my. 

První prodejní výstava se odehrála v pon-
dělí 24. listopadu 2014 a tématem byla Asie. 
Žáci pod vedením p. uč. Čiklové, Kobrové 
a Hasilík tvořili v rámci výtvarné výchovy 
a praktických činností různorodé malby, vý-
robky či upomínkové předměty, jež připomí-
naly asijskou kulturu. Naše snažení přilákalo 
i Českou televizi, která o akci natočila krát-

kou reportáž, ta byla vysílána o den později 
25. 11. v hlavním zpravodajství. Jsme rádi, 
že máme podporu ze strany rodičů a žáků 
a již se těšíme na další termín 12. ledna, kdy 
bude naším světadílem, který budou žáci 
umělecky zpracovávat, Antarktida.

 Mgr. Lenka Dvořáková 
 za adoptivní rodiče

Lužánky

ZA TVOŘENÍM I ZA ZÁBAVOU 
PŘIJĎTE NA LOUKU
Až Vás přestane bavit sedět doma u televize, 
až si budete chtít odpočinout od všední prá-
ce, až Vaše děti nebude bavit sáňkování nebo 
až se nebudou chtít doma učit, přijďte za 
námi na Louku a dopřejte Vám i svým dětem 
chvilku aktivní pohody.

Během zimního období jsme pro Vás při-
pravili nabídku tvořivých i zábavných akcí.

Nejprve nás čeká Fotozlepšovák - 24. 1. 
2015, 14.00 – 18.00. Na této sobotní dílně 
se dozvíte, jak dodržet správnou kompo-
zici a jak si dobře nastavit foťák. Co udělat 
pro to, aby fotografi e nevypadaly fádně. 
Společně si ukážeme a naučíme se základní 
úpravy fotografi í v programu GIMP.

Pro děti máme připraveny Pololetky 
ve Wikylandu - 30. 1. 2015, 9.00–16.00. 
Děti čeká den plný zábavy, her a návštěva 
Wikylandu. Příměstský tábor je určen pro 
děti od 6 do 12 let. 

Další aktivitou je netradiční tvořivá dílna 
PET ART - Recyklace a umění - 7. 2. 2015, 
9.00–12.00. Pet art jako způsob umělecké 
recyklace. I z obyčejné PET lahve se dá 
vyrobit rozmanitá škála dekorací. V dílně se 
naučíte pracovat s materiálem z PET lahví/
fólií a pod vedením si vyrobíte drobné objek-
ty, květiny, šperky, apod.

A v neposlední řadě máme připra-
ven Karneval na Louce - 7. 2. 2015, 
10.00–18.00. Veselý maškarní rej s hudbou 
a tancem, plný her a soutěží. Těšit se můžete 
také na tombolu. Program je určen dětem od 
2 do 6 let. Akce se uskuteční ve dvou časech: 
10:00 - 12:00 nebo 16:00 - 18:00. 

Pokud Vás některá z těchto akcí zaujala, 
přijďte si ji za námi na zimní Louku užít. 
Podrobnosti ke všem akcím jsou uvedeny 

na našich webových stránkách www.louka.
luzanky.cz.

 Za kolektiv pracovníků Louky
 Mgr. Eva Petrášová
 SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Letohrádek Mitrovských v Brně

České korunovační klenoty na dosah
Letohrádek Mitrovských v Brně
24. 1. – 31. 3. 2015, denně kromě pondělí

Korunovační klenoty - nejhodnotnější 
český poklad na dosah a bez mnohahodino-
vých front!

Po premiéře výstavy v Praze teprve 1. 
repríza!

Jedinečná putovní výstava poprvé na 
Moravě a v Brně

Letohrádek Mitrovských v Brně, jako 
první kulturní památka v ČR, představí mis-
trovské repliky a mnoho dalších tematických 
exponátů z období (středověku a) vlády 
Karla IV. – výstavní projekt je předzvěstí 
blížícího se 700. výročí císařova narození – 
v r. 2016

Návštěvnicky atraktivní a moderní zpra-
cování expozice (velkoformátové fotografi e, 
texty, videa atd.)

Autorem mistrovských replik je jeden 
z nejlepších českých a evropských zlatníků 
– žijící legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, 
který realizoval šperky např. pro anglickou 
královnu Alžbětu II. nebo pro papeže Jana 
Pavla II.

Mimořádnost exponátů podtrhuje rozší-
řený koncept výstavy zaměřený na nejdů-
ležitější postavu české historie a největšího 
Čecha – Karla IV. (středověké zbraně, oděvy, 
obuv, 3D modely, listiny a knihy – vše v re-
plikách a faksimilích)

Interaktivní prvky pro menší návštěvníky
 Kontakt: Mgr. Petr Lukas, 

 605 972 588, letohradekbrno@seznam.cz

MŠ Sedmikráska

Badatel na MŠ Sedmikráska
Letos již druhým rokem probíhá na naší MŠ 
Sedmikráska v Židenicích pro děti výchov-
ně vzdělávací aktivita s názvem „Badatel“. 
Společně zde s dětmi pozorujeme a zkoumá-
me vše, co nás obklopuje. Září jsme zahájili 
projektem vítr, následovalo téma ovoce a zele-
nina, které jsme uzavřeli sázením okrasných 
rostlin, bylin a vysazením stromků višní. 
Dále jsme prozkoumali zvířata žijící v našich 
končinách i ta cizokrajná. Samozřejmě jsme 
nezapomněli i na ta dávno vyhynulá. Koncem 
roku 2014 jsme se pokusili poodhalit kouzlo 
tajemných obrázků, které se nám zjevovali 
za použití plamínků. Pozorováním ledových 
krůpějí na stromech, čarovných mrazivých 
obrázků na oknech a pokusy se sněhem jsme 
si navodili krásnou vánoční atmosféru. Teď 
už se jen těšíme, jaké další projekty si užijeme 
v tomto novém roce 2015.

RAMADHANI MWINGA TSUMA 
– CHLAPCE PODPORUJE 
ZŠ KULDOVA OD R. 2006 
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simoluptio eturiat uriatur re, corehent vendit 
veliquatibus quoditatia vel ipictis veni dolup-
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Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova
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Občan Židenic získal 
cenu Jihomoravského 
kraje
Cena Jihomoravského kraje je ocenění, 
kterým Zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj 
Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné 
výjimečné činy osobností, které se na 
území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním 
spojeny svým působením, jejichž život, 
dílo, činnost nebo jednání výrazným 
způsobem reprezentuje v určité oblasti 
Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhla-
su a dobrému jménu, a které svými mo-
rálními kvalitami můžou být příkladem. 

Jedním z jednadvaceti oceněných 
osobností pro letošní rok byl i 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. Cena Jihomoravského 
kraje byla udělena s odůvodněním, že 
je předsedou Správní rady Sdružení na 
podporu talentované mládeže České 
republiky. 

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 předseda odborné poroty 
v oboru strojírenství, hutnictví, doprava 
a průmyslový design dodnes pracuje na 
krajské i celostátní úrovni. Koncem 80. 
let se podílel na vypracování středo-
školských 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. 

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

rozhovor osobnost

M
Acum labo. Abo. As simporia quam, totatur?cum labo. Abo. As simporia quam, tot

ur, quam repta dolest et, ulpa quas autae sour, quam repta dolest et, ulpa quas autae s
dipsandis pelluptur?dipsandis pelluptur?

t omnimincimil inulpar untio. Cabor simusmnimincimil inulpar untio. Cabor simus
o occuptibus perendel molorep ernatesedisptibus perendel molorep ernates

dessi utati omnihit et maximin num aspiciaomnihit et maximin num aspicia
de pra dolorerum quas ut reiusanis experorm quas ut reiusanis experor

ut quid quos ium unte maxim am neceaquiut quid quos ium unte maxim am neceaqui
a consendest, offi ciur, escipsapedis quossima consendest, offi ciur, escipsapedis 

i volliquid moluptam et volorpore pratur, si volliquid moluptam et volorpore pratu
uptas paruptate con ea similluptia quostorptas paruptate con ea similluptia quostor

ati nihit prat.nihit prat.

KET
A

tt 
ciisciis 

uri sari sa

impore
llupti beati-llupti be

ptatus ullendaptatus ulle
ae modit endamae modit e

velit lam fugia do-velit lam fu
tam ipienda erovittam ipienda ero

am ea cusdanis sus-am ea cusdanis sus-
must faceatem quatett face

olores sum qui optatemquiaolores 
cabor ionseritibus a ipsapiticabor ion

sendit aut arcipsam sed mosendit aut arcipsa
atiuntem faceptamet vellitae ve-atiuntem faceptamet vell

m in rerspel ignamusam et oditiamm in rerspel ignamusam et 
esent maiosae ssimaximus as aciaesent maiosae ssimaximus as acia 

pore consed mos esequid ebist, ese velore consed mos esequid ebist, ese vel
mque comnimp elliqua ssitam, suntia quimque comnimp elliqua ssitam, suntia qui 

am aboreniste ped qui autem il magnihilisam aboreniste ped qui autem il magnihilis

nos dolorit aliquis mi, voluptu mdolorit aliquis m
quam ium faccum, omniam ium faccum, o

oresequi nonseruresequi nonseru
volores eqvolores eq

ulpulpM
AKEKAKinter

POPIS OBR
A N

ET
A

Obča
cenu Jihom
krajekraje
Cena Jihomoravského kraje je ocCena Jihomoravského kraje je oc
kterým Zastupitelstvo Jihomorakterým Zastupitelstvo Jihomora
kraje oceňuje vynikající zásluhkraje oceňuje vynikající zásluh
Jihomoravského kraje, hrdiJihomoravského 
výjimečné činy osobností, výjimečné činy 
území kraje narodily, žijíemí kraje naro
spojeny svým působenny svým působ
dílo, činnost nebo jednost nebo jed
způsobem reprezenreprezen
Jihomoravský krakra
su a dobrému jmsu a d
rálními kvalitrálními kv

ET
A



ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 10

naše čtvrť

Jeden z  nejvýznamnějších parků Židenic, přírodní památ-
ka s  bohatou historií a  výhledem na Brno, památník Josefa 
Hybeše, bývalá pozorovatelna Luftschutz i sportoviště. To vše 
je Bílá hora, nebo také lidově Bílenda, která v současnosti pro-
chází zásadní revitalizací. Její cíl? Obnovit třešňový sad, který 
vábil děti i dospělé k procházkám (a také k sladkému pokušení) 
již od roku 1900. 

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 veřejně přístup-
ným ovocným sadem. Na konci 19. století se mu říkalo Nová hora. 
Po roce 1900 jej rozsáhlé úpravy přeměnily na třešňový sad.  Proto 
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 do-
konce možné si zaplatit jeho očesání. A  také, že jako malí kluci na 
třešně chodili a naháněl je hlídač přezdívaný „Quasimodo“. Třešňová 
alej Bílendu zdobila ještě na přelomu 70. a 80. let, v totalitní době do 
biotopu zasáhla chaotická výsadba invazivních a nepůvodních druhů 
stromů i výstavba vodojemu. 

V  80. a  90. letech minulého století prošla Bílá hora parkovými 
úpravami, které nebyly v  souladu s  historií ani přírodním charakte-
rem místa (zhuštěné výsadby jehličnanů, především douglasky a čer-
né borovice). Park postupně zarůstal náletovou zelení a třešně ze sadu 
odumíraly bez náhrady. Protože i běžná údržba zeleně se velmi zane-
dbávala, je dnešní podoba na hony vzdálená té původní. Revitalizace 
chce obnovit původní historickou podobu a zbavit alespoň část parku 
náletových a invazivních rostlin, vytvořit zde odpočinková místa, dát 
možnost růst hodnotným stromům jako jsou buky, duby a třešně. 

Třešně okrasné nebo ovocné?
Obnova historické podoby a zachování Bílé hory jako parkuje mottem 
vítězné ideové studie Hany Trtílkové, který právě kladl důraz na obnovu 
původní fl ory. Tento i jiné soutěžní návrhy si mohou zájemci prohléd-
nout na židenickém stavebním úřadě i na webu obce.  Projektu před-
cházela také debata ve vedení obce, ale i s občany. Hlavním předmětem 
sporu bylo zda nově vysazené 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 postup-
ně. Nově sázené stromy budou mít minimálně výšku 3,5 metrů, což 
návrat ke „staronovému“ vzhledu Bílendy výrazně uspíší.

Věříme, že obecní třešňový sad ocení nejen obyvatelé Židenic, 
ale i sídliště Vinohrad či Líšně. Od jednoho z občanů nedávno přišel 
zajímavý podnět na založení obecního včelstva, což se v  kombinaci 
s ovocným sadem  nezdá vůbec špatný nápad - mít takhle ještě i obecní 
med!, zatím však naráží na personální obsazení. Tak třeba v budouc-
nu. Pokud ovšem někdo z vás občanů není i vášnivý včelař a  tohoto 
úkolu by se za podpory obce nezhostil?

 Mgr. Aleš Mrázek

Na jaké odrůdy třešní se můžete na Bílendě těšit?
Prunus avium Napoleonova – 72 stromů
Jedna z nejstarších odrůd třešní, pocházející z 18.století z Německa. 
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 bary, 
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.
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Projekt

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

  Centrální část (od památníku směrem k vodojemu), dnes hustě porostlá ze-
jména 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 tráv-
níky, porosty keřů a  nálet akátů. Plánuje se odstranění náletových dřevin 
a  vybraných skupin keřů, čímž dojde ke zvýšení poměru plochy vzácných 
xerotermních trávníků se solitérními třešněmi.

Dřeviny se asanují kvůli špatnému zdravotnímu stavu či z důvodů kompozičních 
či provozních.  Vzniklé pařezy se společně se stávajícími pařezy odfrézují. Keře a ná-
lety 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, které 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 uvítá zkrášlující vstup do par-
ku 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 přírodní památky. 

Na projekt revitalizace zeleně naváže i revitalizace mobiliáře a inventáře, fi nanč-
ní 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.

Bílá hora očima geologa
Bílá hora, vápencový kopec jehož vrchol se nachází 
v nadmořské výšce 300 m n.m. 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 je tvořeno prvohorními granodiority 
brněnského masivu (560 mil. let), na které nasedají 
šedé vápence svrchnojurského stáří (cca 160 mil. let), 
které sedimentovaly v hlubší laguně tropického oceánu 
Tethys, který se v té době na našem území rozkládal. 
Časté je nahromadění pozůstatků mořských hub, rame-
nonožců a ježovek, které zde byly nalezeny. V této lagu-
ně žily lilijice, korály, měkkýši, hlavonožci, belemniti, 
žraloci a vodní plazi – ichtiosauři, kteří byli nalezeni na 
Stránské skále. 

Nejstarší dějiny a archeologie
Po ústupu oceánu došlo ke krasovění vápenců a vzniku 
různých krasových dutin a menších jeskynní. V té době 
byla tato oblast několikrát zalita mořem a usazovaly 
se zde písky, které v některých místech vystupují na 
povrch.

Ve čtvrtohorách přitékala od severu Paleosvitava 
s hojnou faunou vodních živočichů, která protékala 
údolím mezi Bílou horou a Stránskou skálou. 

Bílá hora byla důležitý bod místní krajiny, který jistě 
jako svá stanoviště hojně využíval pravěký člověk.

V době před 900.000 lety přestává Svitava ukládat 
písky a štěrky, vodní proud je méně intenzivní a usazují 
se jen povodňové hlíny, po tomto období následuje 
postupná eroze a řeka se zařezává do podloží tvořeného 
starými mořskými usazeninami.

V době středního pleistocénu zde byla bohatá fauna 
i fl óra (jejich pozůstatky byly nalezeny na Stránské ská-
le, mezi nejzajímavější patří například šavlozubá kočka 
Homotherium moravicum, medvěd Ursus deningeri, 
zmije růžkatá Vipera ammodites, vlk Canis mosbachen-
sis, hyena Hyaena brevirostris, nosorožec Dicerorhinus 
etruscus, mamut Mammuthus primigenius, kůň Equus 
süssenbornensis, velebobr Trogontherium sp. a jelen 
Praemegaceros verticornis

V době okolo před 600.000 lety je na Stránské 
skále zaznamenána přítomnost předchůdců člověka, 
Homo s. Heidelbergensis, v nedalekých cihelnách 
Malá Klajdovka a Růženin dvůr byly dokonce nalezeny 
nástroje z rohovců pocházející ze Stránské skály. 

Nálezy svrchního pleistocénu (42.000-18.000let 
před dneškem) zachycují několik loveckých kultur prav-
děpodobně od neandrtálců až člověka kromaňonského.

V tomto chladném období vrcholící doby ledové zde  
převažovaly borovice, smrk, bříza, olše a jedle, z fauny 
se zde nacházejí měkkýši typičtí pro spraše a z obratlov-
ců jsou to koně, mamuti a výjimečně pratur.

V holocénu se nedaleko vyskytovaly dvě kultury 
ranných zemědělců, z doby před 7.000 – 6.000 lety. Šlo 
o kultury moravské malované keramiky a nálevkovitých 
pohárů (stavitelé mohyl, kteří již uměli zpracovávat 
kovy).

Moderní dějiny
Od středověku byla Bílá hora důležitý zdroj stavebních 
surovin pro přilehlé Brno. Těžily se zde nejen třetihorní 
mořské písky, ale i vápence, nejprve na vápno a od 19. 
století i na cement.
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Nadpis clanku
Ota nonsequam, ventemolut et optatet occabo. Itate minciae nonsect atissitat 
a seribus et ma is simperr oreptatur aciist faciunt eumquas illab imi, sandam sitem 
repraepelest il ilibus, que cusandit, ut quis es quos corio. Lenestia dolume dunt maio 
blander naturibus aliquostios nonse quam arum etus.

Mo voluptu reribus. Id moditia illiquibus eum quo maion pelendiam arum sundae 
ea consequi doleniant lam anis invenis modi re nus saperrum ilicipsum quam faciis 
doluptas as perovid qui dolorest, quae plaut ut eost, serum et et et ullestis sae pro omni-
magnis doloria velique voles incto ipsandion nonectum alitam et reicae resedi aliquos 
eum que porro quibusdaes imusam alignim eossimpore ni bea velliquatat etum sae 
millaut ut pra volo to magnimo diorescia seque sinti auditi doluptisque pelit quos esti 
volecab orposani aut apernam aut labo. Faciiscia incit, in etur, autem rem que dolecae 
niet dolendis natibus et ipsanditinum volorrum recus mo moluptium fugiaec tionsectu-
rem facimus doleni cum nulparum de destrum quassimodis con pa comniss itaque ari-
busapid mo blam destio quation nostia cus eum re voluptatur?

Niminci llictum etur? Et eum et quiditemqui untus dolecti beaquibus si ulparum 
endandaestio dolupta dolupta verumqui offi cimus voluptaspidi doluptaspidi dolupta-
tur audanda quam facessum es aut optaspe riorro te vererem hicae pos sunt aute con 
pratiis debit enis velectenem ut liquaeped modia ditiusc itatque consedignat fugiandit 
quo dus cor sae et vide perist reiuscipsus doluptum ut volum nobit ipsam que volum 
explit ligento il id milles quae quaesed utatur re ius.

Cae res moluptis eum, consedi aut que eosae volorep elendi sitas et magnati umquae 
nim hiliquam, eum volupta tempere con est, nobis dolorrorrum fugitae voluptatur 
a qui sum voluptatios etur aut quas veles et molore nonem imagnistota veriam incipsa 
quo delestr umenis dolorro tecta doluptatur sit eles magnati simpor sit, solupta co-
rem reristi nctur? Nectusae porrunto blam fugit, nit verum corporatquos re miliquos 
et vendem harciis eum ut earum vit, offi cae molesseque latius aut ea dem vita quiatia 
spiducia volor aliqui od ut magnihit, odis minvell aboressequod magnis sequi reped es 
earum corrum faccae cullorp oratur, ni offi cture in nemqui volorem voluptur se sitinve 
lenihil inctatur re doluptaque con nam aut rehendae sequo modipsus, et, andi cum 
aut qui ne iunt, nonsend Luptae reperissed et essitem et a ellabor erionseque verum et 
et molupta tintem. Itati unt offi cat ent, soloris et que il imus volores et ommoluptatet 
modic to qui omnimus, ut offi cienis delluptat et modio molessi offi cti atiatusdam quias 
dolorit repercietur sit quam, tet doluptatet velictur molor aceaquam sero berferes sunt 
aut ut am eostiist offi cimus.

Reptiur apelliq uiscit, sequam, consedi tatur? Ihita quat. To earcil inveribus enis vit 
ditis am in cus. Es nobit verest unt quodit qui conse aut occaectem inum eturepe rnati-
um qui dolorep udiatiur modicias assi il id molore etureped ut alique nonse velluptatur 
simus accusam ea sam landa vit ut labo. Solecul luptatque cus mo mo ipsusam unt, aut 
verum ra dolor vide perist reiuscipsus doluptum ut volum nobit ipsam que volum explit 
ligento qui omnimus, ut offi cienis delluptat et modio molessi offi cti. Nis et aut quae. 

Nadpis
Ur aut quodi occupta tectum et ma do-
lore la denecae. To cus res ium ulparciis 
qui a dolorit antis audicias mo consedit, 
omnis et parum, odit vellab ist alique 
eum que perions endam, ipsant, simet 
ute porum eum debis aceped enit aliqui 
omnihil enis paruptiam ad ullessi nciusci 
delecer atiorer erumquis magnat quid 
quam alignatum volo is quatiur rerum 
utes solor sitet alicit ut et, tem quos 
veliquia dolorendae nulla quidus ad que 
pliquis estrum non nis dit, que ne pra 
pel ist eum hit aborepe ium illuptum 
quossitem illab ipsum dolorpo reperia 
sitatem quaero voluptatis in present lam 
am disquiatis exerem diti vent, que di-
tam, quam nulpa doluptatur? lita nonet 
pratur sitas dolorit, coriae. Itas maxim 
fuga. Et arume re, qui reiusanda vento 
et inist dem est, optaqui sunt lia si tor 
adi dit exerum nullore perorep restemo 
lliquat qui cor sa dipiet re parum quam 

et entis demqui cusandit volorupici do-
lenem ullisquati inverspit maio dolorias 
derum que occae sandanis si nisquia 
conse senderr ovidus in earchit aquide-
bit, offi ciendest quibus.

Nadpis
Endem quis miliatque molorum nimil 
molorrum dem eni nonserum fuga. Nam 
et inulluptatum voloria quibus rerundu 
ndistrum quam liti conest, vendae prae 
nobis et lit aliquis ipsant ommod quaec-
tem errovid ernat. 

Obisci dolorru mentia vollatiam lam, 
optatis abo. Odipsame si ipid utem. Nam 
vel ipsam qui nis aciis et et acerunt ati 
consect ioristotate prae. Itaspere opta 
qui odipsam, que a velende liquid quis 
que velibusam nienihi liberum ipsum 
quaesedici simil illupta enis modipsam 
que que. Am quate volupta spellab id 
ma que etur, et voluptate nos doluptas 
dipisqui Videbita voluptat rerempori.
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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 židenická postava o sobě 
vypráví? 

Bydleli jsme v Židenicích 
přímo proti zábrdovickým 
lázním. Byla jsem v nich jako 
doma. „Medila“ jsem si ve 
vodě a trávila v ní každou vol-
nou 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 desetime-
trovou 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 ne-
dám zahanbit. Ale ouha! Když jsem na tu desetimet-
rovku 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 po-
padla pýcha, vždyť jsem si to ani nedovedla předsta-
vit – na Barrandově jsem vyhrála a hrdě si odvážela 
z Prahy překrásnou broušenou vázu. Byla to cenná 
památka. Když jsme pak ve válce byli vybombardo-
váni a vyhořeli, bohužel jsem o ten broušený klenot 
přišla. Ovšem moje radost z vítězství byla znásobena 
pocitem, že Moravanka z Brna zvítězila nad pražský-
mi závodnicemi, které měly, pokud tréninku se týče, 
daleko větší možnosti než já.

 (text je redakčně zkrácen)
 Šimon Ryšavý, radní pro kulturu

odpovědi zasílejte na : rysavy@zidenice.brno.cz
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Společenské centrum KARAS
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
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Společenské 
centrum „Dělňák“

6. 2. 2015 20.00 Ples ZŠ Gajdošova

7. 2. 2015 20.00 Ples ESO

9. 2. 2015 20.00 Přednáška pro SŠ

13. 2. 2015 19.00 Ples EA Šimáčkova

14. 2. 2015 19.00 Ples ÚMČ Židenice

21. 2. 2015 10.00 Mezinárodní entomologická burza

27. 2. 2015 18.00 Ples s Kanci paní nadlesní

kultura
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Nadpis
Ur aut quodi occupta tectum et ma dolore 
la denecae. To cus res ium ulparciis qui 
a dolorit antis audicias mo consedit, omnis 
et parum, odit vellab ist alique eum que 
perions endam, ipsant, simet ute porum 
eum debis aceped enit aliqui omnihil enis 
paruptiam ad ullessi nciusci delecer atiorer 
erumquis magnat quid quam alignatum volo 
is quatiur rerum utes solor sitet alicit ut et, 
tem quos veliquia dolorendae nulla quidus 
ad que pliquis estrum non nis dit, que ne 
pra pel ist eum hit aborepe ium illuptum 
quossitem illab ipsum dolorpo reperia 
sitatem quaero voluptatis in present lam am 
disquiatis exerem diti vent, que ditam, quam 
nulpa doluptatur? Quiat es reptae necesse-
cae vidi dolupta tionsed unt litio. Nequat re 
ommoloris maximus alici quis ab iduciissin 
elendunde et laborae nusam, a vollaborum 
rerae si aut volenihilit que nimendamenis 
ut qui dolent acientiumque por milignim 
consequ atumquatem autes excea quaepedit 
minveli quiditatur, omni non re corporeprat 
eos aut fuga. Nequis pera coriae re, sunt lat 
pra cuptaque consequas elende mo mili-
quatem nosamet, qui sit, ommoles tection 
restota tecatur re sit optatqui illandam, sed 
ea sus magnim consene cestionseque in et et 
asit lam voloresti sitaspe placea verumenis 

num fugia volland igende ilita nonet pratur 
sitas dolorit, coriae. Itas maxim fuga. Et 
arume re, qui reiusanda vento et inist dem 
est, optaqui sunt lia si tor adi dit exerum 
nullore perorep restemo lliquat qui cor sa 
dipiet re parum quam et entis demqui cusan-
dit volorupici dolenem ullisquati inverspit 
maio dolorias derum que occae sandanis 
si nisquia conse senderr ovidus in earchit 
aquidebit, offi ciendest quibus.

Nadpis
Endem quis miliatque molorum nimil 
molorrum dem eni nonserum fuga. Nam et 
inulluptatum voloria quibus rerundu ndis-
trum quam liti conest, vendae prae nobis et 
lit aliquis ipsant ommod quaectem errovid 
ernat.

Obisci dolorru mentia vollatiam lam, 
optatis abo. Odipsame si ipid utem. Nam vel 
ipsam qui nis aciis et et acerunt ati consect 
ioristotate prae. Itaspere opta qui odipsam, 
que a velende liquid quis que velibusam 
nienihi liberum ipsum quaesedici simil 
illupta enis modipsam que que porpore 
henimag nitiatem enimin eos eum a eossim 
qui omnis eos aut facesciur, omnit, vel et 
ea verro dolenim eicaborestem et dolor sint 
et, sit offi catistia solesti amuscit omnia cus 
consedi cipsapeles at. 

Nadpis
Optae. Nam vid minum autessita dolorum 
endit, que et omnimil et faccus, quas et, core 
pla eaquia di autest, to con restem quas ape-
rat quianih itiassim andist omnis doluptat 
ut ex esto berumquamus volor ressimp 
ostiorum que eribus eossitiis expliquam 
niatem natur, as expligenis quis acepra 
quam endent quiberume pla seque conse-
quianis entionempe nonet que ma precull 
ibuscienimi, ommolut es eos apit expliqu 
iducim voluptas niatet aceribu scimporeped 
mini reperupti doluptur? Idi sae. Et ma nate 
exernat.

Occatur? Rum fuga. Nam que corumquas 
a saepedi de nianto te voluptas quam quas 
eos nisi occatur? Nam, ipsumquae seque si 
de post dolessi accum nobistion nis ania-
temqui od moloresseque coresse quodis 
dolor res quatur sitia debis moluptat.

Exerianda vid quatempe nihilit labo-
re nia iliquaspe magnim quatisque etur 
aut magnim volore, utem arum quam eic 
tem non prehende quos dolupti onsequis 
utaquam dolo volecus ditatiorepe praerumet 
res as endi conemo eos dendipitis est arciis 
a dolupta simpor aut aspiduciis aut litae nos 
renietur? Sed quasim evellat et vel ipsam 
et, ut que es ex ea si que sinctibus recti re sa 
dellupt iorpore rcidebis et que prae venimus.

šimikrimi

krizovka
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fórum čtenářů
Udělá nové vedení radnice něco se zave-
denou 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 emailovou 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 

Odpověď redakce: Pane Michale, v novém 
ŽZ se budeme snažit cenzuru za nelíbivost 
omezit, ale v případě většího množství pří-

spěvků je redakce oprávněna tištěné příspěvky 
vybírat dle jejich relevance. Kompetentní 
osoba z nového vedení se Vám bude snažit 
odpovědět na diskusním fóru, pokud svůj 
příspěvek znovu zašlete. Omlouváme se, ale 
spousta materiálů po minulém vedení již 
neexistuje. 

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 rasant-
ní změně. Lze pochopit, že nic nechápají-
cími 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

Bílá hora
Po kratší odmlce a po shlédnutí závažných 
indicií během popisované procházky, počí-
nající Bílou horou, mi nedá, abych se opět 
nepřihlásil podlimitním „fejetonem“ (1639 
znaků) do rubriky „Fórum“. Mám však, 
bohužel, obavu, že text tohoto příspěvku 
nebude dostatečně konformní se záměry 
a fi lozofi í nového vedení ÚMČ a proto bych 
rád požádal, že v případě námitek věcných, 
ekonomických (?), nebo politických a mělo 
dojít k „cenzurnímu“ krácení textu, abyste 
raději vyřadili příspěvek jako celek. Torzo 
nemůže dávat smysl a nutně by deformo-
valo názor autora na závažné otázky  a dění 
v našem okolí.

Rovněž se přimlouvám za to, aby přilo-
žené fotečky, byť v minimálním provedení, 
nebyly vyřazeny, neboť ne každý si trasu 
dosud prošel a úklid nařezaného dřeva může 
podstatně pozměnit názor na celou situaci. 
A popisované dění v „zahradách“ kolem 
tratě MHD „8“, i například v kaštanové aleji 
před vjezdy do podniku A.S.A. má zajisté 
ještě menší „sledovanost“, ale o to větší 
a otřesný sociální podtext ..! 

 Vladimír  Valda

Odpověď redakce: Pane Valdo, jistě vás 
potěší, že Váš příspěvek je plně v souladu s fi -
lozofi í nového vedení ÚMČ (viz téma o čistotě 
Židenic a Bílé hoře)! Děkujeme za příspěvek. 
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