
 

Podivné pozadí uzavření smlouvy 
se soukromou mateřskou školou 
Za kontroverzním jednáním se SPJF stojí patrně předseda 

  

Ten pravý bulvár pro Vás! 

Sloupek 
senzací! 
Svobodná matka 

kradla pro své dítě 
 Zřejmě nejvyšší nouze donutila 
svobodnou matku B. K. (18) z Brna 
k zoufalému činu. Proto aby podle 
vlastních slov dostatečně zaopatřila své 
dítě, uchylovala se k řadě krádeží 
v Brně i dalších českých a moravských 
městech. 
 Přítrž jejímu řádění učinila až 
Městská policie Adamov, když zadrže-
la mladou zlodějku ve chvíli, kdy se 
pokoušela vylomit mříž do válcovny 
firmy Adast, a.s. za účelem odcizení 
kuželových ložisek a jejich zpeněžení 
na černém trhu. Ironií osudu se stalo, že 
B. K. zadržel její vlastní otec, zaměst-
nanec městské policie v Adamově, 
místními přezdívaný jako Divoký Kid. 
 Na fotografii z podnikové kamery 
Zbrojovky Brno je B. K. i se svým 
dítětem krátce před krádeží dělostřelec-
kých koulí ráže 79, které se snažila 
propašovat v kočárku z areálu. Po 
zadržení uvedla, že chtěla koule využít 
k populární hře pétanque. Tenkrát se 
podařilo věc urovnat ještě domluvou. 
 Z předběžných výslechů svědků 
trestné činnosti svobodné matky však 
vyplývá řada dalších přestupků jako 
krádeže uzenin na horských chatách, 
vykrádání sklepů ve starších brněn-
ských domech nebo odcizování mobil-
ních telefonů vedoucím dětských oddí-
lů. 
 Zadržená se odmítla pro Alnitak ke 
své trestné činnosti rozsáhleji vyjádřit, 
pouze zahrnula novináře řadou urážek, 
mezi nimiž zvláště vystupovala věta: 
,,Jste usedlí“! 
    -kid- 
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Hledáme lék na kriminalitu mládeže 
 Rostoucí kriminalita mladých lidí dělá vrásky zejména učitelům Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity. V bulletinu ke stejnojmennému semináři proto uvádí: ,,Především 
drogy jsou v současnosti obrovským problémem, který nejsme schopni řešit bez použití 
těžké techniky“. 
 Proděkanka Světlana Humrušová k tématu říká: ,,Vím, čeho se seminář týká, se stejným 
problémem se potýkám už několik týdnů u svého syna. Začal chodit pozdě domů, je apatický 
a má rozšířené zorničky. Dokonce se přiznal k braní drog, které s přáteli pašuje z Ukrajiny. 
Doufám, že řešení přinese nový kompresor GT-3, na který jsme získali peníze  z fondů Ev-
ropské unie“. 
          -fet- Hrozí pandemie nového viru? 

Jako H5N2 označují vědci z brněnského ústavu biomedicinských technologií nový virus 
ptačí střevní chřipky, který se do ČR dostal z východu vlakem. Vedoucí výzkumu nového 
viru Lenka Schormová řekla: ,,V současnosti jsou postiženy dvě osoby z jižní Moravy, jeden 
muž již na následky onemocnění zemřel“. Zároveň dodává, že se již podařilo najít účinnou 
vakcínu proti chorobě, jejíž výrobu hodlá po názvem Fenex v nejbližší době zahájit firma 
Laboratoires la Adamov. 

         -vpř-

Brno, Obřany 
 
Již koncem minulého týdne se objevily 

ve sdělovacích prostředcích první infor-
mace o vypovězení smlouvy SPJF o pro-
nájmu Bedny ze strany Městské části 
Maloměřice a Obřany. Podle nejnovějších 
informací Alnitaku však za touto událostí 
stojí nečekaná osoba. 

O nájem v budově bývalé školy, dnes 
provozované částečně SPJF jako volnočasové 
centrum s krycím názvem Bedna požádala 
před dvěma týdny soukromá mateřská škola 
Montessori. Bez provedení řádného šetření se 
ÚMČ rozhodla odsouhlasit nabídku a vypo-
vědět smlouvu o nájmu se SPJF. Jisté hlasy 
z organizace požadující provedení auditu 
však vyvolaly akci, jejímž výsledkem bylo 
následující zjištění Alnitaku. 

Členem správní rady akciové společnosti 
Škola Montessori založené v ČR v roce 1996 
je od roku 2005 také nejvyšší představitel 
SPJF, předseda PhDr. Miloš Vraspír, který ve 
firmě mimo jiné vede odbor expanze a asimi-
lace státních škol. Navíc se podařilo získat 
rozhovor, který Vraspír poskytl po nástupu 
do funkce u Školy Montessori v červnu 2005 
konkurenčnímu listu Guláš. Mimo jiné zde 
tvrdí: ,,Nezisková pedagogika se 
v současnosti nachází ve stále se prohlubující 
krizi, což mě přinutilo vyvodit ze situace 
konkrétní osobní důsledky. Už jsem měl dost 
té cochcárny v SPJF, kterou jsem musel 

snášet navíc úplně zdarma, v mateřské 
škole podstatně lépe uplatním své schop-
nosti a nikdo ze svěřenců nebude odporo-
vat mým představám o ústavu. A pokud se 
vyskytne přecejen nějaká nespokojenost, 
vše lze řešit drobným fyzickým trestem, 
což mi stanovy SPJF např. vůči Čikimu 
nepovolují“. 

Své působení v nestátní pedagogické 
firmě však Vraspír úspěšně zatajoval a hrál 
tak vlastně nekalou hru, uváděje do omylu 
členy SPJF. Alnitakem oslovený člen 
Vedení SPJF Ferdinand Forró ke zjištění 
uvedl: ,,Jsem překvapen touto informací, 
stále tomu nemohu uvěřit. Pokud se ale 
prokáže její pravdivost, předpokládám, že 
z toho Vedení SPJF vyvodí jednoznačné 
důsledky. Ostatně už půl roku se snažím 
stát předsedou. Bohužel díky nedostatku 
peněz na občerstvení a toasty můžeme 
příští poradu Vedení svolat až v září, do té 
doby snad vydržíme i s předsedou dvou 
tváří“. 

Správce Bedny Robert Ždárský dodá-
vá: ,,Tušil jsem, že hřejem na prsou hada“, 
následován výrokem provozovatele čajov-
ny Marellion v Bedně Petra Kuběnského: 
,,To je hustý“. 

Marie Montessori byla italská peda-
gožka, která v roce 1907 založila specific-
ký styl výchovy dětí užitím jejich vlastní 
touhy poznávat svět. 

   -vpř- 


