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Ahoj Borku! Tento tip na výlet bude z Brna a já Tě poprosím o překlad do hantecu. 
Tentokrát jsem vystoupil na nádraží v Brně – Židenicích. 
Péťa Světošlápek dneska vyhópl z córáku v Šimicách. 
Šel jsem ulicí Lazaretní. Ona se stáčí vlevo k ulici Zábrdovické. Vlevo zůstávají velmi 
zajímavé objekty. Mám na mysli Vojenskou nemocnici. 
A štrádoval si to po Lazaretní, kerá bere točku doleva k Zábrdovické. Na levoboku só 
interezantlich baráky, třeba vojenské špitál. 
Nemocnice zde je od roku 1784, do té doby to byl klášter premonstrátů. 
Špitál je tadyk pichlé těžký járy - azbukům tehdá eště bačovala Kvichtová Kača a u nás Chosé 
dvojka zamachloval cisterciácké kíšter na Velehradě. Do té časůvky to béval klostr 
cistercijáckéch. 
Velmi cenným v této lokalitě je kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Echt špica je na tymtok tymplu kirchna Nanebáltraťůvky Panenky Maruš. 
Někdy opomíjenou historickou stavbou je bývalý kostel svaté Kunhuty. Zde je od roku 2002 
lékárna. 
Né všici gómó bévaló kirchnu svatý Kunhuty. Už dvě pětky rokenrolů tam frčí apatyka. 
Po Zábrdovickém mostě přejděme řeku Svitavu. 
Po zábrdovickým mostku přetraverzujeme Špindu. 
Hned za mostem je informační tabule, která patří Industriální naučné stezce. Můžeme se zde 
dovědět o dávném Zábrdovickém nádraží, a kdo by se prošel asi sto metrů po břehu řeky 
Svitavy, dojde k další tabuli, tam jsou informace o bývalém závodu Zbrojovka. 
Hnedka za lavkó je infocetla vo Industriální naučný štrece, kde nasosnem vály vo oltový 
šimický roli, a kdo by doskotačil ešče kósek dál, tak donde k další cetli, kde se šrajbčí vo 
Flintůvce. 
Pojďme zpátky k mostu. To už budeme na Cejlu. 
Cóvnem ale curyk k mostu a to už budem na Célu. 
Dále můžeme jít ulicemi Francouzskou a ulicí Milady Horákové. 
Smykovat můžem Francózskó a po Milady Horákové. Kemu se to už vykóřilo z dózny, za 
komárů to bévala třída Řijnový revoluce. 
Přes Koliště přijdeme kolem sochy Leoše Janáčka k Janáčkovu divadlu a dál ulicí 
Rooseveltovou. 
Jak nám na semafóru blikne brčál, přehópnem Koliště, hasíme si to kolem štronza Leoša 
Janáčkovéch a tyjátru a už sme na Rúzveltce. 
Krajskému soudu se raději vyhneme. 
Krajské mlén rači vynecháme. 
Ulicí Jezuitskou půjdeme kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, přijdeme k soše P. 
Martina Středy a to už budeme u budovy Českého rozhlasu na ulici Beethovenově. 
A Jezuitskó to vemem kolem kirchny, links k sošmenovi Marťasa Středy a to už sme ve finyšu, 
u Erbéčka na Bétovence. 
Na podstavci sochy je text k zamyšlení: Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš 
velký pokoj. 
Na soklu bronza-štronza je našrajbčené: Mňé v hercně zapichlý vobyč cajky a nebyť 
nenažrané - budeš v těžkym klidesu. 
Vedle budovy rozhlasu jsou panely věnované Gregoru Johannu Mendelovi. Poznamenal jsem 
si text z jednoho panelu: „Tati, kolik medu vyrobí jedna včela?“ Velmi dobrá odpověď: „Až 
po mně převezmeš hospodářství, klidně si to spočítej.“ 



Vedle Erbéčka só teďka zaparkovaný cedule vo Jurovi Žankovi Mendlovéch. A Pedro si 
šrajbnul do deníčku: „Tato, kolik medu sfachčí jedna fčela?“ Betálná vodpověď: „Až zdědíš 
grunt, klíďo si to zrechnuj!“ 
 
 
 
 


