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Střípky ze zastupitelstva, aneb veselá je dědina. (10.3.2014) 

Tak nám v pondělí proběhl další díl reality show, pod názvem zasedání zastupitelstva městské části 

Brno – Královo Pole. Zde přináším pár nejzajímavějších střípků pro nezasvěcené. 

Mediálně nejzajímavějšímu bodu dne, který řešil výjimku pro kasino na Boby, předcházely srdceryvné 

proklamace předsedů koaličních stran, že nikomu z nich nebyl v souvislosti s hlasováním nabídnut 

žádný úplatek. Po tomto dojemném úvodu jednomyslné hlasování proti výjimce – palec nahoru 

Vyhláška o zákazu provozování sexuálních služeb na veřejných místech. Mírně bizarní bod, sklopené 

oči přítomných dam, bez diskuse, rychle dál. Prostituci se nikdy nikomu vymítit nepodařilo a ani to 

myslím není potřeba. Při večerních procházkách však určitě na každém rohu potkávat „stopařky“ 

příjemné není. Tož, Onderkovi gardy, teď je to na vás. Nafasovat bloky a vzhůru do ulic  - palec 

nahoru. 

Ochrana proti holubům, půl milionu za bodce na jeden dům.  Peníze vyhozené oknem, protože pokud 

se holub nenaučí sedat mezi trny, přeletí na vedlejší římsu a jsme zase na začátku. Nakonec odloženo 

a prověří se levnější varianta nákupu obecního sokola  - palec neutrální. 

Žádost vlastníka pozemku, který přímo sousedí s největším developerským projektem na Sadové. 

Chce si na své vlastní zahradě postavit rodinný domek. Ouvej, ale problém. Zahrada je zeleň a se 

změnou na bydlení má většina řiditelů lidských osudů velký problém. Že ještě před časem byla celá 

Sadová zeleň je jedno. Bohužel  to není velký developer, jen ubohý malý vlastníček, tak nic nebude! 

Tak že milá paní, v létě si tam můžete roztáhnout deku a koukat, jak o metr dál si jiní užívají nových 

domovů  - palec dolů. 

Navýšení odměn. Dalo se očekávat, že na prebendy si někteří zástupci lidu jen těžko nechají sáhnout. 

Šetřit se musí, ale ne sami na sobě. Argumenty zajímavé – „rozpočet to zvládne, zákon umožňuje, 

v tržním hospodářství má být práce dobře honorována…“  Korunu všemu pak na závěr diskuse nasadil 

pan místostarosta za ČSSD, který neuvěřitelně agresivním způsobem komentoval celý průběh 

zasedání, všem skákal do řeči, nehlásil se o slovo a arogantně komentoval veškeré opačné názory. 

Jeho věta by měla být vytesána do kamene – „navýšení je v pořádku, jen nám vrátili, co nám ukradli“ 

Netuším kdo a co, ale zůstal jsem jak opařený, neschopný jakékoliv další argumentace. Proti navýšení 

nakonec byli pouze Královopolští patrioti a někteří zástupci TOP 09 – obrovský palec dolů. 



Smutný podvečer, jestli by nebylo lépe ho raději trávit u skleničky dobrého vína a s někým, u kterého 

nehrozí, že vám při opačném názoru vlepí třeba pohlavek  

 

  


