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„Pomalujte nám to“ 
má vítěze
 V soutěži o grafický návrh na pomalování 
tenisové zdi v areálu FC Medlánky vybrala  
Rada MČ Brno-Medlánky z přihlášených návrhů 
návrh CVČ DOMINO s názvem Duhový svět  
dětí a fantazie. Jedná se o motiv duhy s faunou 
a flórou Medlánek. 
 Pod vedením zkušené lektorky ho na zdi 
vytvoří děti z výtvarných kroužků. Do vlastní 
malby bychom rádi zapojili i širší dětskou veřej-
nost Medlánek. Můžete tedy na jaře, až bude 
zeď připravena k pomalování, očekávat pozván-
ku pro vaše děti k vymalování si svého kousku 
zdi. Děkujeme všem výtvarníkům, kteří se zú-
častnili, a už teď přemýšlíme, jak využít ostatní 
neméně zajímavé návrhy. 
 Na jaře se tedy uvidíme se štětcem v ruce.

Kateřina Žůrková, místostarostka 

Ještě nestojí, 
ale už se chystá 
 Právě vznikající klubovna pro volnočasové 
aktivity pod ZŠ Hudcova bude nabízet k využití 
dva sály (menší 30 m2, větší 50 m2). Prostory  
v klubovně budou využívat děti všech věkových 
kategorií, dospělí a senioři.
 Po široké diskuzi jak v radě, tak zastupitelst- 
vu naší MČ, uvažujeme o nabídce těchto aktivit  
a kroužků:
• děti ve věku 0,6–1 rok: baby masáže a cvičení 
• děti ve věku 1–3 roky: dopolední kroužky  

v doprovodu rodičů (zpívánky, kluby mladších 
a starších dětí) 

• dopolední miniškolka 
• předškolní děti 3–6 let: různé formy odpo-

ledních kroužků (moderní tanec a gymnasti-
ka, lidový tanec, flétnička, výtvarná výchova 
a tvoření, angličtina)

• školní děti 6–10 let: moderní tanec, lidový 
tanec, výtvarná výchova, flétna, logo hrátky, 
dívčí aerobik, zpívánky pro starší děti, dra-
matický kroužek, dětský sbor, přírodovědec-
ký kroužek, modeláři a další. 

pokračování na straně 3

Farmářské trhy 
Termíny trhů: 14. 11. a 12. 12. 2015 
(spojeno s Vánočním jarmarkem ve SC Sýpka) 
vždy od 9.00 do 13.00 hod.
Místo konání: nádvoří SC Sýpka

srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky 
a MČ Brno-Medlánky

    Akce ve SC Sýpka
31. 10.–8. 11.   Prodejní výstava obrazů a keramiky (MČ Brno-Medlánky)
 denně od 14.00–18.00 hodin
7. 11. v 9.30  Dětské divadelní představení 
10. 11. v 19.00 Beseda s Karlem Schwarzenbergem (Patrik Vlček)
13. 11. v 19.00 Koncert pro Matěje (občanské sdružení PRO MATĚJE)
14.–18. 11.   Výstava klientů Domova pro seniory
 denně od 15.00–18.00 hodin
22. 11. v 10.00  Brána – celostátní finále (ČTU)
5. 12. v 15.00 Mikulášská besídka (ČTU a MČ Brno-Medlánky)
9.–13. 12.   Vánoční výstava betlémů
 denně od 15.00–18.00 hodin
12. 12. v 9.00 Vánoční jarmark (MaTáTa a ÚMČ Brno-Medlánky)

Vítězný návrh CVČ Domino
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA

Z 12. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, 16. 9. 2015

Zastupitelstvo schválilo 
• změny Statutu města Brna mimo jiné v oblasti dopravy ve věci po- 

věření MČ výkonem práv a povinností k veřejně přístupným úče-
lovým komunikacím a dopravním plochám ve vlastnictví města,  
v samostatné a přenesené působnosti MČ v navrženém znění 
kromě výměru komunikací, které neodpovídají realitě a budou 
revidovány v roce 2016;

• změnu textu obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna; 

• změnu textu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 6/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje 
žebrání, a to v předloženém znění;

• navrhovanou změnu vymezení prostor pro volný pohyb psů  
a doplnění vymezení prostor, kam je vstup se psy zakázán,  
v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 21, s roz-
šířením o plochu louky nad dětským hřištěm v Zámeckém parku 
za domem Hudcova 2a;

• změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2014, 
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích s přidáním 
zákazu v okruhu 50 m od Medláneckého rybníka a vyjmutí záka-
zu požívání při farmářských trzích a dalších kulturně společenských 
akcích s povolením ÚMČ Brno-Medlánky a vyjmutí akce „Jarmark 
tradičních řemesel“ z přehledu příloh; 

• rozpočtový výhled MČ Brno-Medlánky na období 2017–2021; 
• rozpočtové opatření č. 19/2015 – nařízený odvod MŠ Hudcova 

– z fondu reprodukce ve výši 30 825 Kč na doplatek nové dopa-
dové plochy hřiště;

• rozpočtové opatření č. 20/2015 – nařízený odvod ZŠ Hudcova –  
z fondu rezerv a rozvoje ve výši 38 908 Kč na doplatek elektric-
kého varného kotle;

• výběr nejvhodnější nabídky společnosti Služby Minks s. r. o., 
Haškova 17, 638 00 Brno, nabídková cena za rok: 1 925 343 Kč 
bez DPH pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Komplexní 
údržba chodníků a komunikací v k. ú. Medlánky“; 

• návrh Zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského 
významu: 41. soubor a 42. soubor; 

• výběr osazení kruhového objezdu variantou trvalkového záhonu 
bez středového prvku tak, aby byl záhon do středu vyvýšen a smrk 
odstraněn; 

• výběr osazení ostrůvků V Újezdech variantou kombinace levandule 
a skalníku;

• žádost o svěření pozemku p. č. 1792 v k. ú. Medlánky do správy 
MČ Brno-Medlánky; 

• záměr využití nové klubovny pro volnočasové aktivity včetně výše 
příspěvků na správu a služby pro uživatele objektu, a to do kon-
ce srpna 2016.

Z mimořádného 13. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, 
30. 9. 2015

Zastupitelstvo schválilo 
• úpravu směrné části Regulačního plánu MČ Brno-Medlánky, 

která spočívá v úpravě překryvné funkce zeleně v rámci plochy 
BC na pozemcích č. 141, 142, 143, 260/2, 260/1, 261/1, 262/2, vše 
v k. ú. Medlánky, pro změnu rodinného domu Žebětínek 48. 

Z mimořádné 15. schůze RMČ Brno-Medlánky, 
31. 7. 2015

Rada schválila
• výběr dodavatele pro zakázku „Rekonstrukce dopadové plochy 

v MŠ Hudcova 47“ společnost Alestra s. r. o., Tišnovská 305, 
Kuřim, za 120 825 Kč, včetně DPH;

• výběr dodavatele pro „Projekt modernizace nábytkového  
vybavení MŠ Hudcova za účelem zvýšení kvality předškolního 
vzdělávání“ nabídku společnosti KT MORAVIA PERFECT s. r. o., 
se sídlem Langerova 1337/1F, 627 00 Brno, za 105 270 Kč, včetně 
DPH;

• objednávku zpracování projektové dokumentace Revitalizace 
zeleně v sídlišti Jabloňová – druhá etapa k žádosti o dotaci projektu 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlišti Jabloňová – druhá etapa autori-
zovanému krajinářskému architektovi Ing. arch. Miroslavě Pola-
chové, se sídlem Hamry 10, 614 00 Brno.

Z mimořádné 16. schůze RMČ Brno-Medlánky, 
31. 8. 2015

Rada schválila
• smlouvu o prodeji pohonných hmot, jiných produktů a služeb 

prostřednictvím palivových karet vydávaných společností Slovnaft 
Česká republika, spol. s. r. o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 

• výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku elektrického varného kotle do ZŠ Brno, Hudcova 35 
nabídku společnosti Zich a spol. s. r. o., Na Štěpníku 32, Černo-
žice v celkové ceně 138 908 Kč, včetně DPH;

• dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
tonerů pro ÚMČ Brno-Medlánky nabídku společnosti HOME & 
OFFICE s. r. o., Štefánikova 36a, 612 00 Brno.

Ze 17. schůze RMČ Brno-Medlánky, 7. 9. 2015

Rada schválila
• Organizační řád Úřadu městské části Brno-Medlánky včetně 

přílohy č. 1 – Obsah činností jednotlivých úseků a přílohy č. 2 – 
Schéma organizační struktury úřadu, a to s účinností od 1. 12. 2015; 

• dohodu o podmínkách výkonu státní správy na úseku vnitřních 
věcí a životního prostředí s MČ Brno –Královo Pole;

• vyřazení drobného hmotného majetku z evidence MČ Brno-Med-
lánky (počítačová technika) v hodnotě 355 225 Kč;

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Návrh živého 
plotu a úprava plochy před MŠ V Újezdech, Brno-Medlánky“; 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 65 tis. Kč, bez DPH;

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Zabezpe-
čovací ústředna EZS pro objekt ÚMČ Brno-Medlánky“; předpo-
kládaná hodnota veřejné zakázky je do 55 tis. Kč, bez DPH;

• uzavření smlouvy na pacht pozemku p. č. 893 v k. ú. Medlánky 
o výměře 825 m2, p. č. 11/1 v k. ú. Medlánky o výměře 137 m2, 
p. č. 13/1 v k. ú. Medlánky o výměře 20 m2;

• objednávku dvou kusů informačních tabulí NATUR od společnos-
ti Lesy města Brna a. s. pro umístění na začátek biokoridoru  
u rybníka a ke studánce v Perglu v celkové hodnotě 12 400 Kč, 
bez DPH;

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Re-
konstrukce teras na objektu budovy MŠ Brno, Hudcova 47, Brno-
-Medlánky“; předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 000 
000 Kč, včetně DPH;

• instalaci dopravní značky „Zákaz vjezdu všem motorovým vozi-
dlům“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel s povolením ÚMČ 
Brno-Medlánky“ na panelovou cestu k rybníku; 

• zaslání vyjádření k organizaci dopravy z hlediska vjezdu nákladních 
vozidel na komunikacích v území MČ Brno-Medlánky s těmito 
změnami oproti návrhu: na dopravní značce B4 u kruhového 
objezdu dát dodatkovou cedulku „Mimo zásobování“, na doprav-
ní značce B4 u DPmB ponechat pouze dodatkovou cedulku „Mimo 
dopravní obsluhy“;

• podání žádosti OD MMB o instalaci dopravní značky „Parkoviště“ 
s omezením parkování na max. 2 hodiny v pracovní době od 8 do 
18 hodin na nádvoří SC Sýpka, s dodatkovou tabulkou „Mimo 
povolení ÚMČ Brno-Medlánky“;
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• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení pro základní školu, jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková orga-
nizace, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve škole z 530 na 640;

• kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Brno, Hud-
cova 35, příspěvková organizace, během školního roku 2015/2016;

• kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Brno, Hud-
cova 35, příspěvková organizace, zápis žáků do 1. tříd pro školní 
rok 2016/2017;

• uzavření smlouvy o sběru, přepravě a odstranění odpadu s AVE 
komunální služby a. s.;

• provedení oplocení ve sportovním areálu FC Medlánky v Brně dle 
projektové dokumentace, vypracované TIPRO projekt s.r.o., na 
akci „Oprava oplocení ve sportovním areálu FC Medlánky v Brně“, 
které bude provedeno na pozemcích p. č. 620/114, 625/5, 625/4 
a 625/2 v k. ú. Medlánky;

• předběžné vyjádření MČ Brno-Medlánky ke zřízení pobočky 
Knihovny Jiřího Mahena. 

Rada vzala na vědomí
• nový Pracovní řád Úřadu městské části města Brna, Brno-Med-

lánky, jež bude mít účinnost od 1. 12. 2015; 
• platební rozkaz Okresního soudu ve Vyškově ve věci zaplacení 

částky 30 000 Kč vůči Bc. Jarmile Olejníkové.

Rada nesouhlasila 
• s přespádováním objektů: Ječná 43, 45 a Kuřimská lichá čísla jiným 

školám než ZŠ Hudcova 35; schválila ponechání těchto adres ve 
spádové oblasti ZŠ Hudcova, včetně nového zařazení ulic Za Parkem 
a Purkyňova v k. ú. Medlánky do spádové oblasti ZŠ Hudcova; 

• s instalací dopravní značky „Slepá ulice“ na účelovou komunika-
ci Turistická – zahrádky (nad ulici Vycházkovou); 

• s instalací dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t“ na 
účelovou komunikaci Turistická (nad Jasmínovou).

Z mimořádné 18. schůze RMČ Brno-Medlánky, 
30. 9. 2015

Rada schválila
• podání žádosti o podporu z operačního programu Životní pro-

středí SFŽP ČR na akci Regenerace sídlištní zeleně v k. ú. Medlán-
ky – lokalita ovocné sídliště; 

• záměr bezbariérové trasy (včetně bezbariérové radnice) v MČ 
Brno-Medlánky a předložení tohoto záměru vládě ČR; 

• objednávku na technický dozor investora na akci „Novostavba 
modulární klubovny pro volnočasové aktivity v Brně–Medlánkách“ 
s Ing. Michalem Babíkem, Sirotkova 21, 616 00 Brno, v celkové 
ceně 18 150 Kč, včetně DPH. 

Dne 19. října 2015 zemřel ve věku 55 let  
bývalý zastupitel MČ Brno-Medlánky 

pan Ing. Libor Šachl.

Jménem všech zaměstnanců ÚMČ Brno-Medlánky a zastupitelů  
mi dovolte touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým.

JUDr. Michal Marek, starosta 

dokončení ze strany 1

• děti od 10 let: skautský a tábornický oddíl  
a další aktivity, které by měly doplňovat 
kroužky školy a pokrýt potřeby pro děti, 
které ZŠ Hudcova nenavštěvují

• těhotné ženy a ženy po porodu: rehabilitační 
cvičení a poradny 

Ještě nestojí, 
ale už se chystá 

• dospělí a senioři: poradny, kurzy a semináře, 
rehabilitační cvičení, večerní cvičení, jóga, 
jazykové kurzy, filmový klub, literární klub, 
čaje o páté apod. 

 Aktivity a kroužky by se neměly zdvojovat, 
bude snaha dovést do klubovny různorodé  
a kvalitní kurzy pro všechny věkové skupiny. 
 Většinu programu zaplní ty, které již v Med-
lánkách fungují a u nichž obec dotuje komerční 
nájmy spolků a organizací, které tyto aktivity 
provozují (DK Medlánci, Tábornická unie, Svaz 
skautů a skautek České republiky, U3V, OPM). 

Volné hodiny mohou do budoucna obsadit jak 
spolky, které již s obcí spolupracují, tak spolky 
nové. Klubovna bude otevřena všem organizá-
torům, kteří se přihlásí se svým nápadem. Akti-
vitu ve vybraném čase a vybraného typu schvá-
lí ÚMČ Brno-Medlánky na základě celkového 
plánu na školní rok a v souladu s již funkčním 
rozvrhem. Preferováni budou organizátoři z řad 
medláneckých občanů a účastníci aktivit by měli 
být ve většině medlánečtí občané. 
 Jak již ale bylo řečeno dříve, budova ještě 
nestojí, proto se veškeré podrobnosti dozvíte  
v dalších číslech Medláneckého zpravodaje. 

 Kateřina Žůrková, místostarostka
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Hody
 Moje první hody v roli rychtáře (starosty) se 
mimořádně povedly nejen díky počasí, ale ze-
jména díky všem, kteří se podíleli na jejich  
organizaci. Rád bych poděkoval krojované cha-
se. Byli jste úžasní a bylo pro mě potěšením 
s vámi letošní hody absolvovat od nácviků, přes 
„stavěčku“, až po kácení máje. Největší dík 
patří milé kolegyni, Ing. Kláře Drápalové, která 
dostala hody nově na starosti, a má tak největ-
ší zásluhy na tom, že vše proběhlo, jak mělo. 
Jsem rád, že jsme našli odvahu udělat letos 
spoustu věcí jinak (změnit koncept hodů, kape-
lu, organizační tým, dodavatele vína, obřad 
předání hodového práva i účinkující v podobě 
vrchnosti, umístění kolotočů atd.), hody si tak 
užilo nebývale velké množství doufám spokoje-
ných návštěvníků.

Změny na radnici
 Ve snaze o dosažení co nejefektivnějšího 
fungování úřadu jsme s účinností od prosince 
letošního roku přijali nový organizační řád, na 
jehož základě dojde k přeskupení vykoná- 
vaných agend mezi úředníky, ke zrušení dvou 
funkčních míst a ke zřízení nového funkčního 
místa právníka úřadu. Ten bude mít na starosti 
kompletní smluvní agendu, přípravu veřejných 
zakázek, majetkové záležitosti, bytovou a po-
zemkovou agendu, správní řízení, soudní agen-
du, vymáhání pohledávek a bude zajišťovat 
právní podporu pro tajemníka, stavební úřad, 
sociální pracovníky, přípravu podkladů pro  
orgány obce v oblasti samostatné působnosti  
a další záležitosti. Tím by také mělo dojít  
k omezení využívání služeb externích advokátů, 
ačkoli ani tomu se ve specializovaných právních 
záležitostech logicky nevyhneme. Zaslechl jsem 
názor naší opozice, že bych jako právník mohl 
tuto agendu coby starosta vykonávat sám.  
Bylo by to úsměvné, kdyby to ve svém důsledku 
neukazovalo, jak nevalné mají tito lidé znalosti 
o fungování úřadu, který by rádi sami vedli.  
Se stejnou logikou tak mohli požadovat zrušení 
sociálního úseku MČ, když v předchozím voleb-
ním období dělala starostku bývalá sociální 
pracovnice a mohla by tak podle této logiky 
vedle starostování ještě zajišťovat chod sociálky. 

MHD v Medlánkách
 Řada vašich dotazů se týká hromadné dopra-
vy v Medlánkách. Vedle případného prodlouže-
ní tramvajové linky č. 12 blíže k Medlánkám 
(kterému se budeme blíže věnovat v příštím 
vydání zpravodaje) vás zajímá, proč jsou na 
autobusovou linku č. 65 nasazovány v poslední 
době tak často velké autobusy. Podle informací 
z dopravního podniku je důvodem rekonstrukce 

Minské ulice, kde mohou náhradní dopravu 
zajišťovat pouze minibusy, a do Medlánek se jich 
proto nedostává. Dopravní podnik jsem tedy 
požádal o důsledné nasazování volných minibu-
sů do Medlánek, jak jen to bude možné. Co se 
týče dopravy, byly dokončeny úpravy ulice  
V Újezdech. Vzniklo konečně místo pro přechá-
zení k dětskému hřišti, zlepšila se bezpečnost 
stávajícího přechodu a výhled při vyjíždění  
z bočních ulic. Nové ostrůvky zvýšily bezpečnost 
přecházení i mimo přechod a citelně snížily 
rychlost projíždějících vozidel. Někteří z vás si 
ale stěžují na bezohlednost ostatních řidičů, 
kteří projíždí velkou rychlostí kolem zaparkova-
ného vozidla, ze kterého třeba právě vyndáváte 
sedačku s dítětem. Prosím tedy všechny o vzá-
jemnou ohleduplnost, toleranci a vstřícnost. 

Rušný podzim
 Pokud počasí dovolí, rádi bychom na podzim 
ještě osadili nově vzniklé ostrůvky V Újezdech  
a rekonstruovali zeleň na kruhovém objezdu 
nedaleko radnice, v celé lokalitě Medlánek na-
hradili uschlé stromy a vysadili navíc další nové. 
Do finále jde projekt centra volného času,  
které by mělo do konce roku vyrůst mezi školou 
a S. O. S. vesničkou. V plném proudu je vzdělá-
vání seniorů v rámci Univerzity třetího věku na 
Sýpce, schválena byla žádost o dotaci na revita-
lizaci zeleně v ovocném sídlišti a z hospody  
U Němců se konečně odvezl poslední hrací 
automat. Proběhlo slavnostní přestřižení pásky 
nového fotbalového hřiště, které místní klub 
pojal jako velký svátek fotbalu, a k naší radosti 
je hřiště od té doby většinu času plné hráčů 
všech věkových kategorií. 

 JUDr. Michal Marek, starosta

Trestní oznámení
 Kontrola nakládání se mzdovými prostředky 
městské části Brno-Medlánky, provedená Od-
borem interního auditu a kontroly Magistrátu 
města Brna, vyústila v pokyn adresovaný ve- 
dení městské části předložit orgánům činným  
v trestním řízení poznatky odůvodňující pode-
zření ze spáchání trestného činu. K tomu mělo 
dojít jednáním bývalé starostky MČ Brno-Med-
lánky, Mgr. Valentové, a bývalé tajemnice ÚMČ 
Brno-Medlánky, Bc. Olejníkové, které opakova-
ně uzavíraly a vzájemně podepisovaly dohody  
o provedení práce na činnosti, které měly vyko-
návat v rámci svých funkcí a za které již jednou 
obdržely odměnu či plat. Tímto mělo dle kont-
rolních orgánů docházet k vyplácení odměn, na 
které jmenované neměly nárok. K uzavírání 
dohod docházelo u starostky od roku 2006  
(u tajemnice 2010) a za hodinovou odměnu ve 
výši až více než 500 Kč (u tajemnice 300 Kč), 
která tak v těchto případech přesahovala svou 
výší odměnu, na kterou měly obě nárok za 
hodinu práce ve svých funkcích na radnici. 

Dvojí odměna
 Kontrolní orgány – vycházejíce ze stanoviska 
ministerstva vnitra – konstatovaly, že uzavření 
dohody o provedení takového druhu práce, 
který má starosta vykonávat z titulu své funkce 
(např. vítání občánků, spolupráce při kulturních 
akcích, zpracování podkladů pro veřejné zakáz-
ky, příprava žádosti o dotace apod.), je v rozpo-

ru se zákonem. Na základě pokynu kontrolního 
orgánu si městská část zvolila z řad advokátů 
zmocněnce, shromáždila dostupné podklady  
a prostřednictvím svého zmocněnce předložila 
zjištěné skutečnosti Krajskému státnímu zastu-
pitelství v Brně. Náhrada škody, která měla 
městské části dle uvedených zjištění vzniknout 
(přes 200 000 Kč v jednom a přes 50 000 Kč ve 
druhém případě), bude uplatněna jednak  
v trestním řízení, jednak v občanskosoudním 
řízení vůči všem, kdo ji způsobili.
 Tato záležitost je velmi nešťastná a nevrhá 
na naši městskou část dobré světlo. Snažíme se 
tedy postupovat tak, aby škoda na pověsti 
Medlánek byla co nejmenší a při nápravě této 
politováníhodné situace příkladně spolupracovat 
jak s odborem kontroly a dalšími orgány města, 
tak i s orgány činnými v trestním řízení. Pro 
úplnost zbývá poznamenat, že paní Valentová 
se již z důvodu neslučitelnosti funkcí vzdala 
svého mandátu zastupitele a paní Olejníková již 
není zaměstnancem našeho úřadu.
 Poznámka: Po uzávěrce tohoto zpravodaje 
uložil soud prvního stupně paní Bc. Olejníkové 
povinnost vzniklou škodu nahradit.

JUDr. Michal Marek, starosta

Kompostéry
 Setkávám se často s dotazy, jak to vypadá  
s dotovanými kompostéry pro občany. Naše 
jednání o těchto kompostérech průběžně po-
kračuje. V první fázi bychom rádi rozmístili kom-
postéry u nahlášených bytových domů, k čemuž 
využijeme dotovaných kompostérů, které  
bude v listopadu rozdávat město Brno ve spo-
lupráci se společností SAKO. Ve druhé fázi, 
která by měla být aktuální v první polovině roku 
2016, by kompostér získali lidé z rodinných 
domů v celých Medlánkách a další dodateční 
zájemci. Časový harmonogram závisí na vy- 
psání evropských dotací, které bychom spolu  
s Magistrátem města Brna chtěli čerpat. Sleduj-
te tedy náš web i Medlánecký zpravodaj, kde 
vás budeme podrobně informovat. Nahlášení 
zájemci pak obdrží také informační emaily  
s výzvou ke spolupráci. Pokud jste se nepřihlá-
sili se svým zájmem, je možné nám ještě stále 
napsat a zařadit se tak do první vlny zájemců.

Kateřina Žůrková, místostarostka

Informace  
k vítání 
občánků
Vážení rodiče, 
 pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte 
v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě 
přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů vyplnit „Souhlas se sdělová-
ním osobních údajů dítěte“. 
 „Souhlas“ je možné podepsat osobně na 
úseku sociálním nebo úseku kultury. Vyplněný 
ho lze také hodit do schránky ÚMČ Brno-Med-
lánky nebo zaslat oskenovaný emailem. 
 Souhlas nebo dotazy k vítání občánků mů-
žete zasílat na adresu vitanimedlanky@centrum.
cz (Simona Frodlová).
 Nejbližší datum vítání občánků: 27. 11. 2015.
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SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ

Názory jednotlivých autorů nemusí být  
v souladu s názorem zastupitelstva jako 
celku. Redakční rada neodpovídá za obsah 
této názorové rubriky.

Centrum volného 
podnikání
 Medlánecké CVČ ještě ani nestojí a už vzbu-
zuje otázky. Stavba za více než 6 mil. korun by 
formálně měla sloužit co nejširším aktivitám 
obyvatel Medlánek. Zatím vše nasvědčuje tomu, 
že bude z velké části využívána DK Medlánci  
(s ředitelkou a zastupitelkou za OPM Z. Brabco-
vou).
 Jedna organizace, zaštiťující se veřejným 
zájmem, je zvýhodňována na úkor ostatních  
a nemělo by se stávat, že se někomu odsouhla-
sí bez veřejné soutěže významný podíl v obsa-
zenosti nových prostor, když výzvu k výběrové-
mu řízení zatím nelze nikde dohledat a o využi-
tí CVČ bude bezpochyby velký zájem. Uvidíme, 
zda budou podmínky nastavené férově pro 
všechny.

Ing. Ludmila Podracká, Hana Pumprlová, 
Ing. Libor Fuka, zastupitelé 

za Zelené Medlánky

Reakce zastupitelky Z. Brabcové:
Dětský klub Medlánci působí v MČ Brno-Med-
lánky již osm let a je jedinou organizací svého 
druhu v této městské části. Aktivity klubu jsou 
zaměřeny především na děti předškolního  
věku. Mezi velmi oblíbené aktivity klubu patří 
zpívánky, dopolední klubová cvičení, odpolední 
zájmové kroužky, miniškolka a v nemalé řadě  
i jednorázové akce (ozdravné pobyty pro rodiny 
s dětmi, příměstské tábory, dětský den, karne- 
val, mikulášská besídka a mnoho dalšího). Pro-
story (SC Sýpka, centrum Rosnička na Kytnero-
vě 19), ve kterých působíme, jsou pro naše  
aktivity dlouhodobě nevyhovující a brání nám  
v jejich rozšíření. Proto se již několik let snažím 
tento problém s (minulým i současným) vede- 
ním radnice řešit. Bohužel neúspěšně. O to více 
jsem uvítala zprávu, že se v letošním roce poda-
ří novému vedení radnice otevřít centrum vol-
ného času. V otevření centra vidím velkou šanci 

jak pro náš klub, tak i pro další medlánecké 
organizace. Pro mě osobně to znamená pokra-
čovat v tom, co se mi zde už osm let daří, jen na 
jiném místě. Věřím, že v novém centru volného 
času dostanou zelenou právě ty aktivity med- 
láneckých organizací, o které bude největší zá-
jem. 

 Zdenka Brabcová, zakladatelka 
DK Medlánci, zastupitelka za OPM

Obří tramvajová 
smyčka za parkem
 Z důvodu omezení prostoru pro zastupitele 
ze strany OPM zde nemůžeme zveřejnit podrob-
nosti. Bude aspoň zveřejněn článek paní Ond-
rušové k tomuto tématu v plném znění?
 Více na www.zelenemedlanky.cz

Ing. Ludmila Podracká, Hana Pumprlová, 
Ing. Libor Fuka, zastupitelé 

za Zelené Medlánky

Pozn. redakce: 
 Prostor v rubrice Sdělení zastupitelů je vyme-
zen Statutem Medláneckého zpravodaje, který 
byl projednán a schválen zastupitelstvem MČ. 
Toto rozsahové omezení je pro všechny zastu-
pitele stejné. 
 Plné znění otevřeného dopisu paní Ondru- 
šové naleznete spolu s odpovědí pana starosty 
a zastupitelů MČ v příštím vydání Medlánecké-
ho zpravodaje, který vyjde po zasedání Zastupi-
telstva MČ Brno-Medlánky, na kterém bude 
dopis předložen. 

Radniční JUDrování
 Právníků není nikdy dost, řekla si zřejmě 
radnice a vypisuje výběrové řízení na v pořadí  
již třetího. Netušíme, na co potřebuje městská 
část velikosti Medlánek tolik právních služeb, či 
jaká trestní oznámení zvažuje a jaké další kauzy 
hodlá řešit. Chápeme, že nelze některé právní 
skutečnosti zveřejňovat s předstihem, ale jistě 
by se občané Medlánek rádi dozvěděli, co a  
s jakým výsledkem řešili dva dosud externí práv-

níci (s vyplacenými statisíci na odměnách za 
uplynulé roky). Nebo jde jen o mrhání penězi? 
Pokud by se pustili například do rozkrývání  
toho, kdo stál za mizernými investicemi do od-
plavených mlatových cest za parkem, webu  
MČ Medlánky, kdo inkasuje za vytěžené dřevo 
ze Zámeckého parku, kauzy MARKA apod.,  
daly by se tyto pozoruhodné kontrakty jistě lépe 
vysvětlit. Obáváme se však, že tyto „malicher-
nosti“ v jejich popisu práce nejsou. Každopádně 
se starostou budeme už živit 4 JUDry a to je 
opravdu luxus!

Ing. Ludmila Podracká, Hana Pumprlová, 
Ing. Libor Fuka, zastupitelé 

za Zelené Medlánky

Kdo je kdo?
 Znáte rok po volbách všech svých 15 za- 
stupitelů? V každém čísle Medláneckého 
zpravodaje vám představíme vždy dva. 
Začínáme Augustinem Dobešem za KDU–ČSL 
a Hanou Pumprlovou za Zelené Medlánky.

Termíny řádných zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky:

4. listopadu 2015 a 9. prosince 2015, 
vždy v 18.00 hodin 

v Konírně SC Sýpka, Kytnerova 1a 

Výzva 

Prosíme majitele a tvůrce betlémů z různých materiálů  
o zapůjčení betlémů na vánoční výstavu pořádanou MČ 
Brno-Medlánky. Více informací u Ing. Kláry Drápalové, 
email: drapalova@medlanky.brno.cz, tel.: 538 706 252

Augustin Dobeš, KDU–ČSL

1. Jaká je z Vašeho pohledu atmosféra za-
stupitelstev? Jak se Vám s ostatními zastu-
piteli spolupracuje? 
Atmosféra v zastupitelstvu často nezakrytě 
odráží, že se před volbami OPM rozštěpilo  
a někteří bývalí členové tohoto sdružení těžce 
nesou situaci, která nyní je. Spolupráce s ostat-
ními zastupiteli je vcelku dobrá. Na můj vkus  
se však někdy zbytečně u některých bodů zdr-
žíme, i když jsou v podkladech dobře připrave- 
ny. Mám radost, když se mi podaří slušná argu-
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mentace v rozpravě a ovlivním nerozhodnuté 
členy zastupitelstva. 

2. Která z témat, která se řeší na zastupi-
telstvu, jsou Vám osobně nejbližší (např. 
školství, doprava, územní plánování)?
Při jednání jsou mi blízká ta témata, která se 
dotýkají aktivního trávení volného času v naší 
MČ. Jsem velmi rád za vynikající podmínky pro 
sportování, pochvalu na „naši adresu“ často 
slýchám od mnoha „přespolních“ návštěvníků 
prakticky z celého Brna. 

3. Máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste 
ve svém funkčním období chtěl dosáhnout? 
Rád bych se dočkal chvíle, že ulice Vycházková 
bude důstojnou cestou i ve svém pokračování, 
a moc bych si přál, aby lidé poznali, že auto je 
sice pěkné, ale MHD je lepší (dá se v ní třeba číst 
a možná někoho zajímavého potkat).

4. Jakou knihu právě čtete, který film nebo 
divadelní představení Vás v poslední době 
zaujaly?
V poslední době nemám bohužel moc času na 
čtení, ale všem bych doporučil, aby se vypravili 
do prodejny nakladatelství Cesta naproti koste-
lu sv. Jakuba. Velmi dobrý autor je například 
Pavel Kosorin a od něho je tam toho spousta 
(také knížečky do kapsy, třeba právě do tramvaje). 

se účetnictví obce, rozpočtu, dotací. Vyhledávám 
však informace k tématům v širokém záběru od 
zákonů, územního plánování, školství i dopravy. 

3. Máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste 
ve svém funkčním období chtěla dosáh-
nout? 
Nezbláznit se v roli hlídacího psa. Pracovat čest-
ně pro lidi i přírodu v souladu s programem naší 
občanské iniciativy Zelené Medlánky. 

4. Jakou knihu právě čtete, který film nebo 
divadelní představení Vás v poslední době 
zaujaly? 
Rozečtené mám teď tři. První knihou je večerní 
předčítání mojí mladší dceři Tince Ronja, dcera 
loupežníka od Astrid Lindgren, druhá kniha 
Hořká pravda o sladkém cukru od MUDr. Josefa 
Jonáše a Jiřího Kuchaře mě inspiruje ve zdra- 
vém životním stylu a do třetice denně pročítám 
knihu Svět přírodní antibiotik, tajné zbraně 
rostlin opět od pana Jonáše a Kuchaře. Divadlo 
a umění doslova hltám ve všech podobách,  
jsem pravidelným návštěvníkem festivalu Sme-
tanova Litomyšl. Netradiční famózně precizní 
představení jsem navštívila nedávno v Delfina- 
riu v Batumi ve státě Gruzie, u nás to byla před 
pár týdny Konference Leadership Brno 2015  
v Mahenově divadle se skvělými řečníky a množ-
stvím inspirace nejen pro politiku, ale i pro život.

Hana Pumprlová, 
Zelené Medlánky

1. Jaká je z Vašeho pohledu atmosféra za-
stupitelstev? Jak se Vám s ostatními zastu-
piteli spolupracuje? 
Atmosféra na zastupitelstvu kolísá od příjemně 
konstruktivní až po uvědomělé popírání či igno-
raci ne zcela příjemných skutečností či kritičtěj-
ších stanovisek. 

2. Která z témat, která se řeší na zastupitel- 
stvu, jsou Vám osobně nejbližší (např. škol-
ství, doprava, územní plánování)? 
Nejbližší jsou mi životního prostředí, zejména 
ochrana stromů i krajiny, a také finanční, týkající 

CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH

Pomoc v mnoha 
podobách
 SOS dětská vesnička v Brně–Medlánkách už 
dávno není jen domovem pro několik pěstoun-
ských rodin s početnými skupinami dětí. Její 
záběr se neustále rozšiřuje a činnost jednotlivých 
programů přesahuje nejen hranice Medlánek, 
ale i Brna. Více než rok zde například funguje 
program SOS Kompas, který je zaměřen na 
poskytování preventivní péče v rodinách, které 
jsou ohroženy odebráním dětí. Pracovnice pro-
gramu SOS KOMPAS pomáhají do těchto rodin 

navracet stabilitu tak, aby mohli všichni členové 
rodiny zůstat pohromadě a zachovalo se tak 
zdravé prostředí pro výchovu dětí. Díky tomuto 
programu už SOS dětská vesnička v Brně po-
mohla 65 dětem.
 Svoje útočiště však mají v Medlánkách, díky 
programu SOS Kotva, také mladí lidé, kterým už 
bylo 18 let. Poté, co strávili své dětství v pěs-
tounské rodině nebo v některém z dětských 
domovů, se učí žít samostatně, hledají si práci 
a startují svoji novou životní etapu. V domě na 
půl cesty nacházejí nejen ubytování, ale přede-
vším zázemí a podporu při řešení mnoha život-
ních situaci. 

Ing. Vlasta Piskačová, 
SOS dětská vesnička Brno-Medlánky

Jak se nám sportovalo
 Navzdory předpovědím se v neděli odpoledne 
6. 9. 2015 počasí vcelku ustálilo a mohli jsme tak 
uspořádat druhý ročník Her pro Medlánky. Re-
gistrovaných účastníků bylo tentokrát přes 120. 
Děti soutěžily na různých stanovištích, kde plnily 
úkoly a mohly si vyzkoušet také běh i na delší trať 
než loni. Kromě dětských běžců jsme měli opro-
ti loňskému roku také mnohem více běžců do-
spělých a dočkali jsme se tak startů na tratích 2,5, 
5 i 10 kilometrů. Jaká atmosféra na hrách vládla, 
vidíte na fotografiích zde i a na našich stránkách 
www.obcanepromedlanky.cz. 
 Vítězům blahopřejeme! Na další ročník, kte-
rý pro Vás ještě vylepšíme, se už teď těšíme. 
 Kateřina Žůrková, OPM

Každý dostal nejdřív číslo, nakonec diplom i medaili.
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KULTURA

K hodové mši 
 V pokoji a míru prožíváme své dny. A neda-
leko nás spousta lidí prchá ze svých domovů  
za vidinou lepších zítřků. Kolik nepříznivých  
a neuvěřitelných zpráv se na nás valí z celého 
světa. Člověk touží po štěstí, často se mu zdá, 
že již má na dosah svůj cíl, a pak se objeví další 
překážka či nečekaná rána. Jsme součástí  
Evropy, ve které naši předkové s vděčností dě-
kovali Bohu za své životy, úrodu, zdraví a mír. 
Jsem proto velmi rád, že alespoň jednou ročně 
je v naší městské části slavena mše svatá,  
která je otevřena beze zbytku všem. Nejde o to 
hledat, jaké opodstatnění má spojení slavnosti 
sv. Václava a medláneckých hodů, v prvé řadě 
jsem rád, že máme možnost společně vzdávat 
hold Bohu a prosit za dobrou budoucnost.  
I letošní hodová mše byla opravdu krásná. P. Jan 
Pacner (bývalý duchovní správce naší farnosti, 
současně působící na Univerzitě obrany) svými 
slovy jistě povzbudil všechny, kdo poctivě hle-
dají Pravdu. 
 Přeji celé naší obci požehnání a nikdy nekon-
čící mírový život. 

Augustin Dobeš, člen RMČ za KDU–ČSL, 
pastorační asistent farnosti

Pozvánka
Úřad městské části Brno-Medlánky 
Vás srdečně zve na prodejní výstavu 
obrazů a keramiky

Helena Puchýřová:  
Proměny Vysočiny

Ladislava Břečková: 
Figurální keramika 
v Konírně Společenského centra Sýpka,
Brno-Medlánky, Kytnerova 1a

Při slavnostním zahájení v pátek 30. 10. 2015 
v 17 hod. výstavu uvede paní Marie Ka-
lová, na flétnu zahraje Erika Vlasáková. 

Výstava bude přístupná denně v době  
14–18 hodin a potrvá do neděle 8. listo-
padu 2015.

Hledání patrona
 Tak už máme po hodech, a jaké letos byly, 
zdály se nám tak dobré jako vloni nebo lepší? 
Jak se o nich bude mluvit jinde a jsou Medlá-
necké svatováclavské hody opravdu jedny  
z nejlepších v okolí, jak se o nich píše? V Med-
lánkách se začíná vytvářet krásná hodová tra- 
dice, která spojuje Medlánecké napříč genera-
cemi a je i pozvánkou pro návštěvníky z okolních 
obcí a městských částí.
 Nelze opomenout, že tradice Medláneckých 
svatováclavských hodů je tradicí poměrně mla-
dou, ale již pevně zakotvenou v období „babí-
ho“ léta, v krásném prostředí zámeckého parku 
a areálu Sýpky. Tradice vznikala zajisté nema- 
lým úsilím prvních iniciátorů těchto slavností  
a je jen na nás, abychom v ní i nadále pokračo-
vali a pomáhali ji formovat a rozvíjet včetně 
odkazů, ze kterých od počátku čerpala.
 Jsem rád a děkuji panu Vespalcovi, že v Med-
láneckém zpravodaji, jež vyšel před hody, objas-
nil, co jsou hody, co je posvícení a proč se někde 
slaví dokonce hody troje, totiž první k posvěce-
ní kostela nebo kaple, dále hody k patroniciu 
kostela a poslední od josefínských dob tzv. ha-
velské hody.
 Pro mnohé z nás jsou však hody již pouze 
pojmem pro stavění máje, následné dva dny 
veselí a tance, pohody s vínem a burčákem. 
 Nedávno se mi dostala do rukou velmi zají-
mavá bakalářská práce na téma Subjektivně 
prožívaný význam hodů v postmoderní společ-
nosti na příkladu městské části Medlánky, kde 
je na obecném  vzorku účastníků medlánec- 
kých hodů vyhodnocen jejich pohled na tuto 
slavnost, ve kterém je zahrnuto i subjektivní 
vnímání některých účastníků. Převažující názor 
byl veskrze pozitivní, jako pravděpodobně  
u většiny z nás, nicméně mimo jiné mě zaujaly 
dvě pozoruhodná konstatování. První se nachá-
zí téměř v závěru této práce a jeho obsah je 
následující: v Medlánkách nejde o rekonstrukci 
výročního obyčeje, ale o vytvoření nové kultur-
ní události, jejíž podoba zatím není definitivní. 
Druhá skutečnost je, že dotazovaní responden-
ti se shodnou na společném jmenovateli našich 
medláneckých hodů, totiž je vnímají jako sva- 
továclavské hody. A zde může být vyslovena 
jednoduchá a přitom velmi 
logická otázka: Jak může-
me mít svatováclavské 
hody, když k poctě tohoto 
patrona nemáme v Med-
lánkách kapličku, sochu ani 
obrázek, dokonce se opo-
vážím tvrdit, že pravděpo-
dobně vůbec nic? 
 Nestál by tento fakt za 
uvážení, které by mohlo vy- 
ústit ve vytvoření reálného 
základu hodů, neboť jak se 
máme snažit o vytvoření 
tradice s odkazem na ně- 
koho, kdo v Medlánkách 
vlastně vůbec není.

 Josef Šikula

CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH

Domov pro seniory Podpěrova Vás zve na 
výstavu prací klientů DS Podpěrova, 

která se bude konat 14.–18. 11. 2015  
v Konírně SC Sýpka denně  

od 15.00–18.00 hodin.

Koncert pro Matěje
     V pátek 13. listopadu od 19.00 hodin ve 
SC Sýpka pořádá organizace PRO MATĚJE 
benefiční koncert na podporu devítileté- 
ho Matěje, který je po operaci mandlí již 
5,5 roku v kómatu. Těšit se můžete na 
folkové a folk-trempské kapely Bounty, 
Přístav a F. T. Prim. Vstupné je 150 Kč. 
    Platbu prosíme předem převodem ane- 
bo platební kartou na sbírkový účet 
123123/0100. Po zaplacení zašleme e–mai-
lem vstupenku na Vaše jméno. 
   Na vaši účast se těší rodiče Matěje a zá-
stupci občanského sdružení PRO MATĚJE.

Poděkování sponzorům

 Letošní hody byly vydařené díky všem, kteří 
se na nich podíleli, i díky skvělému počasí. Po-
děkování patří také sponzorům, bez kterých by 
medlánecké hody byly organizačně a finančně 
mnohem náročnější. Chtěla bych tak poděkovat 
společnostem BAUHAUS s.r.o., Vinotéka DARY 
VINIC, SLUŽBY MINKS s.r.o., AUTONOVA BRNO, 
spol. s r.o., BRNOCAR a.s., REKO a.s., WC HELP 
s.r.o., STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p., 
VALOSUN a.s., BILLA, BRNĚNSKÉ KOMUNIKA-
CE, a.s., DVOŘÁK COMTE, a.s., NUOVO CAFFE 
s.r.o., ORGREZ, a.s., KAVYL spol. s r.o., SMERO, 
spol. s r.o., restauracím Na Kytnerce a U Němců 
a panu Lhotskému.
 Jaké byly letošní hody, si můžete připome-
nout na fotkách, které naleznete na webových 
stránkách městské části v sekci Galerie a na 
webové adrese http://btphoto.rajce.idnes.cz/
Medlanecke_svatovaclavske_hodove_slavnos-
ti_2015–09. 
 Klára Drápalová, úsek kultury
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do zkrášlování naší městské části.“ To jsou 
slova paní učitelky PaedDr. Taťány Štětinové  
a my jen dodáme DĚKUJEME ZA POMOC. 

Kateřina Žůrková, místostarostka

Ukázková přírodní 
zahrada 
 Dne 15. 9. 2015 proběhlo v areálu MŠ Brno, 
Hudcova 435/47 slavnostní předání certifikátu 
Ukázková přírodní zahrada. Pro mateřskou ško-
lu to byla velká událost, na kterou se připravo-
vala řadu let. 
 Vznik přírodní zahrady začal v roce 2005, 
tehdy byly provedeny velké terénní úpravy,  
odstraněny staré kovové herní prvky a nevyho-
vující chodníky. Zasadily se další stromy a keře. 
Rozčlenila se živými keři, vysadily se ovocné 
stromy, bobulové keře a každá třída si založila 
svůj záhonek. Postupně se dosazovaly nižší 
dřeviny a okrasné keře u herních ploch pískovišť. 
Vysázeno bylo velké vrbičkové iglů a teepee.

Změny s přístavbou
 V roce 2011 se na školní zahradě začalo  
s přístavbou MŠ a záhonky musely být zrušeny, 
ovocné stromy přesazeny a bobulové keře pře-
vezeny a zasazeny v odloučeném pracovišti.  
V roce 2012 se zahrada rozšířila o část veřejné 

zeleně směrem k parkovišti na ulici Ostružinová, 
zřizovatel, městská část Brno-Medlánky, vybu-
doval novou a doplnil o vybavení i část stávající 
zahrady v duchu „vrbičkové“ zahrady. Každá 
třída opět získala svůj záhonek, začalo se kom-
postovat, vznikly záhony s květinami, živé keře, 
vysazeny byly keře rybízů a angreštu. Tvořivé 
paní učitelky s maminkami začaly vyrábět první 
keramické květináče, zvonkohry na pergoly, 
pítka a koupadla pro ptáčky, zápichy k bylinkám. 
Byla založena květinová louka i vermikompostér. 
Po zahradě bylo rozmístěno několik budek pro 
ptáčky, ale i pro ježka a netopýra. Začala se 
využívat dešťová voda a hmyzí hotel čekal na 
první návštěvníky. Na místě nevzhledného za-
střešení popelnic vznikla „zelená“ střecha se 
suchomilnými rostlinami. Šikovný pan řezbář 
vyrobil pro děti dřevěnou „vítací“ zvonkohru.
 Všichni zaměstnanci MŠ mají povědomí  
o významu a smyslu přírodní zahrady. Společně 
také o prázdninách mozaikovali zídku u zahrad-
ního domku a malovali keramické ptáčky na 
strom „ptáčkovník“.

Brigádníci z medlánecké základní školy.

ŠKOLSKÉ OKÉNKO

Vážení přátelé.

 Před měsícem jsme zahájili nový školní rok  
a už jedeme plnou rychlostí. Plánujeme školy  
v přírodě, protože chceme pro naše žáky zajistit 
co nejkrásnější a nejzajímavější lokality. Také už 
jsme byli s prvňáčky v knihovně. Zatím ještě 
nečtou, ale bude to co nevidět. Čtenářství u dětí 
podporujeme i čtenářskými dílnami, do kterých 
jsme z projektových prostředků mohli nakoupit 
spoustu zajímavých knih. Programy v centru 
ekologické výchovy už na naše žáky také netr-
pělivě čekají.
 Jak už jsme vás informovali v minulém zpra-
vodaji, škola se přihlásila do projektu MŠMT 
Výzva č. 56. Finanční prostředky získané z pro-
jektu umožnily našim učitelům absolvovat  
jazykové kurzy ve Velké Británii a zahranič- 
ní stáže na školách v Německu a ve Finsku.  
V plném proudu je příprava týdenního jazyko-
vého pobytu v anglickém Brightonu, na který 
odjede v listopadu 30 žáků ze 7.–9. tříd. Kro- 
mě výuky angličtiny se žáci mohou těšit na 
prohlídku Londýna a výlety do významných lo-
kalit v okolí.

Tradičně na podzim
 I každoroční aktivity spojené se začátkem 
školního roku a léty ověřené akce probíhají ke 
spokojenosti všech účastníků. Exkurze do Kutné 
Hory s návštěvou podzemních štol na dobývání 
stříbra určitě zaujala, šesté třídy se stmelují na 
adaptačním kurzu, celá škola zhlédla na fotba-
lovém hřišti nádhernou prezentaci dravých ptá-
ků. Deváťáci navštívili hlavní město. V Praze vi-
děli kromě památek i prostory poslanecké sně-
movny a senátu, prošli Pražský hrad a Karlův 
most.
 S osmými třídami jsme se ve spolupráci s ÚMČ 
zapojili do celorepublikové akce „72 hodin“. 
Společně jsme za účasti pana starosty a paní 
místostarostky upravili přírodní zahradu u ryb-
níka. ÚMČ Brno-Medlánky zajistil keře, květiny 
a stromky i sladkou svačinku a my jsme pleli, 
hrabali, sázeli…Doufáme, že výsledek našeho 
snažení medlánecké občany potěší. 
 Samozřejmě už připravujeme prezentaci naší 
školy na Veletrhu základních škol a hojně na-
vštěvovaný Den otevřených dveří, který se bude 
konat 3. 12. 2015, na který vás všechny srdečně 
zveme.

  Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy

72 hodin
 Žáci 8. tříd medlánecké základní školy ve 
spolupráci s ÚMČ Brno-Medlánky za účasti 
starosty JUDr. Michala Marka a místostarost- 
ky Kateřiny Žůrkové upravovali v rámci celore-
publikové akce „72 hodin“ Přírodní zahradu  
u medláneckého rybníka. Spolek Občané pro 
Medlánky zajistil keře, květiny a stromky a žáci 
se podíleli na jejich výsadbě a vypletí záhonků. 
K zalévání využili přilehlý rybník. „Jsme rádi,  
že se žáci medlánecké školy aktivně zapojili  

Jedna z prvních v ČR
 Na jaře 2015 zažádala ředitelka o přidělení 
plakety „ Přírodní zahrada“ jako ocenění dlouho-
leté promyšlené práce celého kolektivu MŠ  
a zřizovatele. V září 2015 škola získala dokonce 
plaketu „Ukázková přírodní zahrada“. Toto oce-
nění má jako jedna z prvních mateřských škol  
v ČR.
 Po slavnostním otevření ředitelkou MŠ a za 
přítomnosti starosty a místostarostky MČ Brno-
-Medlánky proběhla ukázka dravců ze Záchran-
né stanice pro dravé ptáky Rajhrad. Dále měli 
návštěvníci možnost projít si celou zahradu  
a pomocí mapky vyhledávat i různé prvky, kte-
ré naše přírodní zahrada obsahuje. V centru 
zahrady byl připravený bohatý jarmark s rukoděl-
nými pracemi maminek, učitelek, zaměstnanců 
a přátel MŠ. Výtěžek z jarmarku bude určen na 
zakoupení velké dřevěné kohoutí zvonkohry pro 
děti na školní zahradu. Všichni měli možnost 
také ochutnat různé druhy pečiva s pomazán-
kami, které školní kuchyně připravuje pro děti  
v MŠ.
 Naší přírodní zahradě přeji, ať nám nadále 
vzkvétá a vše v ní roste. Dětem ať je v ní dobře 
a především ať v nich probouzí zájem o přírodu, 
jejíž ochrana je v dnešní uspěchané době často 
opomíjena.
 Bc. Iva Popelová, učitelka MŠ

Slavnostní otevření přírodní zahrady.
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DĚTSKÝ KLUB MEDLÁNCI

Jiřina Kopecká 80 let
Karel Běčák 85 let
Bohuslav Dědič 85 let
Oldřich Kazda 85 let
Ludmila Urbanová 85 let
Vlasta Überhuberová 85 let
Věra Binderová 90 let
Marie Šedinová 90 let
Jarmila Vašková 90 let
Ludmila Švecová 95 let
Eliška Vrátilová 95 let

 Všechno nejlepší!
 za SPOZ Vladimíra Vespalcová

Blahopřání
 Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se 
v těchto dnech dožili svého životního jubilea.  
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 
štěstí, radosti, rodinné pohody, spokoje-
nosti, lásky a porozumění blízkých,  
stálý optimismus, mnoho životní síly  
a spoustu dnů plných nádherných 
maličkostí, které činí život bohatým.

Marcela Bradáčová 70 let
Karel Heřman 70 let
Miroslava Holubová 70 let
Jaroslav Palásek 70 let
Josef Petráš 70 let
Drahomíra Růžičková 70 let
Dorota Sobotová 70 let
Ludmila Súkupová 70 let
Petr Stloukal 70 let
Jiří Egner 75 let
Eva Kamienová 75 let
Jiří Sedlář 75 let
Drahoslava Svobodová 75 let
Marie Veselá  75 let

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ

Účastnící přednášky v rámci vzdělávacího kurzu Vzděláváme medlánecké.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Kdy: 27. 11. 2015 od 18.00 do 21.00 hod.

Kde: Kytnerova 19a, Brno-Medlánky (centrum Rosnička).

Cena: 300 Kč. Přihlásit se můžete na email: medlanci@gmail.com do 20. 11. 2015. 

LAMPIONOVÁ STEZKA 
Kdy: 3. 11. 2015 od 17.30 hod.

Kde: sraz všech světlušek bude na kopci u dětského hřiště v Újezdech.

Těšit se můžete na tajemnou přírodu plnou světel. Cestu zakončíme ohněm 
v přírodní zahradě a pro děti bude připravena malá odměna. Vstupné dobrovolné. 

MINIŠKOLKA ROSNIČKA
Kdy: pondělí–pátek od 8.00 do 12.30 hod. 

Kde: krásné prostředí rodinného domku s nedalekou zahradou na ulici Kytnerova 19a, Brno-Medlánky

Program: každodenní dopolední program pro děti pod vedením zkušených lektorek
Více informací a přihlášku nalezneta na www.medlanci.cz nebo na tel. 607 185 537.
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Fotbalové hřiště  
s umělým travnatým 
povrchem již v provozu
 Místní fotbalový klub je v městě Brně jedním 
z nejvýznamnějších. Příkladně pracuje s mláde- 
ží, počet dětí dosahuje 150 hráčů, kteří hrají  
v krajských a městských soutěžích v našich 
dvanácti mužstvech. 
 Jde o mužstva mladšího a staršího dorostu, 
dvě mužstva mladších a dvě mužstva starších 
žáků, tři mužstva starší přípravky, dvě mužstva 
mladší přípravky a minipřípravku. Kromě mlá-
deže trénují a hrají soutěžní utkání „A“ a „B“ 
mužstvo mužů a družstvo žen. Zajistit podmín-
ky pro tréninky, nejméně dvakrát týdne pro 
takové množství sportovců, posléze pro každé 
mužstvo týdně plochu pro mistrovské utkání, 
bylo na jedné travnaté ploše již nad síly funkci-
onářů klubu, protože bývalá škvárová plocha 
byla již nezpůsobilá. Do budoucna nelze počítat 
s úbytkem těch nejmladších, protože v novém 
sídlišti bydlí vesměs mladí lidé s malými dětmi  
a zájem o sport je stále větší.

Chlouba sportu
 Dne 12. 9. 2015 se konalo slavnostní otevře-
ní nově rekonstruovaného hřiště s novým umě-
lým povrchem za účasti starosty ÚMČ Brno-
-Medlánky JUDr. Michala Marka a dalších před-
stavitelů ÚMČ, dále za účasti předsedy Měst-
ského fotbalového svazu Mgr. Jana Marošiho, Slavnostní otevření fotbalového hřiště.

SPORT

Vinařství  
v Medlánkách
 13. století znamenalo v hospodářském živo-
tě města Brna značný pokrok. Vedle nejdůleži-
tějších řemesel sdružených v cechy důležitou 
úlohu hráli také šenkýři a hostinští. 
 V Medlánkách se o rozvoj zemědělství, rost-
linnou a živočišnou výrobu a zvláště vinařství, 
zasloužil klášter cisterciaček. Byla zde produko-
vána vína výborné jakosti a ta dala základ dob-
ré vinařské tradici. Své znalosti získaly příslušni-
ce řádu na cestách v Porýní a Burgundskem. 
Mimo přípravy půdy a vysazování nových hlav 
znaly velmi dobře ošetřování vinic za vegetace 
a také zpracování vína a jeho úpravu. 
 Vinařství v Medlánkách zaznamenává ob- 
dobí rozmachu zejména ve 13. a v polovině  
14. století. Představená kláštera cisterciaček 
Anežka vydala pracovní řád, kterým se řídila 
práce na vinicích, ale i zpracování zejména meš-
ního vína. Cisterciáni se scházeli s majiteli jiných 

klášterních vinic (Dolní Kounice, Rajhrad, Valtice) 
a vyměňovali si vzájemné zkušenosti. Při degu-
staci vín jednotlivých klášterů bylo konstatováno, 
že nejvhodnějším bílým mešním vínem je víno  
z Medlánek, protože se vyznačuje výraznou 
vůní, kterou vína z jižních oblastí postrádají. 
Nejlepší červené víno prý bylo z Dolních Kounic. 
Kvalita medláneckého vína však byla podnětem 
k vymáhání nejrůznějších poplatků ze strany 
vrchnosti. 
 Roku 1854 byly zasaženy všechny vinohrady 
mšicí, na kořenech vinné révy se objevil révokaz 
a za 11 roků perenospora. Tyto choroby zničily 
v krátké době téměř všechny vinice v Medlán-
kách a tyto plochy v krátké době zplaněly. Obec 
i vedení státu rozhodly, aby všechny pozemky 
ležící v místech bývalých vinohradů byly stejno-
měrně rozděleny všem občanům bydlícím na 
území Medlánek, a to zdarma s povinností tuto 
půdu osázet a ošetřovat. Noví majitelé vycháze-
li již ze zkušeností okolních obcí a tak přednost 
dostaly, v této době velmi oblíbené peckoviny 
– třešně a švestky. Ovoce z Medlánek bylo po-
žadováno na trzích nejen v Brně, ale i ve Vídni.

Současnost
 Není zdaleka tak bohatá. V kronice zápis 
není. Informace mně poskytl žijící pamětník (léta 
2007, 2008 a 2009), který se s několika jedinci 
angažoval za obnovení vinařské tradice v naší 
městské části a sám dotoval tuto akci částkou 
200 tisíc. Nepřeje si být uváděn.
 K založení nového vinohradu byl vybrán 
obecní pozemek t. r. (2008) neobdělávaný, le-
žící po pravé straně silnice, tedy proti letištnímu 
areálu. Uvedená skupina si vyřídila pronájem, 
areál byl postupně oplocen. Pro zlepšení kvality 
půdy bylo použito 20 tun hnojiva. Byl najat jeden 
stálý pracovník a tak bylo postupně vysázeno  
1 tisíc 500 hlav. Z bílého vína to byly odrůdy 
Děvín a Müller, z červených odrůda Dornfelder.
 Koncem roku 2008 a počátkem roku 2009 
panovalo velmi proměnlivé počasí. 
 Zmiňovaný zaměstnanec náhle zemřel, a tak 
nebylo možné provést obvyklá opatření k ochra-
ně kořenových systémů nově vyvázaných hlav. 
Velká část hlav vymrzla, zbytek byl rozkraden!
To byl konec medláneckého pokusu znovu oži-
vit vinařskou tradici.

Z nejrůznějších zdrojů vypsal
PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ

Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU

funkcionářů FC Medlánky v čele s předsedou 
Ing. Ivo Müllerem a široké veřejnosti.
 Součástí slavnostního otevření bylo i krátké 
představení z činnosti fotbalových mužstev, kdy 
v modelových utkáních proti sobě nastoupily 
mužstva přípravek, po nich se mezi sebou utkali 
žáci a na závěr proti medláneckým „starým 
pánům“ nastoupili „staří páni“ Brna–Soběšic. 

Po ukončení následoval program s hudbou  
a bohatým občerstvením. Jednalo se o zdařilou 
akci, kde se občanům Medlánek představili 
hlavně naši mladí sportovci, kteří jsou chloubou 
a budoucností medláneckého sportu.
 Pro následující období na novém travnatém 
hřišti bude třeba dobudovat oplocení a zábradlí 
kolem hrací plochy, aby byly splněny požadav-
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SLUŽBY VEŘEJNOSTI

CVČ Domino, 
Kořískova 16, Brno-Řečkovice,
pobočka Domu dětí 
a mládeže Brno, Helceletova
 

Rámečky + obrázek – 5. 11 nebo 14. 11., 
kreativní zdobení, patinování, razítka: 300 Kč, 
děti 200 Kč. Rezervace: Jana Podzemná, tel.  
725 803 059, domino@ddmhelceletova.cz

Keramika & oplétání drátkem – 9. 11. + 30. 11., 
2 lekce: 400 Kč, děti 200 Rezervace: Jana Mar-
ková, tel. 734 100 477, markovajana@email.cz
Vánoční ozdoby z pájeného skla – 19. 11., 
dospělí a starší děti: 300–500 Kč, dle materiálu, 
domino@ddmhelceletova.cz

Drátovaný strom štěstí – 21. 11.: 220 Kč, děti 
150 Kč, markovajana@email.cz

Adventní věnce – 23. 11., 28. 11.: 250 Kč do-
spělí, 150 Kč děti, další vazba 100 Kč,domino@
ddmhelceletova.cz

Přáníčka, visačky (různé techniky) – 3. 12. + 
10. 12.: 200 Kč, děti 100 Kč, domino@ddmhel-
celetova.cz

Plstění za sucha – 7. 12., krásné drobnosti, 
zvířátka: 220 Kč, děti 150 Kč, markovajana@
email.cz

Dílnička v knihovně – 10. 12., 15.00–16.30 h. 
Knihovna J. Mahena, Pal. třída., ZDARMA!

Vánoční mýdla – 14. 12., různé barvy a vůně: 
250 Kč (5 ks menších mýdel), děti 150 Kč.

Mikulášské dílny pro děti – 5. 12., 9.30–
12.00 h, nejmenší v doprovodu rodičů, andělský 
lapač snů, čertovské pečení, Mikulášské překva-
pení: 150 Kč – všechna stanoviště, domino@
ddmhelceletova.cz

Vánoční dílny pro děti – 12. 12., 9.30–12.00, 
nejmenší v doprovodu rodičů, ozdoby, přáníčka, 
PF, svíčky, svícínky, taštičky, cena dle výrobků, 
cca 50–200 Kč, domino@ddmhelceletova.cz

 Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem 
u lektorek uvedených v kontaktech. Začátky akcí: 
pondělky od 18, čtvrtky od 17, soboty od 9.30 
hod. domino@ddmhelceletova.cz, www.
ddmhelceletova.cz/domino
 

ky FAČR a aby došlo i k zamezení vstupu neu-
kázněných občanů, kteří si již v této době 
zkracují cestu přes novou plochu, dokonce i se 
svými zvířecími miláčky. Je třeba zajistit finanč-
ní prostředky pro vybudování sociálního záze-
mí pro převlékání a hygienu. V současné době 
je ve schvalovacím procesu nový provozní řád, 
který upravuje podmínky pro využívání hřiště 
a bude viditelně zveřejněn. Novému hřišti  
s umělým povrchem přejeme do budoucna 
ohleduplné zacházení od všech, kteří ho budou 
využívat a hlavně jeho dlouhý život v nenaru-
šeném stavu. 
   Za výbor FC Medlánky 

JUDr. Lubomír Súkup 

Jedeme v tom  
s Martinou
 Víte, že nejvíc dětí a mládeže z ČR, kteří dnes 
trénují na bruslích či na kole po boku olympijské 
zlaté Martiny Sáblíkové, prošlo sportovní pří-
pravkou v Brně – bruslilo na královopolském ZS 
Vodova, běhalo a jezdilo na kole po medlánec-
kých stezkách?
 „Jedeme v tom s Martinou!“ je nový spor-
tovní kroužek, který pracuje podle metodiky 
šéftrenéra čs. rychlobruslení Petra Nováka (tre-
néra/objevitele M. Sáblíkové). 

Chcete začít podnikat v České republice a 
potřebujete si vyřídit podnikatelské oprávnění?

Jaký formulář máte použít a které doklady 
předložit?

Nevíte, jaké jsou stanoveny požadavky pro 
získání oprávnění k podnikání ve Vašem oboru?

Který úřad je příslušný vydat Vám podnikatelské 
oprávnění?

Kontaktujte: jkm@brno.cz

Chcete zjistit, jaké formality musíte 
před výjezdem splnit?

Bude zakázka v zahraničí 
realizována prostřednictvím Vámi 
vyslaných zaměstnanců?
Potřebujete si vyjasnit, co znamená 
dočasné nebo příležitostné 
podnikání v zahraničí? 

Kontaktujte: jkm@brno.cz

Podnikáte v České republice a 
chcete realizovat zakázku v jiném 
členském státě EU?

členské země EU

Uvažujete o přesunu podnikatelské 
činnosti do jiného členského státu 
EU?

Chcete znát podmínky trvalého 
podnikání v jiném členském státě 
EU?

Potřebujete se dozvědět, na kterém 
úřadě v zahraničí vyřídíte 
podnikatelské oprávnění?

Kontaktujte: jkm@brno.cz

JKM - Jednotné kontaktní místo je součástí Živnostenského úřadu města Brna se sídlem Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv. č. 441. Telefonní kontakt: 542 173 344, 542 173 375.
JMK poskytuje bezplatné poradenství. Bližší informace o službách poskytovaných JKM naleznete na webových stránkách www.brno.cz − Magistrát města Brna − Živnostenský úřad − Jednotné 
kontaktní místo.

 Kroužek preferuje od žákovských let zdravou 
všestrannou přípravu. Zveme do něho kluky  
i děvčata z Medlánek ve věku žactva ZŠ. 
 Učíme bruslení, in–line bruslení, rychlobrus-
lení a cyklistiku. Ale také běhy, pády, skoky, 
speciální cvičení, základy míčových sportů, her, 
plavání atd. Většina tréninků probíhá na spor-
tovištích v Králově Poli, Medlánkách a blízkém 
okolí. Pokročilejším zajistíme další přípravu  
v klubu nebo SCM. 

 Více informací na emailu: rychlobrusleniBr-
no@seznam.cz
 FCB: Jedeme v tom s Martinou– školní spor-
tovní kroužek Královo Pole

ŽÁKOVSKÉ VEČERY 
v 18.00 hod.

11. listopadu 2015
24. listopadu 2015
 9. prosince 2015

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích
29. listopadu 2015 v 16.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT 
na Sýpce

17. prosince 2015 v 18.00 hod.
ve společenském centru Sýpka  

v Medlánkách
 

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, 
ředitelka školy

b

www.zus-universum.cz
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Město poskytuje 
zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení
 Město Brno poskytuje vlastníkům nemovi-
tostí na území města Brna zápůjčky na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů  
a bytových jednotek. Výběrové řízení je zveřej-
něno na úředních deskách města a městských 
částí na internetové adrese www.brno.cz (Sprá-
va města > Magistrát města Brna > Úsek hos-
podářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).
 O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 
2016, mohou vlastníci nemovitostí požádat  
v termínech od 1. 9. do 13. 10. 2015 a od 1. 12. 
2015 do 15. 1. 2016. Žádosti na předepsaném 
formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru  
na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech 
městských částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na 
výše uvedené internetové adrese.
 Finanční prostředky čerpá žadatel dle kon-
krétních účelů na základě faktur nebo parago-
nů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od ověře-
ní účtu. Zápůjčku je možno žádat na více účelů 
v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách 
z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat 
na Bytovém odboru MMB na Malinovského 
nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového 
odboru MMB

Základní umělecká škola 
Vítězslavy Kaprálové Brno 
Palackého tř. 70 Brno 
Královo Pole 612 00

více informací 
na www.zus–vk.cz 
  

4. 11. 2015 v 18 hod. 
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
sál školy

5. 11. 2015 v 18 hod. 
OBOROVÝ KONCERT SMÍŠENÉHO ODD.  
sál školy

12. 11. 2015 v 18 hod.  
KONCERT PRO SPOLEK VIVO PŘI ZUŠ VK 
sál školy 
 
  Srdečně zve Jana Sapáková, 

ředitelka školy 

Srdečně zveme všechny příznivce 
na tradiční výstavu ovoce, 

zeleniny a květin, která se bude 
konat ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2015 
v době od 9–17 hodin v bývalém 

sále pivovaru v Řečkovicích, 
Palackého náměstí. 

Vzorky na výstavu se budou 
přijímat v pátek 30. 10. od 15–17 h.

Výbor sdružení zahrádkářů HORTUS

Hledáme 
náhradní 
babičky

 V Centru pro rodinu a sociální péči nabízejí 
od května 2012 službu Trojlístek, která je zamě-
řena na zprostředkování „náhradní babičky“ 
rodinám s dětmi ve věku do 15 let. Služba 
Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám ve 
věku nad 50 let se prostřednictvím pracovně 
přátelského vztahu začlenit do rodiny, ve které 
zastávají roli náhradní babičky. Vyzvedávají děti 
ze školky, školy, doprovázejí je do kroužků, čtou 
si s nimi pohádky, hrají různé hry apod. 
 Mnoho náhradních babiček již našlo rodinu, 
ve které mohou uplatnit své životní zkušenosti, 
věnovat svoji energii a lásku a zároveň být samy 
obdarovány sdílením zážitků s dětmi, a to za 
symbolickou finanční odměnu 50 Kč za hodinu. 
 Zájemkyně o roli náhradní babičky se mohou 
hlásit pracovnicím služby Trojlístek prostřednic-
tvím e–mailu trojlistek@crsp.cz nebo na telefo-
nu 605 234 509.
Těšíme se na Vás!
 Marta Ilievová, DiS., 

kontaktní pracovnice služby Trojlístek

MEDLÁNECKÉ 
DÝŇOVÁNÍ

OBČANÉ PRO MEDLÁNKY a DK MEDLÁNCI

Vás srdečně zvou na MEDLÁNECKÉ DÝŇOVÁNÍ

Dlabání a zdobení dýně, soutěž, 

špekáčky či jiné dobroty sebous 

KDY: v pátek 30. 10. 2015 od 16.00
KDE: Přírodní zahrada u medláneckého rybníka
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POSTARÁME SE 
O VAŠE ÚČETNICTVÍ

Navíc získáte i profesionální 
online archiv Vašich dokumentů!

Jaspar s.r.o.
Medlánecká 15, Brno

jaspar.cz • info@jaspar.cz
+420 549 213 375

P E V N Ý Z Á K L A D P O D N I K Á N Í

• KOUPÍM BYT V MEDLÁNKÁCH. Děkuji za 
nabídku, RK nevolat. Tel. 736 123 995
• HLEDÁM DŮM KE KOUPI, menší opravy mi 
nevadí. Prosím nabídněte, děkuji. Tel. 605 514 210
• PROVÁDÍM ÚKLIDY – pravidelné i jednorázo-
vé, domácností, firem, bytových domů. Péče  
o domácnost – běžný úklid, žehlení, mytí oken. 
Tel. 734 741 165
• Prodám pro miminko vaničku, sedačku, oble-
čení do 6 měsíců, vše jako nové, velmi pěkné, 
kvalitní, značkové. Bydlím na ulici Hrázka. 
Tel. 604 835 850 Zn. výhodné
• PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ do os. vlast-
nictví, prohlášení vlastníka, SVJ, zaměřování 
bytů. Info zdarma na tel. 724 304 603
• OLMAN SERVICE s. r. o. PŘIJME PRACOVNÍKY 
osoby se zdravotním omezením na pozici uklí-
zeč/ka a strážný/á na HPP v Brně. Nástup možný 
ihned. Bližší informace na telefonu: 730 186 797
• DOUČUJI/VYUČUJI francouzštinu, ruštinu, 
češtinu pro rusky mluvící, děti studenty i dos- 
pělé. Tel. 731 612 311, email: hanakoliskova@
seznam.cz
• PŮJČKY A HYPOTÉKY i pro klienty v registru 
či s exekucí od více věřitelů. Kancelář: Palackého 
třída 159, Brno-Medlánky. Tel. 739 443 544, 
www.dinero.cz
• NOVĚ OTEVŘENÁ KAVÁRNA MÍSTO, Třešňo-
vá 2, Brno-Medlánky. Otevřeno PO–PÁ od 
10.00–20.00 h, SO–NE od 14.00 do 20.00 h. 
Příjemné prostředí, WiFi Free, bezbariérový  
přístup, lahodná káva, vynikající čaje, domácí 
limonády, skvělé zákusky a mnohé další. Těšíme 
se na Vás.

Snížení výskytu domácího násilí  
si žádá pomoc všem, kterých se týká

Na základě mnohaletých zkušeností z praxe jsme vybudovali systém komplexní pomoci obětem domácího a sexuálního 
násilí a v roce 2007 jsme založili organizaci Persefona. Našim stěžejním cílem je neustále upozorňovat na problematiku 
domácího násilí a jeho výskyt skrze naše služby snižovat.

Aktuální projekt Z labyrintu násilí nám umožňuje řešit problematiku domácího násilí ze všech stran. Obětem domácího 
násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění pomáháme překonat tíživou životní zkušenost a nalézt vhodnou cestu 
prostřednictvím služeb poradenství. Po prvotním zmapování situace se naše setkání zaměřují na sociální, právní  
nebo psychologickou stránku řešení problému. Konzultace nabízíme také rodině, přátelům a jiným blízkým oso-
bám. Poradenství poskytujeme osobám starším 18 let osobně, telefonicky a e–mailem v pracovní dny od  
9 do 17 hodin. Zájemci o službu nás mohou kontaktovat na čísle 737 834 345 a e–mailu poradna@persefona.cz.

Směřování činností organizace vychází z komplexního přístupu. „Snaha o snížení výskytu domácího násilí ve společnos-
ti může být více efektivní, pracujeme–li se všemi jeho aktéry. Proto také nabízíme terapie osobám, které mají potí-
že se zvládáním agrese,“ vysvětlila ředitelka Persefony Mgr. Jitka Čechová. 

U individuální terapie směřující ke zvládání násilného chování hraje důležitou roli získání vhledu na vlastní agresi 
a porozumění, proč tomu tak je. Terapeut vede klienta k přijetí odpovědnosti za své chování a podporuje ho ke změně. 
Společně pracují na tom, aby se agrese nestupňovala a klient se naučil řešit spory konstruktivně, bez ubližování druhým. 
Pokud se to terapeutovi zdá vhodné, doporučí mu skupinovou terapii. Pro zájemce o terapie – ženy a muže starší 
18 let, je k dispozici telefon 731 442 731 a e–mail bezpecnesouziti@persefona.cz. 

Veškeré nabízené služby jsou bezplatné. Více informací najdete na webu www.persefona.cz. Projekt Z labyrintu nási-
lí podpořila Nadace Open Society Found Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

  
  
 Mgr. Pavlína Dočkalová, PR manažer

PLACENÁ INZERCE
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Pracovní doba:
po–čt 7.00–17.30 hod.
pá 7.00–14.00 hod.

Příjem objednávek:
tel.: 541 212 116
www.stkkralovopole.cz

• pravidelné technické prohlídky osobních
a dodávkových automobilů, motocyklů a přívěsů

• evidenční kontroly vozidel (nutné při přepisu)
• dovozy, přestavby, zástavby LPG, emisní normy
• měření emisí benzinových a naftových motorů, LPG

STK Královo Pole s.r.o.
Sladkovského 7, BRNO

(pod Kociánkou)

Velkokapacitní parkoviště vhodné i pro obytné přívěsy.
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Máte to k nám kousek cesty !!!!! a vše v jednom areálu

Srdečně Vás zveme do naší nově otevřené kavárny MÍSTO
Třešňová 2, Brno – Medlánky

Otevřeno: Po-Pá: 10:00 – 20:00 hod, So-Ne: 14:00-20:00

Můžete se těšit na: příjemné prostředí, WiFi Free,
bezbariérový přístup, lahodnou kávu, vynikající čaje,
domácí limonády, skvělé zákusky a mnohé další... 

Těšíme se na setkání s Vámi
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Máte to k nám kousek cesty !!!!! a vše v jednom areálu

Čekání na jednu z hlavních medláneckých stárek.

Medlánecké hody

Slavnostní příchod medlánecké chasy.

Hanácká beseda v podání menších dětí.

Medlánecké hodové právo.

MČ BRNO-MEDLÁNKY 
A OBČANÉ PRO MEDLÁNKY
VÁS ZVOU

NA SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ  
MEDLÁNECKÉHO 
VÁNOČNÍHO STROMU
V NEDĚLI 29. 11. 2015 v 17 hod.
 

 

KDE: u kruhového objezdu v srdci Medlánek (V Újezdech 1). 
Na místě budeme sbírat od dětí dopisy pro Ježíška.
 
 


