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Úvodník starosty
Vážení občané,
je tu letní období, na které jistě mnoho z vás 
čekalo, a s ním také čas prázdnin a dovo-
lených. V první řadě se to týká především 
školáků, kteří si budou užívat nejdelších 
prázdnin v roce, ale také většina z nás dospě-
lých si bude moci odpočinout od celoročního 
shonu a stresu.

Příležitost k odpočinku pro děti i je-
jich rodiče by určitě neměla chybět ani 
v Židenicích, proto zde mimo jiné naleznete 
hned dvě koupaliště. To juliánovské bude 
lákat především rodiny s malými dětmi nebo 
alergiky, dezinfekce vody je totiž bez chlóru. 
Milovníci velkých vodních hrátek zase ocení 
zábrdovické bazény, kde na ně čeká řada 
atrakcí, jako je například tobogan nebo 
vlnobití s až metrovými vlnami. Koupaliště 
obklopují hřiště například na beachvolejbal 
či badminton, takže se nemusíte nudit ani 
poté, co vylezete z vody.

Zatímco návštěvy koupališť a letní 
relaxování u vody nás teprve čekají, některé 
z příjemných akcí naplánovaných před začát-
kem prázdnin již proběhly. V předposledním 
červnovém víkendu jsme slavnostně otevřeli 
revitalizovanou Bílou horu. Těší mne, že jste se  
přišli podívat na novou úpravu lesoparku, kte-
rý díky změnám nabízí dostatek volného místa 
pro vycházky i hry, ale také krásné výhledy 
dolů na město. Kromě koncertu Pavla Helana, 
který pobavil i potěšil, jsem měl především ra-
dost, že se mnoho z vás aktivně účastnilo Běhu 
na Bílou horu a připraveného programu.

S předstihem jsme tak na Bílé hoře osla-
vili konec školního roku a začátek prázdnin, 
věřím však, že na kopec nad Juliánovem 
vyrazíte i během léta. Nejenže díky vyká-
cení náletových dřevin získala „Bílenda“ 
charakter původních třešňových sadů, nově 
vzniklé zatravněné plochy nyní také lákají na 
pikniky a posezení s přáteli. Letní večer si tu 
dokonce můžete zpestřit grilováním, které 
je v parku povoleno, gril si však musíte již 
přinést vlastní.

Vedle otevření nově upravené Bílé hory 
souvisela s Židenicemi také další červnová 
událost. V sobotu 27. června znovu ožil sta-
dion za Lužánkami díky rozlučce fotbalového 
baviče a židenického rodáka Petra Švancary. 
O rozloučení s legendárním brněnským fot-
balistou byl nebývalý zájem a kromě výborné 
atmosféry nám přálo také počasí. Přestože při-
vést na čtrnáct let chátrající stadion opět přes 
dvacet tisíc diváků byl odvážný kousek, akce 
proběhla bez větších problémů. Ukázalo se, 
že lužánecký stadion má stále velké množství 
příznivců, kteří dali svou návštěvou najevo, 
že by uvítali obnovení tradice a opět se vrátili 
na fotbalové zápasy za Lužánkami. A kromě 
jiného nemohu nezmínit, že Petr Švancara 
nezapomíná na svůj původ a hrdě se hlásí 

k Židenicím. Také Židenice si 
váží svých úspěšných rodáků, 
kteří jim nekazí pověst.

 Váš starosta

Foto: Jiří S. Sláma

Mgr. René Novotný

Nejlépe strávené léto?
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No přece u vody.
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Letní zábava? Židenice lákají na bazén 
s vlnobitím, nový park a skatepark
Pro většinu lidí je léto obdobím volna, prázdnin a dovolených. A proto se i v Židenicích snažíme 
nabídnout našim obyvatelům co nejvíc možností, jak si léto užít. Od bazénů až po skatepark.

Snad každý má s létem spojené hlavně plavání a dovádění ve vodě. A zvlášť to platí pro školáky 
a studenty, kteří si užívají prázdniny. V naší městské části mají hned dvě příležitosti, kam můžou 
zajít. Koupaliště jsou v Zábrdovicích a v Juliánově.

Větší možnosti návštěvníkům nabízí zábrdovické koupaliště. „Lidé se u  nás osvěží ve dvou 
bazénech. První je pro méně zkušené plavce. Jsou v  něm tři plavecké dráhy a  jeho hloubka je 
maximálně 1,3 metru. Druhý má v nejhlubším místě téměř dva metry. A samozřejmě máme také 
brouzdaliště pro malé děti,“ vyjmenovává možnosti koupaliště ředitel společnosti Starez Sport 
Martin Mikš. Právě Starez Sport totiž tento zábrdovický areál provozuje.

Plavce čekají i metrové vlny
Na větším bazénu, který je dlouhý pětačtyřicet metrů a široký devatenáct metrů, nabízí také jednu 
specialitu. Vlnobití. „Spouštíme jej pravidelně jednou za hodinu. Vždy na osm minut. Zahájení 
vlnobití pokaždé oznámí plavčík, který odbije začátek na památný zvon,“ říká Mikš. Zaměstnanci 
koupaliště atrakci provozují s pomocí pneumatického zařízení. Díky tomu vlny dosahují výšky až 
jednoho metru.

Kromě vlnobití milovníky adrenalinu potěší také tobogan. Je dlouhý třiasedmdesát metrů 
a ústí do bazénku s hloubkou 1,2 metru.

Připravený je i fotbal nebo ruské kuželky
V areálu se pobaví i příznivci dalších sportů. „Připravený je pro ně například beachvolejbalový 
kurt, badmintonové hřiště, minigolf, ruské kuželky nebo pingpongové stoly,“ vypočítává sucho-
zemská lákadla ředitel Starezu.

Poblíž bazénů je také hřiště, kde si návštěvníci zahrají fotbal. Stačí si jen půjčit míč a branky. 
A samozřejmostí je i dětské hřiště, na kterém nejmladší obyvatelé Židenic najdou houpačky, pro-
lézačky nebo třeba skluzavky. 

Editorial

Jak si představujete 
dovolenou?
Znáte kontroverznější otázku? 

Blíží se doba prázdnin a dovolených, 
doba pro všechny čtenáře požehnaná. 
Hledáte inspiraci? Potřebujete změnu 
nebo dobrý tip? Jsem si jist, že vše najdete 
v knize. Skoro všichni lidé, se kterými 
mluvívám o knihách, čtou hlavně v létě. 
„Povinnou“ literaturu vystřídá oblíbe-
né čtivo – beletrie, romány pro ženy, 
poezie, detektivky či vážná literatura, na 
kterou nezbývá v pracovním období čas. 
Představa vášnivého čtenáře o ideálně 
stráveném dni spočívá v tom, že jedinou 
věcí k řešení bude, s jakou knihou stráví 
dopoledne a s jakou odpoledne. Pak 
může více pozorovat, co se děje kolem něj 
i v něm. Může přehodnotit některé své 
názory, promluvit v klidu se zajímavými 
lidmi, nasát inspiraci z různých zdrojů, 
dotknout se myšlenkami i nejhlubších 
vrstev svého vědomí. Ne náhodou se 
říká, že nejlepší myšlenky nás napa-
dají těsně před usnutím. Funguje také 
„nicnedělání“, bezcílné bloumání, zírání, 
prosté bytí. Promýšlet svá východiska, 
posuzovat své výsledky, vnímat pocity 
a ladit formu. K tomu může pomoci dobrá 
kniha. Věřím, že máte podobné radosti 
před sebou i vy.

A navíc – lenošení je tak sladké, 
příjemné a pozor: pro život nezbytné! 
A vůbec už nezáleží na tom, jaký způsob 
relaxací si každý z nás vybere. Odpočívat 
a relaxovat se dá nejenom lenošením 
někde u vody či s knížkou v ruce na 
otomanu, ale i třeba lezením po horách, 
procházkou v lese, sbíráním hub, jízdou 
na kole nebo prohlížením hradů a zámků. 
Pokud tak kdokoli činí ve společnosti 
toho, kdo je mu příjemný, blízký, koho má 
rád, tak je tento pocit rozhodně mnohem 
intenzivnější a účinnější. 

Na závěr citát: „V životě by měl člověk 
jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé 
a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, 
kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, 
štěňata, všechno. Jako by poprvé přistu-
poval k tomu všemu. I k vlastní ženě.“ 
(Miroslav Horníček)

 Šimon Ryšavý

 ŽIDENICE očima Phooba

Foto: Jiří S. Sláma

Vlny jako u moře
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U  všech bazénů navíc návštěvníky čeká spolehlivý personál. 
„Nejen že máme profesionální plavčíky, ale okolí bazénů, šaten a další 
místa v areálu hlídají pracovníci ostrahy. A jejich dozor nám opravdu 
pomáhá,“ dodává Mikš.

Juliánov nabízí koupání bez chlóru
Koupaliště v  Juliánově využívají hlavně rodiny s  malými dětmi. 
Hloubka hlavního bazénu je totiž maximálně 1,2 metru.

Oproti Zábrdovicím má jednu velkou výhodu. Je bez chlóru. 
„Používáme bezchlórovou dezinfekci a  naši návštěvníci to oceňují. 
Pochvalují si to nejen lidé trpící alergiemi, ekzémy a  astmatem, ale 
hlavně maminky s malými dětmi. Jejich potomci totiž nemají podráž-
děnou kůži ani oči. I proto k nám jezdí lidé až z Bystrce,“ zdůrazňuje 
provozovatel areálu Petr Wagner.

Juliánovské koupaliště vsází také na klidnou a příjemnou atmosfé-
ru. „Je v krásném parku na Juliánovském náměstí. Ve čtyřicetiarovém 
areálu je navíc spousta vzrostlých stromů, jež některým návštěvníkům 
připomínají středomořskou atmosféru. Je to taková oáza uprostřed 
sídliště,“ tvrdí provozovatel koupaliště.

Do vody děti zavede had
Bazén přitom byl spoustu let mimo provoz. Před deseti lety ale areál 
prošel rekonstrukcí. „Mysleli jsme při ní také na to, že podmínky pro 
provozování se stále zpřísňují. Nastavili jsme proto všechno tak, že 
i po deseti letech koupaliště s rezervou splňuje vysoké nároky na kva-
litu vody,“ upozorňuje Wagner.

V areálu jsou dva bazény. „Brouzdaliště pro nejmenší je hluboké 
asi třicet centimetrů. Děti v něm najdou třeba skluzavku nebo lach-
tana, který chrlí vodu. Kolem brouzdaliště pak máme oddělené stup-
ňovité posezení pro maminky s malými dětmi. Druhý bazén je metr 
hluboký, takže si v něm školáci můžou i zaplavat. Je u něj také tobogan 
ve tvaru hada. A uvnitř je vodní hřib, pod kterým sedávají děti s rodi-
či,“ vyjmenovává atrakce provozovatel koupaliště.

Podmínka pro výběr personálu: dobrý vztah k dětem
Také v tomto areálu lidé najdou spoustu další zábavy. „Máme dětský 
koutek a pingpongový stůl. Lidé si u nás půjčí také plavací kruhy a ru-
kávky. A za poplatek nabízíme i půjčení kvalitních polohovacích lehá-
tek, jaká lidé znají z luxusních hotelových resortů,“ popisuje nabídku 
Wagner.

Zároveň upozorňuje, že výběr personálu přizpůsobuje tomu, pro 
koho je koupaliště určené. „Zaměstnance proto hledáme mezi vyso-
koškoláky, kteří mají nejen plavčické zkoušky, ale také chápavý pří-
stup k malým dětem,“ poukazuje na jednu z hlavních podmínek.

Letošní novinka: Bílá hora znovu v bílém
Od června mají rodiny s dětmi další místo, kam můžou v Židenicích 
vyrazit. Od 20. června je totiž otevřený revitalizovaný park na Bílé 

hoře. Pracovníci v něm vykáceli náletové keře a jehličnany. Díky tomu 
víc vyniknou původní třešňové sady.

Zahradníci navíc nově vysázeli přibližně dvě stě stromů a  sedm 
set keřů. „Snažili jsme se tím Bílé hoře vrátit její historickou podo-
bu z první poloviny minulého století. A věříme, že se nám to povedlo 
i  přesto, že práci komplikovali zloději. Odnesli z  parku přes dvacet 
růžových keřů a skoro šest desítek kůlů ke stromům,“ podotýká mís-
tostarosta Aleš Mrázek. Právě on byl garantem revitalizace lesoparku.

Na výlety s rodinou i grilování s přáteli
Z  Bílé hory je tak znovu jedno z  hlavních lákadel Židenic. Starosta 
René Novotný proto věří, že park přiláká k  výletům hlavně rodiny 
s dětmi. „Z Bílé hory je ideální místo pro vycházky i pro piknik. Lidé 
tam můžou kdykoliv přijít, posadit se na trávu a užít si příjemný den. 
A jejich děti si zatím můžou v parku hrát,“ říká židenický starosta.

V parku je navíc povolené také grilování. „Žádné grily na Bílé hoře 
sice nejsou, když si ale někdo přinese svůj, může si na něm klidně při-
pravit třeba večeři,“ dodává Novotný.

700 m2 plných zábavy pro skateboardisty
Další možnost zábavy mají školáci o  prázdninách v  Líšeňské ulici. 
Právě v ní totiž najdou skatepark. Měří sedm set metrů čtverečných 
a milovníci skateboardu a kolečkových bruslí v něm najdou prvky jako 
třeba quarter pipe, handrail box nebo grind rail.

Otevírací doba a vstupné na židenická koupaliště

Zábrdovice Celodenní vstupné Odpolední vstupné

Základní vstupné 100 Kč 50 Kč

Děti do 2 let zdarma zdarma

Děti 3–5 let 10 Kč 10 Kč

Děti 6–14 let, senioři od 65 let, 

ZTP a ZTP/P + průvodce zdarma 
50 Kč 25 Kč

Rodinný vstup 

(2 dospělí + max. 3 děti)
220 Kč 220 Kč

Otevírací doba: pondělí–neděle 9.00–20.00

Juliánov Celodenní vstupné Odpolední vstupné

Základní vstupné 50 Kč 35 Kč

Děti do 15 let 40 Kč 25 Kč

ZTP zdarma zdarma

Senioři (19.00–20,00) zdarma

Otevírací doba: pondělí–neděle 9.30–21.00

 Jan Němec

Na návštěvníky dohlíží nejen delfín,
ale i zkušení plavčíci

Malí závodníci zdolávají
překážky ve skateparku

« s. 2
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komentáře radnice
Židenice zabodovaly s žádostmi
o dotace na opravy hřišť při MŠ
Letos v březnu Ministerstvo životního 
prostředí ČR zveřejnilo výzvu na podávání 
žádostí o dotace na opravu dětských hřišť 
a zahrad v přírodním stylu při mateřských 
školách. Dotace měla jít z Operačního pro-
gramu Životní prostředí a její výše se mohla 
vyšplhat až k 90 % z uznatelných nákladů.

Rozhodli jsme se proto, že o dotaci 
požádáme. A protože to byla poslední výzva 
z dobíhajícího programového období 2007 
– 2013, podali jsme žádostí hned několik. 
V období 2014–2020 se totiž s podobnou 
výzvou nepočítá, a proto jsme chtěli šance 
na získání dotace zvýšit co nejvíc.

Vytipovali jsme zahrady u čtyř mateř-
ských škol (Šaumannova, Nopova, Na 
Osadě a Kamenačky), které opravu hřiště 
potřebují nejvíc. Potom jsme vybrali fi rmu, 
která byla schopná během měsíce zpracovat 
projektovou dokumentaci. Právě ta byla 
totiž jednou z podmínek pro podání žádosti 
o dotaci.

K našim žádostem se navíc připojila ještě 
MŠ Pastelky, takže ve fi nále na fond putova-
lo hned pět žádostí z naší městské části.

Když jsme poté zjistili, že všichni žadatelé 
chtějí dohromady zhruba pětkrát vyšší část-
ku, než jakou výzva nabízí, ve velký úspěch 
jsme nevěřili. Počítali jsme s tím, že budeme 
rádi, pokud uspěje jedna nebo dvě žádosti.

O to větší bylo naše překvapení, když 
jsme zjistili, že dotaci získá všech pět našich 
školek. Ihned jsme začali dopracovávat 
projektovou dokumentaci do realizační fáze 
a v současnosti chystáme výběrová řízení na 
zhotovitele jednotlivých zahrad. Musíme při-
tom chvátat. Podmínkou pro získání dotací je 
mimo jiné to, že opravy stihneme ještě letos.

Zároveň počítáme, kolik přesně budeme 
potřebovat na doplacení oprav poté, co 
odečteme dotace. Už totiž víme, že se dotace 
u jednotlivých židenických školek pohybují 
mezi 80 a 89 procenty z celkových nákladů. 
U uznatelných nákladů je přitom toto pro-
cento ještě vyšší.

Získáme tak 8,4 milionu korun z cel-
kových 9,9, kolik budou opravy stát. To  
znamená, že spoluúčast městské části je 
zhruba 1,5 milionu. Za tuto částku bychom 
normálně zvládli opravit jen jedno hřiště. 
A nyní jich díky dotacím zrekonstruujeme 
hned pět! Myslím, že se opravdu můžeme 
považovat za úspěšné žadatele.

Partnerské město Gars am Kamp
Naše městská část již několik let udržuje 
přátelské vztahy se svým partnerským 
městem Gars am Kamp. Impulz k tomuto 
partnerství vzešel od učitele tělesné výcho-
vy na ZŠ Kamenačky pana Šafáře, otce zná-
mé tenistky Lucie Šafářové, který v Garsu 
dlouhá léta pracoval a trénoval svou dceru. 
Městečko Gars leží v Dolním Rakousku 
v malebném údolí říčky Kamp. V současné 
době má přibližně 3500 obyvatel, dříve bylo 
významným lázeňským městem. Je obklo-
peno zalesněnými kopci, jimž dominuje 
malebná zřícenina, kde se pořádají letní 
hudební festivaly. Tamní „osmiletá základní 
škola“ má dvě části: Volksschule zahrnuje 
třídy našeho prvního stupně, Hauptschule 
(obdoba našeho druhého stupně ZŠ) se 
sportovním zaměřením navštěvuje cca 
250 žáků. Někteří z nich jsou ze sousedního 
města Horn.

V letošním roce Hauptschule oslavuje 
50. výročí postavení nové budovy a současně 
25. výročí svého sportovního zaměření. Na 
celodenní oslavy s názvem Schulfest přijali 
pozvání i zástupci městské části. V pátek 
19. června se do Garsu rozjeli ředitelé 
židenických škol, někteří jejich zástupci 
a učitelé tělesné výchovy spolu se starostou 
René Novotným a místostarostkou Monikou 
Doležalovou. Měli jsme možnost obdivovat 
důmyslnou stavbu školy, která je velmi prak-
ticky navržena, vybavení tělocvičny i ven-
kovního hřiště. Na celodenním programu 
nechyběla umělecká i sportovní vystoupení 
žáků, přátelské soutěžní klání žáci versus 
učitelé i bohaté občerstvení připravené 
rodiči. I přes občasné přeháňky šlo o velmi 
zdařilou akci, výborně zorganizovanou 
a hojně navštívenou rodiči žáků.

Přátelské vztahy se utužují každoročními 
sportovními utkáními mezi našimi a ra-
kouskými žáky ve věku 13–14 let v různých 
disciplínách, jako je fotbal chlapců i dívek, 
fl orbal a volejbal. Místo těchto dvoudenních 
utkání se pravidelně střídá, letos hostitel-
ská úloha připadla nám. 25. a 26. června 
přijel autobus žáků s doprovodem učitelů. 
Ve čtvrtek dopoledne proběhl turnaj v malé 
kopané o pohár starosty Židenic a naši žáci 
nám rozhodně neudělali ostudu. Kategorii 
dívek vyhrál výběr židenických škol a kate-
gorii chlapců vyhráli žáci ze ZŠ Krásného. 
Odpoledne naše zahraniční hosty čekala 
prohlídka hradu Veveří a projížďka parníkem 

po přehradě. Večer  grilová-
ní za účasti pana starosty 
a dalších zástupců městské 
části. Druhý den proběhla 
přátelská utkání ve volejbale 
a fl orbalu.

To bude BZZZUKOT
Rádi bychom v naší městské části vytvořili 
prostor pro volnočasové aktivity mládeže. 
Pro tyto účely se jeví jako vhodný bývalý 
areál ČAFC na ulici Líšeňská. V současné 
době se zde nachází stávající skatepark, 
volná plocha a zanedbaná zeleň. 

Podali jsme tedy žádost o dotaci na revita-
lizaci sídelní zeleně z Operačního programu 
životní prostředí – 66. výzvy. V celé lokalitě 
je potřeba odstranit náletové a invazivní 
dřeviny, ošetřit stávající vzrostlé stromy 
a vysadit nové. Duby, javory, lípy, habr, 
lískové keře, svídu. Kolem stezky na hranici 
městských částí je navržena alej višní. 

V samotném areálu by vedle skateparku 
mělo vzniknout parkourové hřiště, návrh 
již máme zpracován, dále boulderová 
stěna, která by areál uzavírala na východní 
straně. V severní části by mohl vzniknout 
pumptrack, zpevněná dráha pro jízdu bez 
šlapání. Na návrhu dráhy spolupracujeme 
mimo jiné s Českou mountainbikeovou 
asociací ČEMBA. Zbývající plochu bychom 
ponechali ve stávající podobě, jen s udr-
žovanou zelení. V části bychom vytvořili 
prostor pro pódium, vzniklo by tak místo, 
kde by bylo možné pořádat různé kulturní 
a sportovní akce. Takové místo nám tu zatím 
chybělo.

Kontejnery na elektroodpad
Objednali jsme pro naši městskou část 
4 kontejnery na elektroodpad. Veškeré 
náklady na jejich pořízení, vyvážení a údržbu 
hradí kolektivní systém ASEKOL. Ten je pla-
cen z poplatku na recyklaci elektroodpadů, 
který je součástí ceny každého elektrického 
spotřebiče (viz http://www.cervenekontejne-
ry.cz). Kontejnery máme v plánu osadit vždy 

jako doplnění stávajících 
míst se sběrnými nádobami, 
a to na Juliánovské náměstí, 
Starou osadu, Šámalovu 
(v úpravě antivandal) a na 
ulici Kosmákovu. 

Ing. Petr Kunc, místostarosta

Mgr. Monika Doležalová, místostarostka

! UPOZORNĚNÍ – UZAVÍRKA ULICE TÁBORSKÁ !
Z důvodu opravy kolejiště a výstavby nových nástupních ostrůvků MHD bude od 1. 9. 2015–30. 10. 2015 zcela uzavřena ulice 

Táborská, a to v úseku od ulice Geislerova až po čerpací stanici na ulici Olomoucká. Tato uzavírka zkomplikuje už tak dost složitou 
dopravní situaci v naší MČ, navíc její zahájení je uvažováno na první školní den, což rozhodně ke zklidnění nepřispěje. V současné 

době se jedná o záměr, se zpracovatelem dokumentace intenzivně řešíme objízdné trasy, bohužel žádné řešení není šťastné, objížď-
ka je možná jen po ulici Táborská–Otakara Ševčíka–Ostravská/Olomoucká. Po dobu uzavírky by měl být zachován průjezd tramvají 

kyvadlovým způsobem. O aktuálním dění vás budeme průběžně informovat na webu radnice a na FB. Děkujeme za pochopení.



ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 5

Fejeton

Jak je důležité 
dovolit si dovolenou
Léto je v plném proudu. Asfalt místy mokvá, horký 
vzduch se tetelí, na kovové lavičky je neradno si sedat. 
Rovněž klimatické podmínky v šalině č. 9 balancují na 
hraně snesitelnosti. Mohl bych samozřejmě jmenovat 
i další důsledky úmorných veder, ale nechce se mi. Přesně 
tohle je však léto podle mého gusta. Jen ať je pořádný pa-
řák, jen ať nastane ta správná výheň. Vždyť zimy jsme si 
užili dost. Běda všem létům, která jsou rozmarná jako to 
Vančurovo. Nešťastné způsoby léta zkrátka neakceptuji. 

Součástí léta pro většinu lidí bývá zpravidla nějaká 
ta dovolená neboli tzv. dovolená na zotavenou. Američtí 
vědci z Princetonské univerzity upozorňují, že taková 
dovolená, noční můra všech workoholiků, může za určité 
konstelace působit velmi pozitivně na mysl i na tělo. Je 
rozhodně na čase – alespoň si to tedy skromně myslím – 
aby lidé tento zcela zásadní objev začali na svých cestách 
životem konečně zohledňovat.

Je nesmírně důležité jednou za čas zahodit tu lopatu, 
zavřít už ten laptop plný odporných starostí, vstát z té 
židle, co ji máte v kanceláři a akorát si na ní křivíte záda. 
Je potřeba říct si „Už dost!“ a dovolit si dovolenou. Je 
potřeba alespoň na chvíli přestat se zlobit se šéfem a dát 
si pauzu před další třetinou. 

Člověk se rodí jako nepopsaný list. Musí se (chudák) 
úplně všechno učit, musí si postupně osvojit věci pro život 
nezbytné. A tak se musí naučit i relaxovat, ale copak to 
člověka někdo někdy učil? Nevzpomínám si ze školy na 
hodiny výuky relaxace, i když ve výtvarce se dalo spát, to je 
pravda. S hrůzou tedy každý den zjišťuji, že doposud exis-
tují tací jedinci, kteří správně relaxovat nedokážou, protože 
se to nikdy sami nenaučili. Někteří dokonce s drzostí sobě 
vlastní tvrdí, že na odpočinek nemají čas. Vymlouvají se na 
práci a na rodinu a nevím na co ještě, jako by s odpočinkem 
ani nechtěli mít nic společného. Takovým já vždy říkám, že 
pokud si na odpočinek nedokážou čas sami najít, jedná se 
o v elmi smutný příběh. Přitom správný odpočinek je stejně 
důležitý jako dodržování pitného režimu, jako snídaně 
nebo jako svěží vzduch bez přídavku výfukového plynu. 
Japonští vědci upozorňují, že 8 z 10 lidí, kteří si denně ne-
najdou alespoň hodinu na odpočinek, skončí nárazem do 
zdi. Jinými slovy, zkracují si život. Ovšemže je možné, že se 
japonští vědci mohou mýlit. Ostatně v této otázce doposud 
nedošlo ke konsensu s ruskými vědci.

A tak já tvrdím: není to přece skvělé zajet se po roce 
zase podívat do toho Chorvatska, kde na nás tak úpěnli-
vě čekají, a ztratit tam nějakou tu kunu? Není to skvělé 
se znovu přesvědčit, že Karlovačko ani Ožujsko nesahá 
českému pivu ani po kotníky? Není to skvělé minimál-
ně jednou za rok v autobuse cestou do cílové destinace 
zhlédnout Účastníky zájezdu? A pokud jsou v cestovce 
extrovně šikovní, zhlédnout si je za několik dní znovu 
cestou zpátky? Není to skvělé vyjet si ať už kamkoli?

Samozřejmě že je to skvělé. A je to skvělé i pro ty 
nešťastníky, kteří se z nejrůznějších důvodů letos nikam 
nechystají. Brno si totiž od těch, co si dovolili prchnout 
na dovolenou, krásně oddychne. Ulice se vyprázdní, měs-
to se ztiší. Konečně bude mít člověk od člověka alespoň 
na chvíli klid a pokoj. A to je přece skvělé! Anebo ne?

 Michal Kirš

obrazem
Sousedské sázení
Dne 18. 6. vysadili návštěvníci Společenského centra Karas na Karáskově 
náměstí květiny, které jim pro tento účel koupila radnice MČ Židenice. 
Akci organizovala koordinátorka SC Karas Jana Šťastná ve spolupráci 
s místostarostou Petrem Kuncem.

Foto: M. Saliková

Foto: M. Saliková

Foto: M. Saliková
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rada a zastupitelstvo
Z přílohy k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

7.
Rozpočtové opatření č. 8 Vyúčtování 24. společenského plesu MČ Brno-Židenice
Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice

1. bere na vědomí vyúčtování 24. společenského plesu;

2. schvaluje použití výtěžku z plesu ve výši 26 tis. Kč jako příspěvek na činnost mládeže 

– Dětský den;

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 8. Toto opatření navyšuje příjmy rozpočtu na rok 2015 

o 30 tis. Kč a navyšuje a upřesňuje výdajové položky spojené s pořádáním plesu o 4 tis. 

Kč a o výnos plesu ve výši 26 tis. Kč jako příspěvek na činnost mládeže – Dětský den. 

Rozpočtové opatření č. 8 tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu.

8.
Účetní závěrka MČ Brno-Židenice za rok 2014
Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice

1. schvaluje účetní závěrku MČ Brno – Židenice sestavenou k 31. 12. 2014.

Ze zápisu 14. zasedání Rady MČ Brno-Židenice
14/2015.3/ 
Zvýšený práh – ul. Krásného (u lékárny)
Rada městské části Brno-Židenice

2. bere na vědomí návrh komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMČ Brno-Židenice 

na umístění dopravního značení V 7 – přechod pro chodce (vodorovné značení) a IP 6 – 

svislé značení na ul. Krásného (u lékárny);

3. souhlasí s podáním žádosti o umístění dopravního značení V 7 – přechod pro chodce 

(vodorovné značení) a IP 6 – svislé značení na ul. Krásného (u lékárny);

4. pověřuje odbor výstavby a územního plánování, referát dopravy a životního prostředí 

jednáním ve věci úpravy dopravního značení V 7 – přechod pro chodce (vodorovné 

značení) a IP 6 – svislé značení na ul. Krásného (u lékárny) s příslušnými orgány státní 

správy, příp. samosprávy.

14/2015.14/ 
Požadavek na zpracování investičního záměru na řešení parkovacích míst a pří-
padně míst pro zásobování na pásech silniční zeleně mezi chodníkem a komuni-
kací ul. Bělohorská v úseku Podlomní–Vápenka
Rada městské části Brno-Židenice

1. požaduje u Odboru dopravy Magistrátu města Brna zpracování investičního záměru 

na řešení parkování (zásobování) a silniční zeleně mezi chodníkem a vozovkou ul. 

Bělohorská v úseku Podlomní–Vápenka.

14/2015.18/ 
Zpracování návrhu opatření pro cyklistickou dopravu na území MČ Židenice
Rada městské části Brno-Židenice

1. žádá Odbor dopravy MMB o zpracování návrhu opatření pro cyklistickou dopravu 

na území MČ Židenice. Požaduje se návrh projednat s MČ Židenice v nejkratším možném 

termínu.

14/2015.27/ 
Záměr obce pronajmout byty s opravami na vlastní náklady nad 100 tis. Kč bez 
DPH
Rada městské části Brno-Židenice

1. souhlasí se záměrem pronájmu 5 kusů volných bytů s opravami na vlastní náklady nad 

100 tis. Kč bez DPH. Účelně vynaložené náklady budou umořeny v nájemném;

2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích 5 kusů záměrů obce pronajmout volné byty s opravami na 

vlastní náklady nad 100 tis. Kč bez DPH. Účelně vynaložené náklady budou umořeny 

v nájemném; Text „záměrů obce“ tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu.

Ze zápisu 15. zasedání Rady MČ Brno-Židenice
15/2015.2/ 
Žádost MČ Brno-Židenice o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotační 
podporu z 65. výzvy MPŽP a SFŽP – Program podpory sídelní zeleně
Rada městské části Brno-Židenice

1. souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Židenice o souhlas RMB s podáním žádosti 

o dotační podporu z 65. výzvy MŽP a SFŽP – Program podpory sídelní zeleně na projekt 

„Revitalizace sídelní zeleně na ulici Líšeňská v Brně-Židenicích“;

2. bere na vědomí, že spoluúčast MČ Brno-Židenice v případě přiznání dotace bud činit 

max. 25 % ze skutečně zaplacené ceny za realizaci díla „Revitalizace sídelní zeleně na 

ulici Líšeňská v Brně-Židenicích“;

3. pověřuje pana Mgr. René Novotného, starostu MČ Brno-Židenice, k jednání MŽP a SFŽP 

v záležitostech souvisejících s projektem „Revitalizace sídelní zeleně na ulici Líšeňská 

v Brně-Židenicích“, a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, 

konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny 

a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových 

monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

15/2015.17/ 
Provozování reklamních zařízení na území městské části Brno-Židenice
Rada městské části Brno-Židenice

1. bere na vědomí:
2. žádost společnosti euroAWK s.r.o. o prodloužení stávajícího smluvního vztahu – Smlou-

vy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských 

pozemcích č. 101/96, uzavřené dne 16.12.1996 včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 

a Dodatku č. 3;

3. návrh na rozšíření vzájemné spolupráce mezi společností euroAWK s.r.o. a městskou 

částí Brno-Židenice;

4. souhlasí s prodloužením stávajícího smluvního vztahu do 31.12.2017 a s rozšířením 

vzájemné spolupráce mezi společností euroAWK s.r.o. a městskou částí Brno-Židenice 

prostřednictvím Dodatku č. 4 ke stávající smlouvě č. 101/96;

5. souhlasí se zněním Dodatku č. 4, kterým bude upraven výše uvedený smluvní vztah. 

Dodatek č. 4 včetně příloh tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu;

6. v případě, že do 30. 6. 2015 nedojde k uzavření výše uvedeného Dodatku č. 4, Rada 

městské části Brno-Židenice nesouhlasí s prodloužením stávajícího smluvního vztahu 

o dalších 5 let.

15/2015.22/ 
Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební 
období 2014–2018
Rada městské části Brno-Židenice

1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit Programové prohláše-

ní Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014–2018.

Ze zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno-Židenice
16/2015.4/ 
Žádost na zařazení akce Divadlo Na Dlani o.s. – Pavilon D(laň) do povinného 
programu DD na rok 2015
Rada městské části Brno-Židenice

1. souhlasí se zařazením akce pořádané Divadlem Na Dlani o.s. s názvem Pavilon D(laň) 

konané v termínu 25. 6. 2015 ve velkém sále Dělnického domu do povinného programu 

roku 2015. Žádost tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu.

16/2015.47/ 
Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Brno, 
Krásného 24, z.s.“
Rada městské části Brno-Židenice

1. bere na vědomí žádost spolku „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Brno, Krásného 24, 

z.s.“ o udělení souhlasu s umístěním sídla tohoto spolku v budově ZŠ Brno, Krásného 24, 

636 00 Brno;

2. souhlasí s umístěním „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Brno, Krásného 24, z.s.“ 

v budově ZŠ Brno, Krásného 24, 636 00 Brno a s textem souhlasu. Souhlas tvoří přílohu 

č. 20 originálu zápisu;

3. pověřuje starostu MČ Brno-Židenice podpisem souhlasu s umístěním sídla spolku 

„Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Brno, Krásného 24, z.s.“ v budově ZŠ Brno, Krásného 

24, 636 00 Brno.

16/2015.50/ 
Souhlas s podáním žádosti k RMB o zařazení projektu Revitalizace sídelní zeleně 
na ulici Líšeňská v Brně-Židenicích do IPRM
Rada městské části Brno-Židenice

1. souhlasí s podáním žádosti k RMB o zařazení projektu „Revitalizace sídelní zeleně na 

ulici Líšeňská v Brně-Židenicích“ do IPRM.
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školy a MŠ
MZŠ Kamenačky

Výprava dětí z MZŠ Kamenačky
do indiánské osady v Daňkovicích
Velký bůh Manitou proměnil žáky ze tříd 
3. A a 3. B na indiánský kmen, a tak jsme 
se při kočování Vysočinou utábořili v lesích 
kolem Buchtova kopce.

Naším útočištěm se stalo spřátelené 
území Daňkováků v Selském dvoře, protože 
jsme potřebovali najít nová loviště. Bylo však 
třeba prověřit vlastnosti nových odvážných 
lovců. A tak malý indiánský potěr prošel 
zkouškami zručnosti, trpělivosti, rychlosti, 
přesnosti a vytrvalosti. Děti si vyráběly své 
pomůcky, čelenky a amulety. Vyzkoušely 
si také střelbu z luku, stopování a další 
dovednosti. Nechyběla ani zkouška chytrosti 
v kvízovém klání a zkouška odvahy ve sto-
pování samotného Manitou. Vyvrcholením 
týdenních aktivit bylo hledání zlatého 
pokladu Apačů.

Celý týden byl prolnutý indiánskými 
písněmi a dobrou náladou. A protože jsme 
každé ráno poctivě obětovali bohům, vyšlo 
nám i sluníčko. 

Všechny zkoušky a týdenní pobyt 
v přírodě stmelil tlupu dětí i dospělých do 
fantastické atmosféry. O nadějné indiánské 
benjamínky se starala rada starších, včetně 
šamana. Všem obětavcům patří velký dík, 
odvedli kus poctivé, profesionální a mraven-
čí práce.

Indiánská výprava byla velmi úspěšná 
také proto, že jsme měli maximální podporu 
rodičů a vedení školy.

 Mgr. Ivana Nekudová

Opět po roce jsme se stali vodáky
V druhém červnovém týdnu se žáci 9. A vy-
dali opět na vodácký kurz do jižních Čech. 
Zákl ady již znali z loňska, a tak věděli, co je 
čeká a co nemine. Letošní kurz však trval 
o jeden den déle, celkem čtyři dny.

První den jsme po dlouhé cestě z Brna 
vystoupili v Holubově, odkud nás lanovka 
dovezla až na Kleť, zde jsme si půjčili ko-
loběžky a po téměř hodinovém sjezdu dolů 
dorazili do kempu ve Zlaté Koruně. Druhý 
den ráno nás již čekalo pádlování. První úsek 
měl asi 20 kilometrů, stejně tak jako zbylé 
dva dny. 

Sluníčko se nám zpočátku vyhýbalo, ale 
poslední den nám vše vynahradilo. Zažili 
jsme vodní bitvu, sjeli několik jezů a dozvě-

děli se zase něco více o vodáctví jako tako-
vém. Sjeli jsme celý úsek z Vyššího Brodu až 
do Boršova. 

Výlet se nám všem velmi líbil, deváťáci 
si ho užili a nezapomněli vykoupat ani svoji 
třídní učitelku. Velký dík patří skvělému or-
ganizátorovi – paní učitelce Vaňkové i panu 
řediteli Jiřímu Šebelovi, který nás letos 
doprovázel a večer všechny rozezpívával 
s kytarou u ohně. 

 Mgr. Veronika Habánová 

ZŠ Krásného

Azurové pobřeží a Provence
Koncem května vyrazili žáci 2. stupně na 
poznávací pobyt do Provence a na Azurové 
pobřeží. Uviděli Port Grimaud, Cannes, St. 
Tropez, Nice, Verdonský kaňon, Monako, 
oceánografi cké muzeum, horské provensál-
ské vesničky. Počasí přálo, zážitků a poznatků 
bylo nepřeberné množství. Pro některé žáky 
bylo „poprvé“ i ubytování a samostatné 
vaření v mobilhomech. Žáci si procvičili své 
znalosti cizího jazyka, schopnost komunikace 
v jiném prostředí a vše výborně zvládli. Vrátili 
se spokojení, usměvaví a natěšení, že další 
poznávací pobyt jim opět rozšíří jejich nejen 
jazykové, zeměpisné a historické znalosti.
 Mgr. Jeanetta Mlčúchová

Zahradní slavnost
Zahradní slavnost ke Dni dětí byla letos 
velmi zdařilá, počasí 5. 6. bylo nádherné, 
soutěží spousta, nechyběla dobrá nálada, 
chutné špekáčky a dostatek pití. K hudbě 
hrála živá kapela naší školy Toddy cats. Nově 
vybudovávaná zahrada se leskla ve své plné 
kráse. Děkujeme rodičům, zástupcům obce, 
přátelům, že se opět naší tradiční akce ve 
velkém počtu zúčastnili a podpořili tak naši 
činnost. Děkujeme sestrám Khadashovým, 
paní Kateřině Katrňákové s rodinou za po-
moc a ochotu při zajišťování občerstvení.
 Mgr. Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky

Šerpování deváťáků
Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníků 
probíhalo letos 5. 6. 2015. V pátek se 
celá základní škola sešla v tělocvičně, aby 
bouřlivým potleskem přivítala své nejstarší 
spolužáky, které doprovázeli jejich prvňá-
ci. Děkujeme naší paní ředitelce Dr. Anně 
Velanové a panu místostarostovi Mgr. Aleši 

Mrázkovi za šerpování deváťáků a radnímu 
Martinu Miholovi za přítomnost na naší pra-
videlné akci v závěru školního roku. Našim 
deváťákům přejeme šťastné vykročení do 
další životní etapy, mnoho štěstí a životního 
optimismu.

 Mgr. Petra Grünhutová
 zástupkyně ředitelky

Storytelling
17. 6. 2015 měli žáci 9. ročníků možnost 
zapojit se do zcela nového formátu ve 
výuce českého jazyka a dějepisu – vyprávění 
příběhem. Sešli jsme se v multimediální 
učebně a čekali, jaké to bude. Nešlo o diva-
dlo, přednášku ani obyčejné vyprávění, ale 
o zcela nový pohled na předávání informací 
dětem a schopnosti umět si vytvořit svoji 
vlastní představu opřenou o fakta k době 
první poloviny 20. století. Projekt se jmenuje 
Svět očima Karla Čapka a do škol ho přináší 
společnost Storytelling, o.s. Díky Anně, 
Janě, Veronice, Dominice a režisérovi Matěji 
Záhoříkovi strávili žáci příjemné 2 hodiny 
úžasného vyprávění o bratrech Čapkových, 
T. G. Masarykovi, o starostech a strastech 
30. let 20. století. Tento formát posouvá ko-
munikaci, znalosti, propojení učiva, prožitek 
a naslouchání zase o kousek dál. 

 Vyučující českého jazyka

ZŠ Kuldova

Jarní soutěžení
Jarní měsíce každoročně patří do období 
plného různých soutěží, a to předměto-
vých, sportovních či uměleckých. V prvním 
čtvrtletí zaznamenali žáci naší školy v těchto 
kláních celou řadu úspěchů.

Ze sportovních soutěží vzpomeňme 
na 9. místo  v městském kole ve futsalu 
a 4. místo v městském kole basketbalu, 
2. místo našeho družstva v městském kole 
Olympijského víceboje, skvělé 2. místo 
v krajském kole házené, 7. místo v krajském 
fi nále družstev v soutěži Odznak všestran-
nosti olympijských vítězů (OVOV), úžasné 
1. místo v Atletickém čtyřboji mladších 
žáků a 2. místo a postup do krajského fi nále 
v téže soutěži pro starší žáky a hlavně účast 
a vynikající 10. místo v celostátním přeboru 
školních družstev v šachu. 

K dalším úspěchům jistě patří postup 
čtyř žáků do celostátního kola matematické 
soutěže Pangea, které se konalo v Praze. 

Naši žáci se také pravidelně zúčastňují 
oborových olympiád a soutěží. V letošním 
školním roce naše barvy hájili v zeměpisné, 
biologické, fyzikální, chemické a matematic-
ké olympiádě a Pythagoriádě , kde se jim po-
dařilo ve velké konkurenci žáků základních 
škol i víceletých gymnázií vybojovat několik 
medailových umístění či titulů úspěšných 
řešitelů. Medailové úspěchy pak také přišly 
z městského kola v sudoku (dvě třetí místa), 
ze soutěže Babylon aneb rozumíme » s. 8
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si? (stříbrná příčka) a z biologicko-ja-
zykové soutěže In to the wild (2. místo). Ale 
ani v dalších soutěžích, jako jsou Mladý che-
mik, Finanční gramotnost či Sapere, se naši 
žáci neztratili a dosáhli pěkných úspěchů. 

Jsme velmi rádi, že se žáci těchto soutěží 
aktivně účastní, nebrání se práci navíc 
a srovnání s vrstevníky. Patří jim poděková-
ní za vzornou reprezentaci školy. Ke všem 
úspěchům jim gratulujeme a budeme je 
v těchto aktivitách i nadále podporovat.

Podrobnější informace naleznete na webo-
vých stránkách školy www.zskuldova.cz.

 Mgr. Dalibor Horáček, zástupce ředitelky

Pedagogové Tyršovy ZŠ čerpali
zkušenosti v zahraničí

Zatímco si od 1. do 10. května 2015 užívali 
žáci Tyršovy ZŠ prodloužené víkendy a neče-
kané (ale vítané) ředitelské volno, vydalo se 
17 učitelů z Kuldovky na zkušenou do světa. 
Díky obětavé práci paní učitelky Vankové se 
nám podařilo uspět v projektu ERASMUS+ 
a za podpory Association of Intercultural 
Mobility EUROMOB jsme 1. májový den 
odletěli do Portugalska. Vzhledem k probí-
hající stávce portugalských pilotů byla naše 
cesta za poznáním poněkud dobrodružnější, 
než bychom si přáli, ale následující dny nám 
měly vše vynahradit.

Projekt byl zaměřen na přenesení mezi-
národních zkušeností při práci s dětmi se 
speciálními potřebami a s dětmi z minorit. 
Během pobytu jsme navštívili školy ve Viana 
do Castelo, Apulii a Esposende, účastnili jsme 
se podnětného setkání na radnici v hosti-
telském městě Povoa de Varzim a jednání 
Kabinetu pro podporu emigrantů a imigrantů. 

Seznámili jsme se s portugalským 
vzdělávacím systémem – povinná školní 
docházka trvá 12 let a dělí se do tří stupňů 
základního školství, na něž navazuje střední 
vzdělávání. Každý školní rok se člení na tři 
semestry, které jsou ukončeny vysvědčením 
a prázdninami. Pro přestup na vyšší stupeň 
skládají žáci postupové zkoušky. Vyučování 
začíná zpravidla po 9. hodině, končí ale až 
v 17.30. V odpoledních hodinách navštěvují 
žáci volitelné předměty, jako je tělocvik nebo 
hudební výchova. Pro občany v sociální nou-
zi funguje fond sociální pomoci, ve třídách 
je běžné využívat práci sociálního asistenta 
a psychologa. Ve všech školách a na úřadech 
jsme byli vřele přijati a celkový dojem z po-
bytu je úžasný.

Po splnění povinného programu jsme 
samozřejmě využili veškerý čas k poznávání 
zdejších pamětihodností a kultury. Dojmy 
z návštěvy Lisabonu, Porta, Guimarães 
a zážitky ze společné cesty budou učitele 
z Kuldovky jistě nabíjet po dlouhou dobu.

 Mgr. Daniela Míčková, učitelka

ZŠ Gajdošova

Cesta (k) obrazu
Vyzkoušeli jste si někdy sami sestavit rám, 
napnout na něj plátno, našepsovat ho 
a namalovat obraz? Tento zajímavý proces 
mohli nedávno v hodinách výtvarné výchovy 
prožívat žáci 8. C Montessori třídy ze ZŠ 
Gajdošova. 

Bylo to poprvé, kdy malovali na plátno. 
Donesla jsem do třídy reprodukce obrazů 
slavných malířů a každý z žáků si jeden vybral 
jako předlohu. Mým záměrem bylo, aby si 
vyzkoušeli udělat kopii obrazu, protože se při-
tom mohou i hodně naučit. Nejprve sestavili 
rám, pak pokračovali v odměřování a stříhání 
plátna, které si sami napnuli a následně i na-
šepsovali. Zjistili jsme, kolik je toho potřeba 
udělat, než je vůbec možné začít malovat. 
Aby se žáci na malbu připravili, zkusili si 
nejdřív tužkou na papír skicu kompozice 
a potom i barevnou skicu temperami. Učili se 
namíchat ten správný odstín a také vystih-
nout techniku malby svého malíře. Potom až 
přistoupili k vlastní malbě na plátno.

Práce se jim velice dařila a já jsem si 
s nimi připadala jak v ateliéru. Prožili jsme 
takto společně mnoho krásných hodin. 
Nejkrásnější pro mě bylo vidět, jak se při 
práci soustředí a jak jim na ní záleží. Žáci 
už během malby zjistili, kolik námahy stojí 
namalovat obraz, a vytvořili si tak větší 
úctu k umění. Těší mě i to, že si svoje práce 
odnesou domů a už vědí, kde bude mít jejich 
obraz svoje místo.

 Mgr. Veronika Sochorová, učitelka Vv

MŠ Zengrova

Bádání děti baví!
V MŠ Sedmikráska probíhala od září nad-
standardní aktivita – ,,Badatel“. V týdenních 
blocích, které byly tematicky zaměřeny 
s ohledem na změny, které probíhají v příro-

dě, nebo na část pokusnou, se děti seznamo-
valy s možnostmi různých materiálů a jejich 
možnou přeměnou v něco jiného.

Za celý školní rok se nám společně poda-
řilo prozkoumat přírodu v její kráse, kterou 
nám předkládá v různých ročních obdobích. 
Nahlédli jsme nejen pod povrch naší Země, 
ale i do dalekého vesmíru. Prozkoumali 
jsme, co dokáže vítr, pára, jak se nám mění 
voda v krystaly, poznali jsme zvířata soudobá 
i ta dávno vyhynulá. Dokázali jsme si za po-
moci jednoduchých pokusů, že vše, co naše 
oči vidí, ještě opravdu nemusíme vidět a že 
i náš vlastní zrak nás dokáže pěkně potrápit. 
No a nakonec nám sama příroda ukázala, že 
když se o ni pěkně staráme, tak nás odmění 
buď krásnou květinou, anebo plody, které si 
zasadíme a o které se řádně staráme.

Děti se na svého Badatele vždy nesmírně 
těšily a nemohly se dočkat, co nového se 
dozvědí a co budou zase zkoumat či tvořit.

 Andrea Janková, učitelka 
 MŠ Zengrova 3, Brno-Židenice

MŠ Family

Plaváčci z MŠ Family v Jedovnicích
V blízkosti malebného jedovnického rybníka 
Olšovce se ve dnech 13.–16. 5. 2015 naše 
školka zúčastnila plaveckého kurzu v hotelu 
Terasa. Kromě profesionálního výcviku 2x 
denně s vyškolenými instruktory, nabyly děti 
jedinečnou (a mnohé zcela novou) zkušenost 
přebývat po tři noci bez rodičů a prověřit tak 
svou odolnost a samostatnost v neznámém 
prostředí.

I já jako začínající učitelka jsem byla 
vržena do neprobádaných vod. Než se 
stačím na hotelu řádně rozkoukat, už mám 
na starosti dvanáct drobečků, z nichž mnozí 
potřebují sdělit svoje nadšení, že jsou zde, 
jiní jej mají uschováno zatím v sobě a další 
začínají trošku smutnit, protože prožívají 
nový strach z neznáma. Na podobné situace 
vás studium pedagogiky a psychologie pro-
stě nepřipraví. Postupně zj išťuji, že stejně 
jako důvěřují děti mně, já musím věřit jim. 
Po tomto prožitku začíná vzájemný vztah 
být důvěrný a všeobecný neklid vystřídala 
spokojenost. Byly jsme tam s kolegyní, a tak 
jsme si vypomáhaly. 

Za několik krátkých dní se naše skupin-
ka sžila natolik, že jsem měla pocit, že už 
jsme spolu měsíc. Každý večer před spaním 
nesměly chybět pohledy od rodičů a pohádky 
na dobrou noc. Zařádili jsme si na karnevale. 
Za domečky, které jsme postavili skřítkům, 
jsme našli jako odměnu sladký poklad. 
Poslední den děti s instruktory připravily 
rodičům báječnou podívanou v bazénu 
s ukázkou, co všechno se naučily, a všichni 
odjíždíme plni krásných zážitků a s pocitem, 
že bychom příští rok rádi jeli plavat znovu. 
A taky opět lyžovat!

 Bc. Hana Schejbalová, MŠ Family,
 Mazourova 2, Brno

školy a MŠ

Foto: Reprodukce od Ondřeje Batůška, 8. C.

« s. 7
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Slavnostní otevření Bílé hory a Běh na Bílou horu
V  sobotu 20. června uspořádala městská část v  rámci slavnostního 
otevření zrevitalizované Bílé hory Běh na Bílou horu. I přes nepřízeň 
počasí se závodu zúčastnilo 33 závodníků od 5 let. Kolik bylo nejstar-
šímu účastníkovi, se můžeme jen dohadovat. Dopoledne vybíhali 
účastníci po třech na dvě trasy – modrá kratší pro mladší, červená del-
ší pro starší děti a dospělé. Poslední dobíhající již byli skropeni první-
mi kapkami deště, proto vyhlašování výsledků probíhalo v poněkud 
stísněných prostorách pod stanem. Odměnu dostali všichni, protože 
důležité je přece zúčastnit se. Těšíme se, že v dalším ročníku bude zá-
vodníků alespoň dvojnásobné množství.

Bohatý doprovodný program nabídl dětem skákací hrad a tram-
polínu, malování na obličej, soutěže v poznávání písniček z pohá-
dek, dospělí si mohli poslechnout koncert Pavla Helana. Během 
celého dne v areálu Bílé hory byla k vidění hasičská technika, svo-
zové auto na tříděný odpad, zájemci si m ohli vyzkoušet třídění 
odpadu, poznávat dřeviny na stánku Lesů města Brna, vyzkoušet 
své znalosti z dopravních předpisů u městské policie či si zajezdit 
na koni. Akce se také zúčastnili zástupci Nadačního fondu Modrý 
hroch, který poskytuje konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech, 
i se svým maskotem.

naše čtvrť

Nově vysazené třešně
na vyčištěném svahu.

Předávání cen, odměnu si zasloužili 
všichni běžci za statečnost.

Zastoupeny byly všechny generace.

Děti si užívaly malování na obličej.

Nejmladší účastnice závodu,
pětiletá Maruška.

Nejstarší účastník,
pan učitel Švehla.

Foto: J. Kepert

Foto: J. Kepert

Foto: J. Kepert

Foto: J. Kepert

Foto: J. Kepert

Foto: J. Kepert
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naše čtvrť

Kanovníci premonstrátů, lékaři, ale také příslušníci gestapa. 
Ti všichni prošli kapitulní síní v  areálu Vojenské nemocnice 
v  Zábrdovicích. V  současnosti má naštěstí toto místo příjem-
nější poslání než za druhé světové války. Mimo jiné si v ní své 
ano říkají novomanželé.

Kapitulní síť je součástí kláštera, který založil už v roce 1209 morav-
ský velmož Lev z Klobouk se svou manželkou. Brňané tak okolo něj 
chodí už přes osm set let. Za tu dobu prožil klášter klidné i bouřlivé 
časy. Mimo jiné jej vyplenili Tataři i husiti, při obléhání Brna jej poni-
čili švédští vojáci a za druhé světové války si stavbu zabrali příslušníci 
gestapa.

Přítomnost německé tajné státní policie se tehdy projevila i  na 
výzdobě kapitulní síně. „Gestapo místnost vymalovalo olejovými 
barvami. A  to včetně stropu, na kterém se v  té době objevila malba 
hákového kříže. Když se návštěvníci kapitulní síně pozorně podívají 
na strop, na jeho levé straně kousek hákového kříže uvidí i nyní,“ vy-
práví náměstek jihomoravského hejtmana a bývalý židenický starosta 
Stanislav Juránek.

Z kapitulní síně vzniklo shromaždiště vojáků
Koncem druhé světové války a  odchodem gestapa ale divoké dny 
kapitulní síně v Zábrdovicích neskončily. Po roce 1948 ji totiž zača-
la využívat československá armáda. „Vojáci v ní měli své shromaždi-
ště. Zároveň kapitulní síň zažila i  předávání různých vyznamenání 
a spoustu politických školení,“ říká Juránek.

Do dává, že také komunisté se na vzhledu místa výrazně pode-
psali. „Až do výšky dvou metrů síň vymalovali latexovými barvami. 
A  ani přes veškerou snahu památkářů se je dosud nepovedlo úplně 

odstranit,“ upozorňuje na svérázný způsob výzdoby bývalý židenický 
starosta.

Zpřístupnění veřejnosti? Až 9 let po revoluci
Právě Juránek se z pozice starosty Brna-Židenic hodně zasloužil o to, 
aby kapitulní síň znovu získala důstojnější využití. „V roce 1998 jsme 
hledali nové místo, kde bychom mohli oddávat. Do té doby jsme totiž 
dělali svatby na zámečku v Líšni, ale nový zákon přikazoval oddávat 
na území spadajícím pod danou matriku. Proto jsme pátrali po vhod-
ném místě přímo v Židenicích. A dnes už zesnulý Václav Kolář mne 
tehdy upozornil na tuto renovovanou síň,“ vzpomíná známý politik.

Kapitulní síň tehdy spadala pod Vojenskou nemocnici a pro veřej-
nost byla uzavřená. Díky dohodě tehdejšího vedení Židenic a Vojenské 
nemocnice se to ale změnilo. „Společně jsme se domluvili na dlouho-
dobém pronájmu síně. A od té doby se v ní oddává. Lidé ji navíc mů-
žou navštívit i při spoustě dalších příležitostí,“ říká Juránek.

Sám si vzpomíná i na úplně první svatbu, kterou kapitulní síň po 
uzavření smlouvy o pronájmu zažila. „Oddávali jsme tehdy manžele, 
kteří se po čase rozvedli. Pikantní na tom je to, že se později znovu 
vzali. A na stejném místě jako poprvé,“ vypráví tehdejší starosta.

Otevřeno pro snoubence, zastupitele i milovníky hudby
V  roce 2006 se místo dočkalo další rekonstrukce. Díky spolupráci 
Vojenské nemocnice Brno, Ministerstva obrany ČR a Židenic dosta-
ly lepší podobu vstupní prostory do sálu včetně sociálního zázemí. 
Oprava tak místu dodala víc důstojnosti, která ke svatbám a dalším 
slavnostním příležitostem patří.

V  současnosti kapitulní síň využívají hlavně žideničtí zastupite-
lé, kteří v ní mívají svá zasedání. Podívat se do ní ale můžou 

téma
Kapitulní síň

Foto: J. Motloch
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Dřív byl v kapitulní síni hákový kříž a latexová výmalba. 
Nyní se v ní opět oddává
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i  ostatní obyvatelé Židenic a  celého Brna. Bývá otevřená nejen při ak-
cích, jako je třeba Noc kostelů, ale také při různých slavnostních příležitostech. 
„Městská část v ní pořádá například vítání občánků. A díky výborné akustice v ní 
bývají také různé koncerty,“ upozorňuje na využití místa Juránek.

Současné využití kapitulní síně v areálu Vojenské nemocnice
  Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice
  Svatby
  Vítání občánků
  Prohlídky při zvláštních příležitostech
  Koncerty
  Předávání ocenění

 J. Němec

Historie kláštera
Místo, kterým prošly slavné osobnosti včetně vý-
znamných panovníků. Ale také budova, která byla 
několikrát vydrancovaná a skoro srovnaná se zemí. 
To všechno je původně premonstrátský klášter, ve 
kterém dnes najdete Vojenskou nemocnici Brno. 
A také kapitulní síň.

Procházka víc než osmisetletou historií stavby začíná 
v roce 1209. Tehdy nechal klášter postavit moravský vel-
mož Lev z Klobouk spolu se svou manželkou. Krátce poté 
získal klášter první obyvatele. Byli jimi premonstráti, kteří 
přišli ze Strahovského kláštera v Praze.

Slavnostního vysvěcení se stavba dočkala 15. května 
1211. O tom, že to byla opravdu významná událost, svědčí 
i to, že se vysvěcení zúčastnil český král Přemysl Otakar I. 
Spolu s ním byla při vysvěcení také tři knížata z vládnoucí-
ho rodu Přemyslovců a řada dalších významných osob-
ností té doby. Včetně zakladatele kláštera.

Vyplenili jej Tataři, husité i Švédi
Ještě ve třináctém století ale klášter postihla katastrofa. 
Při vpádu Tatarů na Moravu neušel vyloupení ani vypále-
ní. Poté, co Tataři odtáhli, byl sice obnovený, ale o nece-
lých dvě stě let později jej podobný osud postihl znovu. 
V roce 1423 jej vyplenila husitská vojska.

Z dalších útoků se klášter vzpamatovával o dvě stě let 
později. První plenění přišlo v roce 1619 při protihabsbur-
ském povstání, kdy klášter také přišel o své statky. O pou-
hých šestadvacet let později se v něm při obléhání Brna 
usadili švédští vojáci. A stavbu skoro srovnali se zemí.

Po odchodu švédského vojska klášteru svitlo na lepší 
časy. V roce 1646 začal opat Plocar stavět nové klášterní 
budovy a na jeho úsilí poté navázal také opat Bohumír 
Olenius. Za jeho působení se stavba dočkala barokní 
přestavby, kterou vedl stavitel Wirberger.

Jako spousta klášterů v té době, také ten zábrdovický 
byl po třicetileté válce centrem kultury a vzdělání. Lidé 
v něm studovali fi lozofi i a teologii a dařilo se také umění.

Z centra vzdělanosti se stal špitál
Posledním opatem kláštera byl Michael Marave, který 
usiloval o jeho další rozvoj. Nechal proto upravit interiér 
kláštera i kostela. Z té doby pocházejí fresky od Josefa 
Jana Winterhaltera, který jimi stavbu vyzdobil v letech 
1778 až 1779. Mimochodem, právě od Winterhaltera jsou 
také fresky na stropě brněnské Reduty nebo v předsálí 
sňatkové síně na Nové radnici.

Podobizny, které Winterhalter vymaloval na stěny 
obřadní síně zábrdovického kláštera, zachycují význam-
né osobnosti tehdejší doby i historie kláštera. Je na nich 
například jeho zakladatel Lev z Klobouk i jeho manželka, 
císařovna Marie Terezie nebo její syn a nástupce, císař 
Josef II. 

Winterthaler je také autorem původní nástropní fresky, 
na které jsou biblické výjevy ze života Josefa Egyptského. 
Současná výmalba ale není z jeho rukou. Za války totiž 
klášter obsadilo gestapo, které jej nechalo vyzdobit v sou-
ladu s tehdejší ideologií. Na stropě se tak místo nábožen-
ských motivů objevil například hákový kříž.

Ještě předtím se ale z kláštera stala vojenská nemoc-
nice. Rozhodnutím císaře Josefa II. se tam v roce 1784 
přestěhovala od sv. Anny.  Kapitulní síň od té doby získala 
spoustu různých využití. Od nemocniční kaple přes kino-
sál až po současnou obřadní síň.

 J. Němec

« s. 10

Výmalba kapitulní síně

Vítání občánků

Foto: J. Motloch

Zasedání zastupitelstva

Foto: J. Motloch

Foto: Jiří S. Sláma
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naše čtvrť
Sport

Židenické gymnastky
Pro jarní sezonu si gymnastky klubu TJ 
Sokol Brno Židenice secvičily sestavy pro 
závody jednotlivkyň. Podle věku cvičily kaž-
dá dvě sestavy s různým náčiním (švihadla, 
obruče, míče) a ta nejmenší děvčátka bez 
náčiní. Závodnice náš oddíl vzorně repre-
zentovaly a ze závodů si odvezly několik 
cenných medailí. Celou sadu medailí vybojo-
vala děvčata na přeboru města Brna, kdy vy-
bojovala Simča Chlupová zlatou, Kristýnka 
Přenosilová stříbrnou a Valča Hradská 
bronzovou medaili. Další stříbrné medaile 
vybojovala děvčata na pohárových závodech 
(Anička Procházková dvě stříbrné medaile, 
Simča a Valča každá po jedné). Dalším úspě-
chem byl I. ročník námi pořádaného závodu, 
kde Kačka Přenosilová a Simča Chlupová 
svoji kategorii vyhrály a Valča Hradská 
přidala další stříbro. Závod přinesl nejen 
medaile, ale také mnoho kladných ohlasů od 
ostatních zúčastněných oddílů, kterých se 
na závod sjelo 15. Vyvrcholením sezony byla 
účast Simči na MČR, kde po roce obhájila 
stříbrnou medaili v závodě jednotlivkyň. 
Blahopřejeme! Všechny ostatní výsledky 
a informace jsou na našich webových strán-
kách www.mgtjsokolzidenice.wz.cz. Ráda 
bych poděkovala i ostatním gymnastkám, 
které reprezentovaly náš oddíl a medaile jim 
unikla často jen o kousíček, všem holkám, 
které gymnastikou dělají radost nejen sobě, 
ale svým rodičům, trenérkám a pohyb patří 
k jejich životu. Poděkování patří také tre-
nérkám, které se děvčatům věnují a zodpo-
vědně skládají sestavy pro naše závodnice. 
Příprava na podzimní sezonu začne letním 
soustředěním a už se těšíme na nové gym-
nastky v září!

 Marcela Bezděková, hlavní trenérka

Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže
v Židenicích
Brněnské Židenice se po roce opět staly cen-
trem mládežnického fotbalu. Pod hlavičkou 
Žijeme hrou se na hřišti na Pastrnkově konal 
velmi kvalitně obsazený fotbalový turnaj, 
určený hráčům a hráčkám narozeným v roce 
2004 a 2005. Letošního ročníku se zúčast-
nilo více než 160 dětí z 15 týmů z České 
republiky a ze Slovenska.

Koncept turnajů Žijeme hrou je velmi 
specifi cký – utkání neřídí rozhodčí a neevi-
dují se ani výsledky. Cílem tohoto přístupu 
je zbavit mladé hráče stresu a umožnit 
jim předvést své fotbalové dovednosti bez 
obav z výsledku. Sporné situace a případné 
prohřešky proti fotbalovým pravidlům si řeší 
hráči sami přímo na hřišti, podobně jako 
například na plácku za domem.

V sobotu své umění na židenické trávě 
předvedli mladí fotbalisté ze Zlína, br-
něnské Zbrojovky, fotbalové školy Třebíč, 
Prostějova, Olomouce a slovenského 

Slovanu Bratislava. Domácí hráči ČAFC 
Židenice 2011 nastoupili ve smíšeném týmu, 
pod hlavičkou Žijeme hrou.

Neděle patřila o rok starší kategorii, 
v níž se představili kluci a dívky z Trenčína, 
Trnavy, Bratislavy, Olomouce, fotbalové ško-
ly Róberta Hanka ze slovenských Moravan 
nad Váhom, brněnské Zbrojovky, Svratky 
a týmu Žijeme hrou, který tvořili hráči 
ročníku U11 židenické Čafky, doplněného 
o fotbalisty z brněnské Sparty.

I přes vysoké teploty a celodenní vedro 
bylo na skvěle připraveném hřišti k vidění 
množství fotbalových akcí, technických 
kousků a krásných gólů. Na závěr obdrželi 
všichni účastníci turnaje sladké ocenění jako 
výraz poděkování za předvedené výkony. 
Tím nejdůležitějším ale byla společná radost 
z pohybu a radost ze hry.

 Martin Reichman

Poděkování a gratulace
Cvičenkám-seniorkám – Sokola Juliánov 
uběhl další rok společného tělocviku dvakrát 
týdně a při té příležitosti by nejen rády 
zhodnotily krásné chvíle, prožité při pohy-
bové aktivitě, ale zejména jsou přesvědčeny, 
že by bylo nanejvýš spravedlivé, aby při této 
příležitosti pogratulovaly a poděkovaly i na 
stránkách Židenického zpravodaje své dlou-
holeté náčelnici a cvičitelce Ivetě Šabrňákové 
k jejím nedávným kulatým narozeninám. 
A to nejen přiměřené zdravíčko, klid a životní 
pohodu, ale též i další neutuchající elán při 
vedení oddílu starších žen!

 Cvičenky Sokola Juliánov

Legionáři

Odkazu legionářů a odboje v naší vlasti
Dne 11. června 2015 proběhly v Brně-
Židenicích a  v zábrdovické Vojenské nemoc-
nici fi nálové boje mezinárodní vědomostní 
soutěže „Co víš o československých legiích 
– Čo vieš o československých légiách?“. 
Toto byl již 14. ročník, jehož pořadatelem 
je Odkaz legionářů a odboje v naší vlas-
ti. Tento ročník byl ročníkem kompenzač-
ním a soutěže se zúčastnily stejné školy, 
jako ročníku předchozího, v počtu čtyřiceti 
studentů z gymnázií v Mariánských Lázních, 
Říčanech u Prahy, Žamberka, Hradce 
Králové, Třeboně, Příbora, Bratislavy, Nitry 
a Stropkova.

V závěrečných bojích v zábrdovické 
kapitulní síni si nejlépe vedli studenti 
z Gymnázia Příbor, když o první místo se po-
dělili Michal Polešovský a Martin Borovička 
a na místě třetím skončil třeboňský Vojtěch 
Koranda. Samostatně je každým rokem 
hodnocena nejlepší slohová práce, letos si 
cenu z nakladatelství Šimon Ryšavý odnesl 
Dominik Orth z Bratislavy. Pro zpestření 
náročného programu proběhla rovněž 
soutěž diváků, kde si na základě losu odnesla 

cenu slečna Anýžová z gymnázia v Říčanech 
u Prahy. Letošní ročník lze hodnotit jako 
mimořádně vydařeným i když velmi náročný. 
Znalosti některých soutěžících studentů byly 
obdivuhodné. Na tomto místě si dovoluji 
poděkovat panu Fryščokovi za organiza-
ci a odborné porotě za rychlá a odborná 
rozhodnutí.

Nad akcí převzal záštitu starosta MČ 
Brno-Židenice Mgr. René Novotný, za což mu 
Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti děkuje.

 Šimon Ryšavý

Krimi

Zvyšující se počet vloupání
V posledních týdnech se Policie ČR, 
Obvodní oddělení  Brno-Židenice, potýká 
se stále rostoucí kriminalitou na úseku 
krádeží vloupáním do společných prostor 
bytových domů, zejména v městské části 
Brno-Židenice a Juliánov. Nejčastějším 
objektem zájmu tohoto okruhu pachatelů 
jsou především společné prostory domů, ať 
již sloužící k uskladnění jízdních kol (kolár-
ny), či jinému obdobnému účelu, sklepní 
prostory a jednotlivé sklepní kóje přidělené 
uživatelům bytových jednotek. Z posledních 
případů můžeme zmínit vloupání do sklep-
ních kójí na ul. Meluzínova, Kamenačky, 
Slatinská, Krásného,  Karáskovo nám., 
Šaumannova, Svatoplukova, výjimkou 
nejsou i případy, kdy pachatel v úmyslu při-
svojit si cizí věc krádeží  poškodí v bytových 
domech  několik dveří a zámků oddělujících 
jednotlivé společné prostory domu, následně 
poškodí dveře jednotlivých sklepních kójí, 
které prohledá, ale nic neodcizí, jako např. 
v Brně na ul. Bělohorská. V této souvislosti 
PČR žádá zejména obyvatele zmíněných 
městských částí o spolupráci při odhalování 
této formy trestné činnosti. Předcházet jí 
můžeme zdokonalováním a rozšiřováním 
bezpečnostních prvků  bytových domů, 
opakovaným kladením důrazu na uzavírání 
a uzamykání vstupních dveří do domů, ale 
také naší společnou všímavostí a obezřet-
ností v případech, kdy se ve vašich domech 
pohybují cizí, podezřele se chovající osoby, 
nebo ze společných prostor vychází nepři-
rozené zvuky použití síly směřující zcela 
evidentně k násilnému překonání zabezpe-
čených prostorů. V těchto případech proto 
prosím neváhejte a obratem volejte na 
bezplatnou linku Policie ČR 158 či městské 
policie 156 k provedení okamžitého zákroku 
na místě. 

Díky této spolupráci se Policii ČR podaři-
lo na konci měsíce května 2015  zadržet dva 
pachatele vloupání do sklepních prostor na 
ul. Strakatého, kterým byl po provedených 
procesních úkonech akceptován návrh stát-
ního zástupce na uvalení vazby a v současné 
době mohou o svých činech přemýšlet za 
mřížemi.

 PČR



ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 13

fórum čtenářů
Zeleň vs. zástavba
V prostoru křižovatky ulic Koperníkova – 
Lazaretní, za nákupním centrem Kaufl and, je 
nevyužitý prostor, který v současné době leží 
ladem. Původně zde byla prodejna stavebnin. 
I když by se na první pohled mohlo zdát, že je 
to prostor nikoho, není tomu tak. Pozemek 
patří městu Brnu, které zde údajně plánu-
je postavit domov pro seniory. Dozajista 
užitečné zařízení, kterých bude do budoucna, 
vzhledem k demografi ckému vývoji v naší 
společnosti, čím dál větší nedostatek. Je 
ale tento prostor opravdu vhodný k tomu, 
abychom jej zastavěli? Nebylo by lepší z něj 
udělat nějaký druh zelené plochy? Centrum 
naší městské části je doslova přezastavěnou 
oblastí, s enormním dopravním zatížením. 
A další stavby budou neustále přibývat, na-
příklad areál bývalé Zbrojovky, kde má vyrůst 
nová obytná čtvrť, nebo plocha vedle radnice 
na ulici Gajdošova, kde měla být původně 
benzinová čerpací stanice nebo následně 
výšková administrativní budova. Ať už by se 
za Kaufl andem postavil jakýkoli objekt, zvýší 
to nepoměr zastavěné plochy oproti plochám 
zeleně v centrální části Židenic. A dále se 
zvýší dopravní zatížení této oblasti, protože 
každý objekt je třeba dopravně obsluhovat. 
Pokud by tato plocha nepatřila městu Brnu, 
neměli by občané Židenic prakticky žádnou 
možnost ovlivnit, zda se zde bude stavět, 
či nikoli. Ovšem teď tu možnost máme. 
Smyslem tohoto článku je rozpoutat diskuzi 
o tomto prostoru, zeleň vs zástavba?

 Karel Stehlík

Musím reagovat na článek v tomto
zpravodaji – Porhajmova 18
Dne 29. 7. 2013 jsem jako předsedkyně 
Komise bydlení svolala na 15 hod. schůz-
ku přímo v domě Porhajmova 18, které se 
zúčastnili nejen členové Komise bydlení, ale 
také starosta, místostarostové a také vedoucí 
Bytasenu. Po celkové prohlídce tohoto domu 
se jednohlasně odsouhlasilo, že z tohoto 
domu se odstěhují zbývající nájemníci. To 
se také do konce roku 2013 stalo a všichni 
nájemníci se vystěhovali. Není pravda, že 
trvalo vystěhování nájemníků 8 let. Na místě 
samém bylo rozhodnuto, že je tento dům na 
lukrativním místě a to: lékárna, obchody, za 
rohem kavárna, kde se podávají ráno snídaně, 
a také kousek dál na ul. Kuklenské – lékaři, 
rehabilitační centrum, optika, dále sportovní 
centrum, 4 restaurace a hned v dosahu MHD, 
což umožňuje návštěvu Polikliniky Viniční. 
Domluvilo se, že „zastavárna“ zůstane a celý 
dům projde rekonstrukcí na „klidné bydlení“, 
tzn. že když senior nebo seniorka bude žít sám 
ve větším bytě, tak byt vrátí a má možnost se 
nastěhovat do bytu 1+1 s koupelnou a WC. 
Bude to přínosem nejen pro seniory, ale také 
pro MČ Židenice, kde je málo bytů 2+1 nebo 
3+1. Tento dům bude komfortní a za přija-
telné nájemné. Do dvora se umístí lavičky, 

kde si v létě mohou nájemníci např. posedět, 
povykládat, případně grilovat. V přízemí bude 
„společenská místnost“ pro obyvatele domu 
a také tam bude byt 2+1, ve kterém bude 
bydlet sociální pracovnice a partnerem, který 
zajistí různé malé opravy (kapající kohou-
tek atd.) Nikdy se nemluvilo o klubovnách, 
parkování a jiných nesmyslech. Nevím, kdo 
si představuje klidné bydlení s nástavbou pro 
matky s dětmi apod. Jelikož Židenice mají 
čím dál více rodin s dětmi, tak je potřeba 
zajistit větší byty, které se mohou získat pouze 
výměnou, a tak se vítá oprava a rekonstrukce 
domu na Porhajmově 18. Také bylo důležité 
zdůraznit, že tyto byty budou pouze pro ob-
čany Židenic, kteří vrátí formou výměny byt. 
Tohoto jednání se zúčastnil i Ing. Kunc, a tak 
se divím, že výše uvedené poznatky nepředal 
nové radě, kde je místostarostou.

 Bohuslava Pešková
 bývalá předsedkyně KB

Židenická pošta
Dobrý den. Dnes kolem páté hodiny jsem 
musel opět navštívit naši židenickou poštu. 
Konkurence musí jásat. Z šesti okýnek byla 
otevřena dvě a fronta byla až ven. Při asi 
dvacetiminutovém čekání jsem si vzpomněl 
na pána, který se v Židenickém zpravodaji 
zastával naší pošty. Musel být nasazen z naší 
pošty. Při čekání jsem Vám složil pár rýmů 
pro pobavení. Díky.
V Židenicích pošta stojí,
všichni místní se jí bojí.
Raději si zlomit malíček,
než si jít vyzvednout balíček.
Třicet lidí není překážka,
vystačí nám druhá přepážka.
Odejít se z fronty bojím,
už hodinu tady stojím.
Všichni sousedi to znají,
špatné zkušenosti také mají.
Nevím, kdo ten ústav vede,
těžko hůř to někdo svede.
Nemůžu se tomu smát,
kdysi jsem měl poštu rád.
Pošťákovi kartou platit,
to spíš může balík ztratit.
Nenadělili jim shůra,
pošta, to je noční můra.
Snad ve schránce zase není,
z naší pošty oznámení.
Asi to tam nikdo nevidí,
ž e by měli být tam pro lidi.
 Jiří Krejčí 

1. židenická cyklojízda
V Brně se od roku 1990 konají pravidelné 
cyklojízdy na podporu rozvoje cyklistické 
dopravy ve městě. Vstřícný postoj nového 
vedení radnice Židenic k tomuto druhu 
dopravy mě přivedl na myšlenku uspořádat 
podobnou cyklojízdu v naší městské části. 
Záštitu nad jízdou převzal místostarosta 
Petr Kunc, který v průběhu jízdy informo-

val účastníky o záměrech vedení radnice. 
V závěru cyklojízdy jsme všichni společně 
diskutovali nad návrhy, jak zlepšit podmínky 
pro cyklistickou dopravu v Židenicích.

Návrhy a realizace opatření na podporu 
cyklistické dopravy zajišťuje Odbor dopra-
vy Magistrátu města Brna. Na Židenice 
v předchozích letech zapomínal, a proto 
jsme v Komisi pro územní rozvoj, životní 
prostředí a dopravu iniciovali návrh na zlep-
šení tohoto stavu. Rada městské části návrh 
přijala 28. 5. 2015 a nyní by měla vyvolat 
jednání s magistrátem.

Navrhujeme zpracování opatření pro 
cyklistickou dopravu na 3 cyklotrasách 
procházejících územím Židenic a spojujících 
centrum Brna s navazujícími východními 
částmi Brna. Plánovaná cykloopatření 
budou sloužit nejen rozvoji cyklistické 
dopravy na území městské části Židenice, 
ale i k propojení dalších městských částí ve 
východních částech Brna (Vinohrady, Líšeň) 
na centrum města. Důležitost těchto cyklo-
tras zesiluje i napojení na rekreační oblast 
Mariánského údolí a Slavkovské bojiště. 
Z tohoto pohledu mají cykloopatření na 
území MČ Židenice i regionální význam.

Konkrétní typ cykloopatření by měl být 
předmětem návrhu při zohlednění nej-
vhodnějšího řešení pro danou komunikaci. 
Mohou to být cyklopruhy, cyklopiktogramy, 
využití dostatečně kapacitních a přitom 
méně využívaných chodníků nebo zklidnění 
hlavního dopravního prostoru zřízením zóny 
s omezením rychlostí. Oříškem bude vyřeše-
ní přejezdů frekventované ulice Gajdošova.

Vytvoření bezpečnějších tras pro cyklisty 
může mít pozitivní vliv na celkové přijatel-
nější řešení i ostatních druhů dopravy, včet-
ně té motorové. Doufejme, že se to konečně 
začne dařit. 

 Jiří Jedlička, zastupitel

Vážení občané, 
ve zkušebním provozu vám 

představujeme nové webové 
stránky naší městské části

www.zidenice.eu

Doufáme, že se vám budou líbit, a záro-
veň vás prosíme o zasílání připomínek, 
podnětů a postřehů, které nám mohou 

pomoci stránky ještě vylepšit.

Děkujeme a náměty prosím zasílejte 
na info@zidenice.brno.cz
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J. R. Beitl a první ústav nevidomých na Moravě
Naše městská část drží jeden primát v  oblasti vzdělávání nevidomých. Právě zde, 
v Zábrdovicích v domku číslo 17 (dnes Zábrdovická 12), vznikl v roce 1835 první 
ústav pro nevidomé na Moravě. V rámci českých zemí byl třetím v pořadí. I v tom-
to měřítku však byl unikátní a průkopnický, protože dosavadní dva ústavy v Praze 
byly spíše léčebnou (na Hradčanech) či zaopatřovacím a  zaměstnávacím ústavem 
(Klarův ústav), zatímco brněnský ústav jako první u  nás poskytoval komplexnější 
vzdělávání a přípravu nevidomých pro samostatný život.

Zakladatelem ústavu byl fi lantrop a  tyfl oped Jan Nepomuk Rafael Beitl (na-
rozen 1797). Rodák z  Libočan na Žatecku měl těžké dětství, neboť byl nemanžel-
ským synem pivovarského dělníka a dcery pekaře. Přesto prospíval výborně ve škole 
a  v  patnácti letech odešel do Vídně a  odtud později do uherského Opatinu (dnes 
Chorvatsko), kde pracoval jako úředník. Toto zaměstnání ho však příliš neuspoko-
jovalo, a tak se začal zajímat o práci v ústavu pro nevidomé ve Vídni, kde byl nejprve 
přijat jako písař a později se stal učitelským čekatelem. Zde tedy získával své první 
zkušenosti v oblasti vzdělávání nevidomých. Vedoucí ústavu Johann Wilhelm Klein 
svěřoval Beitlovi stále náročnější úkoly a ten tak byl svědkem usilovné práce Kleina 
při vytváření učebních pomůcek a především reliéfního písma.

Beitl se ve Vídni oženil s dcerou obuvníka a údajně právě tchánova obuvnická díl-
na mu vnukla myšlenku, že by nevidomí mohli vykonávat některé obuvnické práce.

V roce 1825 už jako vzdělaný pedagog nevidomých založil ústav pro maďarské 
slepce v Bratislavě, jenž byl o rok později přenesen do Pešti. Z něj Beitl odešel v roce 
1833 a hledal nové místo, kde by mohl pomáhat nevidomým. Na doporučení tyfl ope-
da Josefa Doležálka, který po působení v pražském ústavu pro nevidomé děti zamířil 
právě na Beitlovo místo do Pešti, se Beitl přestěhoval do Brna. Tady pro potřeby no-
vého ústavu získal domek s menší zahrádkou v Zábrdovicích.

V novém ústavu začínal s šesti chovanci, avšak už v roce 1846 jich bylo patnáct. 
V počátcích vedl své žáky ve výuce především ke hře na hudební nástroje, v čemž mu 
bezplatně pomáhalo několik učitelů hudby. Postupně ale začal chovance zaučovat do 
některých řemeslnických prací, a rovněž je vedl k obdělávání půdy a pěstování zeleniny.

Postupem času se ústav stal víceméně soběstačným (byť chudým), když jeho 
hlavní příjmy tvořily odměny z koncertování žákovského dechového orchestru a pří-
jmy z prodeje výrobků z dílny i skromná úroda z ústavní zahrady. V zábrdovickém 
ústavu Beitl využíval organizační řád, který sepsal už během svého působení v Pešti 
v roce 1827. Řád s názvem Planum Rafaela Beitla vyučování slepých dětí, je jedinou 
Beitlovou známou dochovanou písemnou prací.

Ústav v  Zábrdovicích fungoval do roku 1847, kdy byl přestěhován do nového 
ústavu na dnešním Žerotínově náměstí. Jeho ředitel em byl jmenován Beitl, kterého 
od roku 1848 posílil v „pedagogickém sboru“ podučitel Karel Nahodil. Oba placení 
učitelé pracovali od pěti hodin ráno do devíti hodin večer, a  to i o nedělích a svát-
cích. Vedle nich v novém ústavu působili ještě bezplatně kontrolor poštovního úřadu 
Antonín V. Malý (učil zeměpis), sekretář obecní rady Pejša (učil hru na housle) a br-
něnský hudebník Pavel Křížkovský.

J. R. Beitl odvedl ve vzdělávání nevidomých velký kus práce, a to za cenu vlast-
ních obětí v osobním životě. Jeho snahou bylo nejen nevidomé vzdělávat, ale také 
rehabilitovat ve společnosti, jež je v  této době vnímala jako přítěž a  jejich podpo-

ru pouze jako milodary, nikoli investici 
do jejich plnohodnotného začlenění do 
společnosti. Kvůli sporům s  kuratoriem 
však Beitl v  roce 1852 z  nového ústavu 
odešel do Vídně a později do Budapešti. 
Měl zřejmě v úmyslu založit nový ústav 
v  Sedmihradsku, k  tomu však už nedo-
šlo. Stopy po Beitlovi se ztrácejí v  roce 
1855 v  Budapešti a  více o  jeho životě 
není známo.

 Mgr. Milan Strmiska, 
 kronikář Židenic

historie

Naše ulice
KOPERNÍKOVA (Židenice)
Mikuláš Koperník (1473–1543), 
polský astronom, matematik a lékař, 
zastánce heliocentrického názoru.

5. 4. 1974  Koperníkova
 ryš
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11. červenec 
Světový den populace 
Rok 2015 – 7 miliard lidí. Tolik nás dnes žije na 
Zemi. Přitom v roce 1950 to bylo jen 2,5 miliardy. 
První miliardy dosáhlo lidstvo za 1800 let. Druhé 
již za pouhých 127 let, třetí za 33 a šesté a sedmé 
za rekordních 12 let. Od té doby se populační 
růst mírně zpomalil. V současné době roste 
světová populace přibližně o 1,1 % za rok, tedy 
asi o 75 milionů. Podle odhadů dosáhne počet 
obyvatel Země na konci tohoto století 10 miliard 
(růst z 9 na 10 miliard bude trvat asi 40 let). 

Náš současný svět sedmi miliard lidí je pochopi-
telně jak velkou výzvou, tak i příležitostí. Počet lidí 
ovlivňuje udržitelnost života, přináší rychlou urbani-
zaci, klade rostoucí nároky na vzdělávací a zdravotnic-
ké systémy a v neposlední řadě přináší nové nároky na 
určité skupiny obyvatelstva. 

Současných 1,8 miliardy mladých lidí je historic-
ky největší generací. Mladých ve věku 10–24 let je 
přibližně jedna čtvrtina populace. Většina z nich žije 
v rozvojových zemích. „Mnozí z nich nemají příležitost 
získat kvalitní vzdělání, najít solidní práci ani účastnit 
se veřejného a politického života. Podle UNESCO více 
než půl miliardy lidí ve věku 15–24 let žijí pod příjmo-
vou hranicí 2 USD na den.

 Porodnost však klesá: zatímco nyní na jednu ženu 
připadá 2,56 dítěte, v polovině století to má být pouze 
2,02 dítěte. Pokles porodnosti povede ke stárnutí 
obyvatelstva.

V nejvyspělejších zemích již 22 procent obyvatel 
dosáhlo 60 let věku; očekává se, že v roce 2050 bude 
lidí starších 60 let plná třetina a starých lidí bude 
dvakrát více než dětí. V rozvojových zemích nyní žije 
jen devět procent lidí starších 60 let, za čtyři desetiletí 
by jich však podle očekávání měla být pětina.

Výrazné stárnutí populace očekávají demografové 
také v Česku. Podle projekce Českého statistického 
úřadu zveřejněné v květnu se střední délka života mužů 
prodlouží z nynějších 74,2 roku na 86,5 roku v roce 
2065. Střední délka života žen nyní činí 80,3 roku, měla 
by však vzrůst až na 91 let. Starší 80 let by v té době 
měl být podle představ demografů každý sedmý Čech. 
Zatímco nyní v Česku žije asi 600 stoletých a starších 
lidí, za necelé půlstoletí jejich počet přesáhne 14 000. 

Výrazně se změní také poměr ekonomicky aktiv-
ních lidí ve věku od 20 do 64 let a ekonomicky neaktiv-
ních. Zatímco nyní připadají dva ekonomicky aktivní 
lidé na jednoho neaktivního, za 40 let se jejich poměr 
zřejmě vyrovná a na této úrovni zůstane.

Růst populace a ekonomický rozvoj se však negativ-
ně podepisují na kvalitě životního prostředí. Lidé se také 
musí vyrovnávat s nedostatkem pracovních míst či špat-
nými vztahy mezi původním obyvatelstvem a migranty.

Jak dál, lidstvo?
 Šimon Ryšavý
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Dělňák pro všechny
Se začínajícími letními dny je možné strávit 
na Dělňáku každý úterní podvečer (ne-
zřídka se protahující i do pozdější nočních 
hodin) u specialit na grilu, nepřeberného 
množství studených (ale v případě zájmu 
klidně i teplých) nápojů a se spontánní živou 
hudbou, protože výše popsané přitahuje také 
spřátelené muzikanty a několik povedených 
jamsessionů už svou pověstí překročilo 
hranice čtvrti. 

Dalším atraktivním počinem pak bude 

série čtvrtečních projekcí Židenické 
letní kino na Dělňáku, v úvodu a na závěr 
s tematickým koncertním předkrmem 
Neznámého písničkáře Víta Šujana a jeho 
hostů. Filmový festival se koná pod laska-
vou záštitou starosty Mgr. René Novotného 
a jeho souhrnný program najdete přehledně 
na konci našeho článku. 

Úvodem prázdnin dojde také na další 
Židenickou letní noc s populární kapelou 
Kanci paní nadlesní, která se stává už 
nedílnou součástí a inventářem podobných 
akcí v místě.

A přesto, že letní prázdniny sotva začaly, 
není od věci nahlédnout už do sezony nové; 
mj. se po půl roce do DD vrátí Mezinárodní 
entomologická burza (12. 9.), v sérii 
vzpomínkových koncertů zazní písně 
J. R. Cashe, J. Lennona a P. Skoumala, 
a v sobotu 19. 9. se kromě Farmářských trhů 
můžete těšit i na celodenní oslavy 90. výročí 
znovuotevření Dělnického domu, k jejichž 
návštěvě a spoluúčasti zve i publikovaná 
výzva. Těšíme se na setkání, s mnohými také 
na spolupráci, a přejeme krásné léto.
 dramaturgie ScDD

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (pobočka Stará osada)

Úterý 10.00–12.00   13.00–18.00

Čtvrtek 10.00–12.00   13.00–18.00

Prázdninová půjčovní doba  1. 7.–31. 8. 2015

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – program na červenec/srpen
• V červenci na pobočce bude ke zhlédnutí výstava žáků ZŠ Krásného

Těšíme se na prázdniny.

• V srpnu bude výstava Chráněná příroda města Brna.

kultura
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inzerce
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/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

Pedikúra kombinovaná, manikúra P-shine, parafínové zábaly, barvení 
a  trhání obočí, depilace cukrovou pastou. www.studiosari.cz tel.: 
605 922 824, Olomoucká 2, Brno

Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP na zkrácený 
úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně. Informace na tel. č.: 800 
85 86 87, boumova@sluzby-js.cz

Pronajmu garáž, ul. M. Kudeříkové, Juliánov. Tel.: 603 453 450

Rámování obrazů, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: 541 211 165

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

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

Koupím garáž na ul. Marie Kudeříkové. Tel.: 731 543 514

Rekonstrukce bytových jader, návrh realizace a drobné stavební práce. 
Tel.: 777 162 553

OLMAN SERVICE, s. r. o., hledá na úklidové práce na HPP pracovníky 
– osoby se zdravotním omezením, na pozici uklízeč/ka v  Brně. 
Tel.: 730 186 797

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

Koupím byt do 3 mil., velikost není důležitá – chci jako investici. Děkuji. 
Tel.: 732 434 910

Hledám ke koupi dům v Židenicích a okolí, horší stav nevadí. Tel.: 736 123 995

Hledám pronájem pěkného bytu nebo menší byt ke koupi. Děkuji. 
Tel.: 721 195 834

Letos na podzim oslaví židenický Dělnický dům 
90. výročí svého otevření v zrekonstruované podobě

VÝZVA
Vedení radnice plánuje uspořádat oslavy této události 

v sobotu 19. 9. 2015. 

Chceme, aby Dělnický dům sloužil všem občanům jako zázemí 
pro jejich aktivity – k tomuto účelu byl ostatně postaven.

Proto vyzýváme všechny spolky, organizace a  uskupení 
působící na území městské části Brno-Židenice, aby se za-
pojily do tvorby programu a daly tak o sobě vědět. Nabízíme 
možnost prezentace vlastní činnosti informačním stánkem, 
panelem, účastí na kulturním programu či jiným způsobem. 
Fantazii se meze nekladou!

K dispozici budou nejen prostory Dělnického domu v obou 
patrech, ale i venkovní zahrádka a přilehlé parkoviště, kde do-
poledne proběhnou tradiční Farmářské trhy.

Neváhejte se ozvat a dát o sobě vědět – třeba jen 
s informací, že existujete. 

Na radnici na vaše reakce čekají 
místostarostka Mgr. Monika Doležalová 

(e-mail: dolezalova@zidenice.brno.cz, tel. 725 488 816) 
nebo radní Martin Mihola 

(e-mail: mihola@zidenice.brno.cz, tel. 602 654 964) 
a to nejpozději do 12. 8. 2015.

Všechny zájemce zapojíme do programu, který podrobně vyjde 
v zářijovém čísle Židenického zpravodaje.
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