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ČÍSLO 4 / 2017
Pošta 
Partner

STRANA 4

Nová knihovna
v Medlánkách

STRANA 6

Univerzita 
třetího věku

STRANA 15

Medlánecké 
farmářské trhy 2017
Termíny medláneckých farmářských
trhů: 9. 9., 14. 10., 11. 11., 
vždy 9–12 hodin
Místo konání: nádvoří SC Sýpka

Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky
a ÚMČ Brno-Medlánky.

Hodový průvod vyjde 24. 9. 2017 ve 13:00
od zadního vchodu Zámeckého parku,
bude mít šest zastávek a trasa bude násle-
dující:

Turistická – kruhový objezd – V Újezdech –
první zastávka (K Babě) – Ke Statku –
V Újezdech – kruhový objezd – Hudcova –
Matalova – Jabloňová – druhá zastávka
(Suzova) – třetí zastávka (DS Podpěrova) –
Podpěrova – čtvrtá zastávka (Ovocná)  –
Suchého – Kytnerova – kruhový objezd –
Turistická – pátá zastávka (Jasmínová) –
šestá zastávka (Rysova) – Zámecký park

Trasa hodového průvodu

9. 9. 2017 / 10:00
O Zlatovlásce (ÚMČ Brno-Medlánky)

9. 10.–14. 10. 2017 
Podzimní bazárek (RC MaTáTa)

14. 10. 2017
Podzimní tvoření (ÚMČ Brno-Medlánky)

16. 10.–18. 10. 2017
Sbírka šatstva (ÚMČ Brno-Medlánky)

20. 10. 2017
Hudba z Trampíria (ČTU Brno)

24. 10.–8. 11. 2017
Výstava obrazů (Helena Puchýřová)

Program SC Sýpka
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z 28. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, 14. 7. 2017
Zastupitelstvo schválilo
G výpověď smlouvy s firmou Minks (Smlouva o poskytování služeb

„Údržba veřejné zeleně v k. ú. Medlánky“) ke dni 31. 10. 2017. 
G závěrečný účet za rok 2016 a celoroční hospodaření MČ Brno-Med-

lánky včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření, a to bez výhrad.

G účetní závěrku MČ Brno-Medlánky sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016, a to bez výhrad.

G návrh OZV Statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 13/2017, kterou se vydává Cenová mapa stavebních
pozemků statutárního města Brna č. 10.

z mimořádné 60. schůze RMČ Brno-Medlánky,
17. 5. 2017
Rada schválila
G záměr propachtování pozemků v k. ú. Medlánky – p. č. 1304, zahrada,

o výměře 631 m2 a část pozemku p. č. 931, zahrada, o výměře 439 m2. 
G uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k. ú. Medlánky – část

pozemku p. č. 932/1, zahrada, o výměře 436 m2 a pozemku
p. č. 932/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2.

G dodatek č. 1/2017 – kalkulace ceny za odběr elektřiny ze sítě VO ke
smlouvě P/017/2011 se společností Technické sítě Brno, a. s.

G poskytnutí dotace ve výši 500 Kč z rozpočtu MČ Brno-Medlánky
v rámci programu Strom pro Medlánky žadateli Martinu Taťákovi. 

G zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
„Dodávku policových regálových systémů do objektu Jabloňová 1a,
621 00 Brno“, předpokládaná cena do 100 tis. Kč bez DPH. 

G dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce hřiště základní školy
Brno, Hudcova 35“ v celkové výši 5 368 895,68 Kč bez DPH.

G podání dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze
státního rozpočtu na realizaci aktivit pro seniory na místní úrovni pro
rok 2017 v soutěži „Obec přátelská seniorům 2017“.

neschválila 
G uzavření servisní smlouvy na provádění údržby a servisu neveřejného

telekomunikačního zařízení umístěného v sídle objednatele včetně
dálkové diagnostiky ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno
se společností ALCASERV Czech, a. s.

z 61. schůze RMČ Brno-Medlánky, 5. 6. 2017
Rada schválila
G poskytnutí dotace ve výši 2x500 Kč z rozpočtu MČ Brno-Medlánky

v rámci programu Strom pro Medlánky žadateli Jiřímu Tobolovi.
G dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností ELTODO, a. s., v celkové

výši 32 800 Kč bez DPH, 39 688 Kč s DPH „Prodloužení kabelové
trasy stávajícího osvětlení spojovacího chodníku mezi ul. Ječnou
a Podpěrovou“.

vzala na vědomí
G žádost pana Petra Hráčka na instalaci dopravních kamer na ulici

Podpěrova a uložila Ing. Bendovi požádat MP o častější kontrolu
dodržování pravidel silničního provozu v lokalitě ul. Podpěrova od
ulice Třešňová do ulice Suzova.

G na vědomí návrh pana Petra Hráčka na umístění dodatkové tabulky
E 12B pod dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel v Ovocném
sídlišti“, uložila požádat o změnu dopravního značení.

zažádala
G místně příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy pro-

vozu na účelové komunikaci na p. č. 444/2 v k. ú. Medlánky z ulice
Kytnerova – umístění DZ B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez“.

ze 62. schůze RMČ Brno-Medlánky, 26. 6. 2017
Rada schválila
G požadavky MČ Brno-Medlánky na investiční transfery od města pro

rok 2018.
G uzavření objednávky se společností Urbicus s. r.o.kužívání mobilní apli-

kace „Česká obec“ a administračního rozhraní na dobu jednoho roku.

ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA

G prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ul. Turistická 514/40a
a to na dobu určitou, tedy na dobu dvou let.

G dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce hřiště základní školy
Brno, Hudcova 35“, kterým se konečná cena díla mění na
5 406 407,80 Kč bez DPH.

G dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy stávajícího objektu
Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“, kterým
se konečná cena díla mění na 2 663 759 Kč bez DPH.

G podání žádosti o dotaci do grantového řízení Nadace ČEZ Oranžové
hřiště na projekt „Workoutové hřiště u Medláneckého rybníku“.

G ceník plošné inzerce v Medláneckém zpravodaji.
G na dodávky „Dodávka policových regálových systémů do objektu

Jabloňová 1a“, nabídku společnosti Store Business s. r. o.
G posunutí termínu ošetření postřikem Roundup při likvidaci plevele

v chodnících z července 2017 před podzimní bloková čistění a ukládá
Komisi životního prostředí předložený návrh řešení odplevelování
do 1. 8. 2017. 

G měsíční úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 na období
školního roku 2017/2018 ve výši 600 Kč.

G žádost o investiční transfer na demolici a budování nových kontej-
nerových stání (na místě demolovaných) pro rok 2017.

G zpevnění opravené části povrchu účelové komunikace ul. Vycházková
metodou penetrace.

G záměr pronájmu nebytových prostor budovy bez č. p., na parcele
p. č. 1746 v k. ú. Medlánky, na dobu 5 let za účelem provozování
prodejny nebo služeb s tím, že nájemce bude povinen zřídit pobočku
služby Pošta Partner.

G přímé zadání veřejné zakázky na projektové práce – projektová doku-
mentace „Komunikační propojení Hrázka – Kytnerova“ Ing. Jiřímu
Matulovi.

rada jmenovala
G nového člena Komise životního prostředí, a to paní Kateřinu  Richterovou.

z 63. mimořádné schůze RMČ Brno-Medlánky,
4. 7. 2017
Rada schválila
G na stavební práce „Provedení zpevnění opravené části povrchu účelové

komunikace ul. Vycházková“ nabídku společnosti Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje za cenu díla ve výši 65 664 Kč bez DPH.

z 64. schůze RMČ Brno-Medlánky, 13. 7. 2017
Rada schválila
G uplatnění inflační doložky a navýšení nájemného v bytovém fondu

o vyhlášenou inflaci.
G přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka

židlí do jídelny ZŠ Hudcova“ společnosti ESO R-MARKET, spol. s r. o.,
na dodávku 116 ks židlí „Sarah“ za cenu 652,89 Kč bez DPH za 1 kus.

G pořízení myčky z finančních rezerv Mateřské školy – investičního
 fondu.

G uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku p. č.931 ovýměře 439m2. 
G žádost MČ Brno-Medlánky o účelově určenou dotaci od Statuárního

města Brna na zajištění správy a údržby 60 kusů kontejnerových stání
pro rok 2018 ve výši 240 000 Kč.

rada uložila
G provedení průzkumu trhu na opravu a nátěr zábradlí u průchodu

ulic Hrázka a K Babě, včetně případné opravy zídek.
G do konce října 2017 zmapovat stav chodníků v k. ú. Medlánky

a v případě potřeby požádat Brněnské komunikace, a. s., o provedení
oprav a rekonstrukcí.

Termíny řádných zasedání ZMČ pro rok 2017: 13. 9. 2017, 1. 11.
2017 a 13. 12. 2017.

Termíny redakčních uzávěrek Medláneckého zpravodaje pro
rok 2017: 11. 10. 2017 a 22. 11. 2017.



léto o prázdninách bývá hektické. Pouze
během letních prázdnin totiž můžeme rekon-
struovat či budovat zařízení, která mají po zby-
tek roku sloužit dětem nebo široké veřejnosti.
A tak jsme se po loňské rekonstrukci teras ma-
teřské školy a tělocvičny základní školy vrhli
letos na vybudování nového multifunkčního
hřiště při základní škole a rekonstrukci prostor
SC Sýpka.

Nové hřiště nejen pro školáky
Jistě jste nepřehlédli, že pokračujeme v rekonstrukci sportovišť v Ovocném
sídlišti. Po novém hřišti na hokejbal, hřišti na volejbal a novém fotbalovém
hřišti s umělým povrchem přišlo na řadu hřiště u základní školy. Povrch
původního hřiště byl již za hranicí svojí životnosti. Na jeho místě jsme tak
vybudovali nové hřiště s trvanlivějším povrchem z polyuretanu. K tomu
jsme na přání školy přidali malý běžecký ovál, doskočiště, dnes tolik žá-
dané hřiště na workout a házecí sektor. Se zástupci města se nám
 podařilo vyjednat financování této investice z prostředků města. 
Srdečně Vás tedy zveme první školní den 4. 9. 2017 v 9.30 hodin na
jeho slavnostní otevření. Hřiště bude znovu otevřeno také pro veřejnost
a budeme moc rádi, pokud se stanete jeho spokojenými uživateli. 

Konečně máme knihovnu
Medlánky již nebudou poslední městskou částí, která nemá pobočku
Knihovny Jiřího Mahena. Jako nejvhodnější pro její umístění jsme zvolili
prostory Společenského centra Sýpka ve středu obce. Prostory bývalého
skladu a dílny našeho úseku údržby byly jediné, které při přestavbě pů-
vodního hospodářského objektu ve společenské centrum zůstaly v pů-
vodním stavu. Podařilo se nám získat prostředky na jejich rekonstrukci
a ve spolupráci s městem a vedením knihovny vám je nabídnout jako
místní pobočku Knihovny Jiřího Mahena. Věříme, že moderní knihovna
bude sloužit nejen jako půjčovna knih, ale díky různým doprovodným
akcím obohatí kulturní a společenský život v Medlánkách. Na slavnostní
otevření dne 4. 9. 2017 v 11 hodin jste srdečně zváni.

Bude pošta v Medlánkách?
Dokončili jsme také rekonstrukci bývalé kotelny na ulici Jabloňová a pro-
story nabídli poště ke zřízení medlánecké pobočky. Zástupci vedení pošty
s námi přijeli z Prahy situaci projednat. Měli jsme tak příležitost jim přímo
v nabízených prostorách předat žádost o zřízení pobočky s rovnými je-
denácti sty vašich podpisů. Ačkoli pošta v minulosti sama vhodné prostory
v Medlánkách aktivně hledala, podle jejich vyjádření jim dnešní legislativní
a ekonomická situace prozatím neumožňuje v Medlánkách novou po-
bočku otevřít. Nabídli nám tedy alespoň částečné řešení žalostného stavu
řečkovické pobočky v podobě jejího rozšíření o další dvě přepážky a pro-
dloužení otevírací doby do 18.30 hodin. Teprve po zhodnocení dopadu
těchto opatření je pošta připravena k dalšímu jednání. Toto řešení nemů-
žeme považovat za dostatečné a nadále budeme usilovat o zajištění pro-
vozu pošty v Medlánkách, ať už otevřením pobočky nebo zřízením
pobočky „Pošta Partner“.

JUDr. Michal Marek, starosta
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SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY

Opět po roce budou medlánečtí občané, jakož i ostatní obyvatelé naši
země, moci rozhodnout o budoucím uspořádání tentokráte Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby budou probíhat v pátek 20. října 2017 v čase od 14:00 do
22:00 hodin a dále v sobotu 21. října 2017 v čase od 8:00 do
14:00 hodin. Všechny volební okrsky a komise budou umístěny ve
volebních místnostech nacházejících se jako vždy v budově ZŠ na
adrese Hudcova 35. Hlasovací volební lístky s jednotlivými kandidáty
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou voličům
dodány nejpozději do 17. října 2017. Pokud někdo z voličů do uve-
deného data volební lístky neobdrží, pak si je může osobně vyzved-
nout před konáním voleb na podatelně ÚMČ Brno-Medlánky,
Hudcova 7, nebo je obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti.
V souvislosti s doručením volebních hlasovacích lístků žádáme ob-
čany, aby jejich rodinné a bytové domy byly řádně označeny číslem
popisným a na schránkách bylo uváděno řádně jméno, čímž
 předejdeme případnému nedodání volebních lístků.  

Hlasování mimo volební místnost 
do tzv. přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů ÚMČ
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Žádosti o hlasování do přenosné volební schránky lze nahlásit do-
předu před konáním voleb a místního referenda paní Ivaně Kokrdové,
tel.: 538 706 250, 603 229 985, nebo panu Romanu Svorovi, tel.:
538 706 254, 602 698 630. 

Informace k vydávání voličských průkazů
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, vydá pří-
slušný úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vy-
dání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nebo
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. O vydání
voličského průkazu je tedy možno požádat nejpozději do 11:00 hodin
dne 13. října 2017 příslušný úřad. Osobně je možno předat žádost
nebo vydat voličský průkaz na ÚMČ Brno-Medlánky vždy v pondělí
v době od 8:00 do 17:00 hodin a ve středu v době od 8:00 do 18:00
hodin, případně i v jiný pracovní den po předchozí domluvě na tel.:
538 706 250.
Podrobnější informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky www.medlanky.cz. Průběžně jsou informace
zveřejňovány vyvěšením na úřední desce naproti budovy úřadu MČ.

Roman Svora, tajemník úřadu

Informace k volbám 
do Parlamentu České republiky

Vážení občané,Milí medlánečtí, 
jménem radnice, hodového výboru a Medlánecké krojované chasy vás
co nejsrdečněji zvu na tradiční Medlánecké svatováclavské hodové
slavnosti konané ve dnech 23. a 24. září 2017. Spolu s naší krojovanou
chasou vytváříte jejich jedinečnou atmosféru především vy. Těšit se
můžete nejen na setkání se svými sousedy a známými, na nevšední
hodovou atmosféru Zámeckého parku a dobrou zábavu, ale zejména
na vystoupení na Brno úctyhodných dvou tuctů krojovaných párů
stárků a stárek, medláneckých panímám a především naší medlánecké
drobotiny. 

JUDr. Michal Marek, starosta

Nová poštovní schránka
Nově můžete vhodit svou korespondenci do nové poštovní schránky
umístěné pod zastávkou autobusu 65 Nadační.

Medlanky.cz
Aktuální informace o dění v obci sledujte na webových stránkách 
www.medlanky.cz a na Facebooku www.facebook.com/medlanky. 



Nabízíme prostory k pronájmu nájemci, který
nám v Medlánkách zřídí Poštu Partnera. Pod-
mínky a termíny najdete v tomto našem zámě-
ru, termín uzávěrky je 29. 9. 2017: 
Pronájem komerčních nebytových prostor
budovy bez č. p. na pozemku parcelní číslo
1746 v katastrálním území Medlánky – objekt
bývalé kotelny.
Předmět nájmu
Místnost 1.03 – komerční prostor, o výměře
77,59 m2

Místnost 1.04 – sklad, o výměře 8,02 m2

Místnost 1.18 – kuchyňka + šatna, o výměře
10,64 m2

Místnost 1.19 – předsíň WC, o výměře 1,80 m2

Místnost 1.20 – WC, o výměře 1,57 m2.
Dle stavebního určení jsou místnosti určeny
pro nepotravinářský provoz, konkrétní účel
využití bude vyžadovat projednání na přísluš-
ném stavebním úřadě.
Doba nájmu – Doba určitá – 5 let.
Podmínky nájmu
– provozování pobočky služby Pošta Partner

– uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu se společností Česká pošta
a. s. v pronajímaném nebytovém prostoru
po celou dobu trvání nájmu.

– složení kauce 50 000 Kč.
Nájemné – Výši nájemného nabídněte. Nej-
nižší přípustné nájemné je 1 000 Kč za rok za
celý prostor.
Výběr nájemce – Nájemce bude vybrán na
základě účasti na výběrovém řízení. Uzavření
nájemní smlouvy je podmíněno předložením
konkrétního podnikatelského záměru na
využití nabízených prostor, včetně odůvodnění
jeho potřebnosti a dlouhodobé udržitelnosti
pro obyvatele Medlánek. Nabídnutá výše náj-
mu je podpůrným kritériem pro hodnocení.
Nabídky zájemců k výše uvedenému záměru
MČ Brno-Medlánky je možno podat do 29. 9.
2017 včetně, a to na podatelně ÚMČ Brno-
-Medlánky nebo poštou. Na obálku uveďte
Nájemce kotelna – neotevírat.
Informace o zveřejněném záměru, prohlídky
objektu a další informace v kanceláři
Mgr. Milana Satrapy, ÚMČ Brno-Medlánky,
Hudcova 7, tel. 538 706 258.
Vyjádření a případné nabídky zasílejte na adresu
MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno
Podmínky pro Pošta Partner najdete zde:
www.partnercp.cz/
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Hledáme nájemce
a provozovatele
Pošty Partnera

Od října začnou platit nová pravidla pronajímání městských bytů, pro současné nájemníky se
ale nic měnit nebude, dotknou se tedy pouze nových nájemních smluv uzavřených po 1. 10.
2017. Pravidla povedou k lepší dostupnosti zvýhodněného bydlení pro občany, především pak
pro mladé rodiny, seniory či osoby zdravotně postižené. Nová pravidla mají zajistit větší kvalitu
bydlení za přijatelné ceny v městských bytech s transparentním výběrem žadatelů a umožnit
bydlení v obecních bytech většímu počtu rodin a osob. 
Městské byty musíme nabízet lidem, kteří chtějí ve městě žít trvale, proto podmínkou při
pronájmu bytu bude přihlášení trvalého bydliště do Brna. Za každého nového obyvatele s trvalým
bydlištěm v Brně získáváme přibližně 17 000 korun ročně z daní.
Městské části si nyní budou moci samy určit, zda chtějí byty nabízet jako startovací pro mladé
rodiny za zvýhodněných podmínek, čímž se zvyšují jejich kompetence. Budou tak moci reagovat
na aktuální potřeby svých obyvatel. Pravidla také předpokládají schválení konkrétních kritérii
pro každou městskou část, tato kritéria by měla být schválena zastupitelstvem městské části
v září.
Pravidla také zakazují výměnu obecních bytů za soukromé, naopak výměny bytů současných
nájemníků v různých městských částech ulehčí nový webový portál. 
Podle nových pravidel budou nabízeny byty, které jsou opravené a způsobilé k okamžitému
nastěhování. Vyhneme se tedy situacím, které se stávaly v minulosti, kdy si lidé opravovali byty
na vlastní náklady a často museli investovat obrovské prostředky do bytu, který nebyl jejich.
Město Brno se v současné době snaží opravovat svoje byty tak, abychom zajistili dobré bydlení
pro nájemníky obecních bytů za přijatelnou cenu. Proto jsme asi před půl rokem vydali metodický
pokyn, který určuje, jak mají vypadat opravené byty a opravené domy a je pro městské části
závazný. 
Nově budou volné byty zveřejňované na webových stránkách a úřední desce včetně fotografií,
zájemci o pronájem si tak budou moci vybrat konkrétní byt v konkrétní lokalitě, o který mají
zájem. Druhou možností, kterou mohou zastupitelé městských částí zvolit, je zveřejnění počtu
bodů všech žadatelů transparentně na webových stránkách a úřední desce tak, aby všichni
žadatelé o byt věděli, komu dalšímu bude uvolněný byt nabídnut k pronájmu.
Nová pravidla také stanovují minimální nájemné za metr čtvereční, které bude v městské části
Medlánky činit 73 Kč za metr čtvereční. Konkrétní výše nájemného je však nadále v kompetenci
rady městské části. Minimální částka byla stanovena jako polovina tržního nájemného u sou-
kromých vlastníků. Cílem města je, aby byty byly pro nájemníky dostupné, ale zároveň nájemné
poskytovalo dostatek peněz na opravu bytů a další bytovou výstavbu ve městě. Chceme totiž
udržovat 15% podíl městských bytů na celkovém počtu bytů v Brně.
Nájemné v bytech pro mladé, seniory, byty bezbariérové a pro sociálně slabé je stanoveno ve
výši 57 Kč za metr čtvereční. Pronájem bytů pro seniory, bezbariérové byty a byty sociální bude
stejně jako v minulosti zajišťovat přímo město Brno.
O městský byt může žádat jen ten, kdo žádnou jinou nemovitost určenou k bydlení nevlastní.
Ale jsem rád, že se podařilo mezi skupiny, které budou mít nárok na byt, zařadit také osoby,
které jsou v rozvodovém řízení či nemají vypořádaný společný majetek. Tímto krokem chceme
pomoci především matkám samoživitelkám, které se často ocitají v komplikovaných situacích,
na které nejvíc doplácí jejich děti. A zájem dítěte pro nás musí být na prvním místě.
Jedna novinka se přeci jenom týká i současných nájemníků. V září spustíme webový portál pro
výměnu bytů tak, aby se jednoduše prostřednictvím webových stránek mohli najít dva nájemníci
obecních bytů, kteří si je
chtějí vyměnit. Doposud tyto
výměny často „zprostředko-
vávaly“ realitní kanceláře za
provizi. Tohoto nešvaru
bychom se chtěli úplně
 zbavit. 
Pevně věřím, že tato pravidla
vytvoří předpoklad pro spo-
kojené bydlení a zajištění
domova především těm, kteří
na komerční nájmy nebo
hypotéky nedosáhnou.

Mgr. Petr Hladík, 
náměstek primátora

Nová pravidla městských bytů – 
více bytů pro mladé a seniory, 
pro současné nájemníky se nic nemění
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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 ochraně osobních údajů vyplnit „Souhlas
se sdělováním osobních údajů, dítěte“. 
„Souhlas" je možné podepsat osobně na úse-
ku kultury. Vyplněný ho lze také hodit do
schránky ÚMČ Brno-Medlánky nebo zaslat
oskenovaný e-mailem. 
Souhlas nebo dotazy k vítání občánků můžete
zasílat na adresu drapalova@medlanky.brno.cz.
Nejbližší vítání občánků se uskuteční25. 11. 2017.

Informace
k vítání
občánků

SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY

Druhý workshop pracovního týmu FamilyFriendlyCommunity auditu proběhl 21. 6. 2017. Sumarizovali
jsme aktivity, které rodinám v obci poskytujeme, a vytvořili jsme plán toho, co by bylo dobré ještě
v Medlánkách doplnit. Tento plán předložíme na srpnovém zastupitelstvu, které se svým usnesením
zaváže k naplnění opatření z plánu, který skupina vytvořila, a následně vznikne tzv. Dohoda o cílech. 
Co pracovní skupina identifikovala jako nenaplněné potřeby? Nejdůležitějším opatřením je zachování
a podpora stávajících aktivit, které již v obci máme, a to i těch, které organizují třetí strany, nikoliv jen
těch obecních. Rádi bychom rozšířili nabídku prostoru setkávání aakcí pro těhotné a tzv. mladší seniory,
zavedli kurzy první pomoci, věnovali se více dětským hřištím či zavedli bleší trh. Některé věci se již i dějí
samovolně, např. zbudování Family pointu a knihovny. 
Velkým tématem jsou cyklostezky, jejichž budování chceme aktivně podporovat, i přesto, že je z pozice
městské části nemůžeme ani financovat ani přímo budovat. 
Opatření máme reálná, proto doufám, že bude panovat obecná shoda zastupitelstva městské části na
jejich podporu, koneckonců vzešla přímo od vás, občanů Medlánek. Blížíme se tedy ke konci procesu
auditu, ale nikoliv ke konci celého projektu, který je v první fázi tříletý, a až plnění cílů ukáže, zda jsme
rodině přátelští i při objektivním zhodnocení. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat.
Kateřina Žůrková, místostarostka

Cyklostezka nebo bleší trh?

Nově najdete volnou knihovnu kromě SC Sýp-
ka i v CVČ Jabloňka, Jabloňová 11,  kam bude-
me umisťovat i dětské knihy. Můžete si tedy
volně brát, nosit, půjčovat a měnit na dvou
místech.
Do budoucna chystáme i malé knihovničky
do zastávek, abychom Vám zpříjemnili čekání
na autobusy. Inspirativní četbu Vám přeje

Kateřina Žůrková, patron projektu

Volná knihovna

Máte doma oblečení nebo boty, které již
nenosíte, ale jsou v dobrém stavu? Můžete
je donést do Konírny ve Společenském
centru Sýpka.
V pondělí 16. 10. 2017 od 13.00 do 18.00.
V úterý 17. 10. 2017 od 7.00 do 12.00.
Ve středu 18. 10. 2017 od 13.00 do 18.00.
Věci poslouží prostřednictvím Diecézní cha-
rity Brno lidem v nouzi. Děkujeme.
Více informací: ÚMČ Brno-Medlánky, 
Ing. Klára Drápalová, 538 706 252, e-mail:
drapalova@medlanky.brno.cz

Sbírka šatstva
Příběhy dětí, které dostaly do vínku těžký zdravotní
hendikep, nám dávají možnost vidět své vlastní
životy z jiné perspektivy. Naštěstí jsou tu lidé, kteří
odmítají jen přihlížet a věnují část svého života
pomoci těm, kteří si sami pomoci neumějí. Mezi
ně patří naši kamarádi, Hanka aRoman Jančiarovi,
a jejich kolegové ze spolku Prosen, kteří se rozhodli
plnit sny autistických dětí (a nejen jich). 

I Medlánky pomáhají
Hance a Romanovi se podařilo vytvořit úžas-
nou komunitu lidí, pobláznit děti a učitele
z různých škol, členy sportovních klubů, firem-
ní týmy nebo jen party přátel. I my jsme se
nechali strhnout jejich nadšením a vedle
finanční podpory se zúčastnili i 24hodinového
charitativního běhu s názvem You Dream 
We Run. Úkol pro náš tým „Občané pro Med-
lánky“ zněl jasně: celých 24 hodin udržet
 štafetový kolík na dráze.

A jak to celé dopadlo?
Akce se zúčastnilo rekordních téměř 2 000
běžců rozdělených do 54 týmů. Nejúspěšněj-
šími byly základní školy z Jedovnic a Sloupu,
Spartan race team group Prostějov a skauti
z Boskovic. I díky jejich výkonům a neskuteč-
nému nasazení jsme se nechali strhnout
a s naším malým týmem OPM obsadili
47. místo a zdolali celkem 436 kol a 174 km.
I díky sponzorům odměňujícím každé uběh-
nuté kolo se podařilo vybrat rekordních
370 tisíc korun a vyplnit jinak nedosažitelné
sny osmi dětí a dvou dospělých. Nechte se
také strhnout a pojďte do toho za rok s námi.
V našem týmu je pomáhat zábava!
JUDr. Michal Marek, Občané pro Medlánky

Splněné sny

Ve fotografické soutěži města Brna u pří-
ležitosti konání mezinárodní soutěže
Entente Florale 2017, ve které Brno bojuje
o titul nejhezčího rozkvetlého sídla Evropy,
se Medlánečtí umístili hned dvakrát, a to
na 4. místě s fotem Blanky Teplanové a na
9. místě s fotem Petry Martinů. Vítězkám
blahopřejeme. To, jak v soutěži dopadne
samotné Brno, se dozvíme 15. 9. 2017.
Držíme Brnu palce.

Kateřina Žůrková, místostarostka

Fotografické úspěchy

Foto: Petra Martinů

Foto: Blanka Teplanová
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Knihovna Jiřího Mahena je právem hrdá na to, že její služby jsou všem zájemcům snadno dostupné
na celém území Brna. Rádi říkáme, že máme alespoň jednu pobočku v každé městské částí. Donedávna
to platilo s výjimkou Medlánek. Po mnoha letech snah se to ale konečně podařilo. Městská část se
odvážně pustila do získávání peněz na rekonstrukci objektu i vnitřní vybavení, samotné knihovně se
podařilo získat finanční podporu statutárního města Brna.  
Pro Medlánky jsme vytvořili koncept knihovny, která bude stavět na zajímavém knihovním fondu
v kombinaci s kulturními a vzdělávacími aktivitami pro všechny generace. Naše mladá knihovnice, se
kterou budete mít zanedlouho příležitost se potkávat v knihovně osobně, má hlavu plnou nápadů,
které vás snad zaujmou. 
Těšíme se, že příchod knihovny do centra Sýpka rozvine příležitost kulturního vyžití i vzdělávání, rádi
navážeme spolupráci s dalšími organizacemi a společně s podporou městské části vytvoříme pulzující
místo pro setkávání obyvatel Medlánek.      
Ať se zde cítíte příjemně a knihovna se stane nepostradatelnou součástí vašeho každodenního života.   

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

Nový přírůstek do rodiny 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně 

Otevíráme 
knihovnu
SC Sýpka, Kytnerova 1a, 4. 9. 2017 v 11.00 h

Zveme Vás na slavnostní otevření nové pobočky KJM v Brně-Medlánkách.
Prohlédnete si nové prostory, zaregistrujete se nebo si vypůjčíte knihy se stávající registrací.
Knihovna bude mít otevírací dobu pro veřejnost vždy v pondělí a ve středu
10.00–12.00 a 13.00–18.00. 

Vstup volný.
Připraven doprovodný program pro děti. 

Knihovna – 
kulturní centrum
V pondělí 4. září vás zveme na slavnostní
otevření pobočky Knihovny Jiřího Mahena
v Brně, které proběhne od 11 do 18 hodin
na Sýpce, kde bude pobočka sídlit. V rámci
slavnostního dne pro vás budeme mít na-
chystaný bohatý doprovodný program
a nově zaregistrovaní čtenáři obdrží drobný
dárek. 
V nové knihovně si čtenáři budou moci vybrat
z více jak pěti tisíc knižních titulů, deseti
druhů časopisů a padesáti titulů mluveného
slova. K zapůjčení budou i deskové hry, te-
matické kufříky či hračky a didaktické po-
můcky určené nejen dětem se specifickými
potřebami. V neposlední řadě budou čtená-
řům k dispozici dvě elektronické čtečky knih.
V knihovně budou na čtenáře čekat i nestan-
dardní výpůjčky, jako dioptrické brýle či de-
štníky, nebo ke koupi propagační předměty
knihovny, kterými je možné potěšit své blízké. 
Již pravidelně probíhá na začátku školního
roku pasování prvňáčků. V rámci tohoto pro-
gramu mají nově příchozí čtenáři z prv-
ních tříd možnost zaregistrovat se zdarma od
začátku září až do konce října. 
Jak je z výše popsané nabídky patrné, sou-
časné knihovny již nejsou jen o pouhém půj-
čování knížek. Proto se můžete ve vaší
knihovně těšit na autorská čtení, výstavy, vý-
tvarné dílny a jiné kulturní, ale i vzdělávací
programy. Další dotazy o pobočce Knihovny
Jiřího Mahena v Brně v Medlánkách vám
ráda zodpoví knihovnice Helena Orálková. 

Mgr. Helena Orálková, knihovnice

Otevírací doba
po + st 10.00–12.00, 13.00–18.00

Knihovnu budete moci navštívit i v sobotu
9. 9. 2017 od 9 do 12 hodin, kdy budou
v její blízkosti probíhat farmářské trhy. 

Roční registrace
Děti do 15 let 50 Kč
Studenti, senioři 100 Kč
Dospělí 200 Kč
Senioři nad 75 let 
a držitelé průkazu ZTP zdarma
Zakoupená průkazka platí na všechny pro-
vozy KJM.

Budoucí knihovna těsně po rekonstrukci budovy
Sýpky.

Projekt tísňového volání je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména
osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že
v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.  
Občan obdrží SOS tlačítko, prostřednictvím kterého se v případě ohrožení života či zdraví
spojí s dispečinkem tísňového volání, který zajistí adekvátní zásah – kontaktováním rodinného
příslušníka či sousedů nebo vysláním záchranné služby.
SOS tlačítko je uzpůsobeno tak, aby ho bylo možné nosit u sebe. Měsíční úhrada za systém
tísňového volání činí 150 Kč. Zapůjčení SOS tlačítka bude zdarma.
Více na www.css.brno.cz, tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830, e-mail:
socioinfocentrum@brno.cz

Systém tísňového volání
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V loňském roce podobného času jsme Vás, med-
lánecké, informovali o vzniku Lesní mateřské
školy Medlánka, kterou založil spolek Frank Bold
Kids z. s. (www.medlanka.frankbold.org). Máme za sebou první rok
nabitý událostmi, změnami, kdy jsme nakonec fungovali jen tři dny
v týdnu a měli pouze 8 dětí, poté 12 dětí, tím pádem jsme zahájili
čtvrteční Klubík pro rodiče s dětmi, který si rodiče velmi oblíbili. Celý
rok nám školku pedagogicky zaštiťovali a budou dál pokračovat dva
skvělí pedagogové Zuzana Dolinay a Jiří Vinklář. Všechny eskapády
nováčka jsme zvládli a teď od září 2017 už máme naplněnou kapacitu
na 16 dětí po celý pracovní týden a náš tým pedagogů obohatí Jakub
Rajtmajer a Veronika Vaňousová. Co se pro nás ještě novelou škol-
ského zákona změnilo je, že jsme se museli rozhodnout, zda podnik-
neme náročný administrativní proces a vstoupíme do rejstříku škol
a školských zařízení, nebo ne. Naší Lesní mateřské škole Sýkorka
v Řečkovicích se podařilo získat status „školka“ a být teď od září stá-
tem garantovanou školkou zapsanou v rejstříku, pro Medlánku jsme
se rozhodli zůstat nadále spolkem a dětským lesním klubem (neb
nelze již v tomto případě používat termín školka), což s sebou nese
určité výhody, především větší svobodu. 
Když srovnám fotografie zahrady Medlánky z loňského roku a nynější
stav a když se podívám na seznam provozních položek, které se po-
dařilo zrealizovat, tak mám obrovskou radost. Udělali jsme na Med-
lánce krásné místo pro děti a rodiče. Opravili jsme chatu a starou
kůlnu, aby je děti mohly využívat (s pomocí grantů z Magistrátu
města Brna a Jihomoravského kraje), přičemž z kůlny se stane tzv.
předškolácká laboratoř s dílnou. Zbudovali jsme hranici mezi po-
zemky, prohloubili vodu, aby tekla i v zimě, očistili stromy, odstranili
ty nebezpečné a v září díky grantu Nadace Partnerství chystáme vy-
sazovat nové. Dva tatínci se nám starají o skvěle plodící vinohrad, při-
čemž v září bude zase moštovací slavnost. Máme nové záhonky
zeleniny, bylinek a keřů a celou zimu jsme krmili ptáčky, kterých
k nám létala desítka druhů. Pro veřejnost jsme dokonce uspořádali
jejich odchyt a kroužkování s ornitologem. Teď v létě jsme měli první
příměstský tábor, který se velmi podařil. 
Děkuji městské části Medlánky za podporu, děkuji skvělým sousedům
zahrádkářům, kteří nás podporují, báječné komunitě rodičů a dětí,
která se na Medlánce vytvořila.

Šárka Nezhybová, ředitelka

Lesní školka Medlánka

Medlánky mají jednu základní školu a ro-
diče tudíž jednoduchou volbu, chtělo by
se říct… Se vzrůstajícím počtem soukro-
mých základních škol a se stále se zvyšu-
jícími nároky rodičů na vzdělávání už to ale dávno neplatí, a proto čím
dál více rodičů nezapisuje svoje děti na nejbližší spádovou školu, ale jsou
ochotni své školou povinné děti nejen dovážet, ale za jejich vzdělání
rovněž platit. 
Z Medlánek 10 minut pěšky mohou děti navštěvovat také Základní školu
Letokruh, která sídlí v Řečkovicích na Terezy Novákové 62a. 
Škola vznikla v roce 2014 z iniciativy několika rodičů dětí navštěvujících
Lesní mateřskou školku Sýkorka. Tito rodiče nenašli základní školu, která
by na způsob vzdělávání lesní školky přirozeně navazovala, tak si ji sami
založili. 
Letokruh funguje letos čtvrtým rokem, má max. 16 dětí ve třídě, výuka
je založená na individuálním přístupu (každé dítě postupuje svým tem-
pem) a na posilování sociálních dovedností dětí. Ve škole se neznám-
kuje, hodnocení je vedeno formou portfolií, jejichž součástí jsou
pravidelné záznamy pedagogů, sebehodnocení dětí a záznamy z tzv.
tripartit (pravidelné setkání rodiče-žák-učitel). Děti si na většinu věcí při-
cházejí samy, učí se často v terénu – jeden den v týdnu tráví mimo školu,
nejčastěji v přírodě, učitelům tykají a chovají se k nim s respektem, ale
partnersky. 

Letokruh – škola i pro medlánecké

Věřit dětem
Kdyby před čtyřmi lety nevznikl Letokruh, dala bych svoji dnes devítile-
tou dceru na blízkou státní základní školu. Byla by nejspíš ve své třídě
spokojená, já možná méně, ale brzy bychom si zvykli. Neměli bychom
srovnání, nevěděli nic z toho, co je možné dělat jinak, nic z toho, na co
si v Letokruhu už tři roky postupně přicházíme a co se stále učím nejen
já, ale celá naše rodina. 
Naučila jsem se díky Letokruhu především věřit svým vlastním dětem.
Škola svoje žáky od začátku učí rozhodovat o tom, co chtějí dělat, jaké
činnosti si volit a proč, učí je stavět si své individuální výzvy, jít za nimi
a přitom se spoléhat samy na sebe, ale také umět si říct o pomoc a spo-
lupracovat s ostatními. Posiluje u nich schopnost poradit si v jakékoli si-
tuaci. Děti se nebojí vyjádřit svůj názor i před dospělými, a to bez drzosti
či agrese. 
Velkou nesamozřejmostí Letokruhu je komunita rodičů, kteří jsou vta-
ženi do dění ve škole, pomáhají s péčí o zahradu, organizací slavností,
ale i řadou dalších činností. Za tříletým fungováním školy je velké
 množství hodin často dobrovolné a nezištné práce. 
Letokruh je i po třech letech velmi křehký, stojí na vzájemné důvěře
a spolupráci všech. Tým pedagogů se rozrůstá spolu s tím, jak každý rok
přibývají třídy. Občas někteří po krátké době odcházejí, což je pro školu
vždycky velmi těžké, ale z dlouhodobějšího hlediska se ukazuje, že i to
má vždy svůj smysl. Odcházejí a přicházejí také žáci; i to je přirozené.
Letokruh není škola s léty ověřenou tradicí, neumí poskytovat jistoty
a záruky. Snaží se dělat jen to nejlepší, co pro tu danou chvíli může. 
Provozovat základní školu je každodenní práce, která není vůbec jed-
noduchá, ale dává smysl a jsou za ní vidět výsledky měřitelné třeba
 spokojeností vlastních dětí. 
Přijďte si vyzkoušet „školu naživo“! 
Více informací na www.skolaletokruh.cz.

Kateřina Bukovjanová, jedna ze zakladatelek ZŠ Letokruh
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KULTURA

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ

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

Růžena Bechová 95 let
Marie Blanská 95 let
Eliška Lukášová 95 let
Marta Puldová 90 let
Růžena Zelinková 85 let
Radoslav Marek 80 let
Kyriakos Mylonas 80 let
Bedřich Neckař 80 let
Marie Procházková 80 let
Jarmila Sotolářová 80 let

Eva Volková 80 let
Alena Vořechovská 80 let
Zdeněk Baur 75 let
Ladislava Bukáčková 75 let
Ladislav Fojt 75 let
Helena Havířová 75 let
Ludmila Hrdinová 75 let
Jaromír Fridrich 70 let
Antonín Hořčica 70 let
Vlastimil Kaláb 70 let

Jana Lahodová 70 let
Drahoslava Maršová 70 let
Stanislav Plevač 70 let
Oldřich Samborski 70 let
Hana Smrčková 70 let
Marie Zdražilová 70 let

Všechno nejlepší!
za SPOZ Vladimíra Vespalcová

Blahopřání

Dovolujeme si touto cestou poděkovat „na-
šemu“ penzionu pro seniory na Podpěrové
ulici. V červnu nám v tomto zařízení zemřela
maminka a pozornost a starostlivost, která jí
zde byla věnována, byla příkladem lidskosti
i zdravotní péče. Bylo mně umožněno, abych
byla s maminkou ve chvíli jejího odchodu,
mohla ji držet za ruku a s láskou se s ní roz-
loučit. Není to dáno každému a za toto,
a vůbec za poslední týdny jejího života, jsme
vděčni právě ošetřujícím v penzionu Podpě-
rova. Člověk bere danou péči jako samozřej-
most, ale teprve až stojí tváří v tvář stáří,
nemoci, umírání, tak si naplno uvědomí, jaká
obětavost a láska je „pracovní náplní“ těch,
kdo o nás v takových těžkých životních si -
tuacích pečují. Verše jsou vyjádřením úcty
a díků. Marie Kalová a Jindra Lukášek

Poděkování

Marie Kalová 
Viděla jsem anděla
Já viděla jsem anděla,
vyplnil formulář a v očích měl slzy,
otvíral okno a jedna duše zmizela...
Co vlastně ty vaše oči vidí?
Stáří, utrpení, stesk a nemoci.
Ale co potom mluví vaše ústa?
Laskavost, útěcha i snaha pomoci.
Váš sluch bývá plný
nářků, stýskání i smutku,
však vaše ruce neúnavně plní
hodiny milosrdné práce, láskyplných skutků.
Nedá se penězi zaplatit andělům,
když večer už nelze
ani bolavá záda narovnat.
Jen s úctou k jejich poslání
v pokoře hlavu sklonit
a vroucně děkovat.
Moci dát denně kytku růží
bytostem, co znají žití cenu.
Já viděla jsem anděla,
stál nad lůžkem drobné stařenky
a v ruce držel plenu…

Přesně tahle věta (s dovolením jsem si ji vypůjčila z názvu filmu pro děti) mohla napadnout některé
obyvatele, ale i zaměstnance našeho domova, jedno horké červencové středeční odpoledne. Zaví-
tala k nám totiž slečna Veronika Šranková se svým domácím mazlíčkem koníkem Emilkem. Koník
Emilek není jen tak obyčejný kůň! Jde o cizince s názvem fallabela, který přijel z Holandska. Nad-
šení, s jakým byl u nás přivítán – zaměstnanci si tentokrát s klienty nezadali – neznal mezí. Emilek
byl po celou dobu poslušný, milý, trpělivý a neuvěřitelně mazlivý. Při putování domovem za klienty
upoutanými na lůžko překonal i jízdu výtahem! Na tvářích všech vykouzlil úsměv a většinu dokázal
vrátit do vzpomínek na minulost. Mnoho klientů si vzpomnělo na své mazlíčky či oblíbená domácí
zvířata a jejich jména, ať již se jednalo o pejsky, kočičky, koně... Emilek se nechal objímat, hladit
a také zdobit svou krásnou hřívu. Po návštěvách klientů v jejich bytech (no schválně – kdo z vás
měl u postele koně?) se slečna Veronika s Emilkem vydali na zahradu, kde byli netrpělivě očekáváni
dvěma velkými a nedočkavými skupinami našich obyvatel. Terapie probíhala podobně, jen s rozdí-
lem mnoha a mnoha otázek, které se na Verunku sypaly ze všech stran. Má náš velký dík a obdiv
za to, jak vše krásně, mile a trpělivě zvládla. Emilek byl dozdoben sponkami, gumičkami a jinými
přízdobami a dostal jablíčka. Největší odměnou mu ale určitě bylo, že se mohl nakonec v klidu
 popásat na zahradě. Loučili jsme se s oběma neradi, ovšem s příslibem, že se nevidíme naposledy.

Bc. Helena Machulová, Domov seniorů

Neohlížej se, jde za námi kůň!

V letošním kole výtvarné soutěže Pošli přání se sešlo
celkem 190 přání a jedno hezčí než druhé. 
V dospělé kategorii se účastnily jen dvě výtvarnice, proto
je odměníme rovnou obě, a to jak paní Marii Andrlíkovou
(90 let), tak paní Elišku Suchardovou (29 let). 
V dětských kategoriích se účastnily celé kolektivy, a to
jak ze Základní školy Hudcova, tak z Mateřské školky.
Protože se z takové krásy těžko vybírá jen pár výtvorů,
rozhodli jsme se odměnit všechny. Ceny proto za krásná
díla poputují do tříd 1.C, 3.A, 3.B, 5.B a 5.C (respektive
nyní o ročník výše) a i do školní družiny. Ve školce odmě-
níme děti v odděleních Berušek, Veverek, Motýlků, Del-
fínků, Žabiček, Lvíčků, Medvídků, Včelek, Mravenců.
Vítězi se tedy stali všichni zúčastnění a my děkujeme za
krásná přání, která budeme dále posílat z úřadu osla-
vencům nejen v Medlánkách. A také děkujeme spon-
zorovi – Rotatoria caffè Medlánky – za ceny, které
výhercům rozdáme. 

Za porotu soutěže Kateřina Žůrková, místostarostka

Pošli přání – vyhlášení vítězů
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Gratulujeme Patriku Plechatému!
Patrik Plechatý, žák 5.A třídy, se umístil na 1. místě
v celostátním kole mezinárodní matematické
soutěže Matematický klokan v kategorii 4.
a 5. ročníku. Patrik získal plný počet bodů, což
se podařilo pouze 113 soutěžícím  z celkového
počtu asi 111 000 soutěžících z celé ČR. Blaho-
přejeme!

I když jsou prázdniny, škola nespí, ale chystá se
na nové žáky a nový školní rok. Zbývá i čas na
to, abychom zhodnotili poslední mimovýukové
aktivity uplynulého roku.

Kola a voda
8. třídy odjely na vodácký kurz a deváťáci na svůj
poslední cyklistický kurz. Obě akce se konaly
v osvědčeném prostředí u jezu Krkavec v jižních
Čechách. Počasí přálo, i když i nějaký ten deštík
se objevil. Vodáci sjížděli Nežárku a Lužnici
a cyklisté poznávali terén v okolí. Projeli jsme
Táborsko, Třeboňsko a Jindřichohradecko.  Všich-
ni zvládali trasy s velkou pochvalou, neprojevili
ani náznakem únavu a nakonec ke svému pře-
kvapení zjistili, že utvořili nový rekord školy, když
ujeli na kolech 252 kilometrů. 

Mimořádné situace
6. třídy odjely vyzkoušet svou odolnost na kurz
Ochrany člověka za mimořádných situací do adre-
nalinového centra Březová u Třebíče.  Zde byl pro
ně připraven program ADVENTURE, který byl
zaměřen na týmovou spolupráci, vzájemnou
pomoc, na překonávaní překážek, odvahu a sou-
těživost. Nechybělo ani koupání, sportovní hry,
diskotéka, noční hra nebo táborák s opékáním
buřtů.

EKO
Sedmáci končí školní rok oblíbeným přírodověd-
ným kurzem, kterému všichni říkají Ekáč. Tradičně
se konal v nádherném prostředí v okolí Lipnice
v RS Ředkovec. Návštěva žulového lomu, hradu
Lipnice, Stvořidel a stanice záchrany ohrožených
zvířat patří již k tradičním aktivitám. Když k tomu

Mezi dětmi a zvířaty

přidáte ještě hezké počasí, hry a zážitkovou
výuku, vyjde vám z toho bezva týden v krásné
přírodě.

Školy v přírodě
Všechny třídy I. stupně  se postupně během II.
pololetí zúčastnily týdenních pobytů v přírodě na
tzv. školách v přírodě. Žáci 1.A a 1.C v osvědče-
ném Hotelu Myslivna v Nedvědici. Na školu v pří-
rodě odjelo celkem 49 dětí. Obě třídy prožily celý
týden v pohádce – 1.A putovala Z pohádky do
pohádky, kdy každý den děti pracovaly s jiným
příběhem. Třída 1.C pak prožila týden s rytíři,
jejich cnostmi a zásadami. 
Ve spolupráci s Lesy ČR žáci absolvovali výukový
program o rostlinách a živočiších našich lesů plný
praktických ukázek, manipulačních a pohybových
činností. Součástí programu byla ukázka dravých
ptáků a kožešin.
Na stejném místě se uskutečnila škola v přírodě
pro 72 dětí ze třídy 1.B, 2.B a 2.C. Velkorysé pro-
story hotelu poskytly pohodlné zázemí i pro takhle
velkou skupinu dětí.  
Nezapomenutelné zážitky si přivezly děti 2.A i 3.B
ze školy v přírodě v RS Hálův mlýn. Strávily zde
krásných 5 dní, užily si spoustu legrace, sportov-
ních a turistických zážitků. Učily se samostatnosti,
sebeobsluze, pravidlům společenského chování
nejen v místnosti, ale i v přírodě. K největším
zážitkům určitě patří výukový program lesní peda-
gogiky. Velkým překvapením byla ukázka cviče-
ných psů, kteří měli speciální zkoušky. Poznali
jsme, že pejsek dokáže vyvolat dobrou náladu
a pohodu. 
3.A a 3.C jela na Horní Bečvu do hotelu Cherry.
Celá škola v přírodě byla na téma „Harry Potter“.
Počasí jsme měli celou dobu ideální a vařili nám
výborně. Každý den jsme podnikali dlouhé vycház-
ky do krásného prostředí Beskyd. Děti nejvíc bavilo
hrát vybíjenou a nabyté zkušenosti zúročily v tur-
naji ve famfrpále. Celou školu v přírodě jsme
zakončili karnevalem, který byl také tématicky ve
stylu školy čar a kouzel v Bradavicích.
V třetím květnovém týdnu se žáci čtvrtých roč-
níků zúčastnili školy v přírodě v Horní Bečvě.

Navštívili jsme Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm, zvládli jsme celodenní túru
po Pustevnách, kterou jsme zakončili Naučnou
stezkou Čertův mlýn až do Horní Bečvy. 
Čtvrtý květnový týden strávili žáci pátých ročníků
na škole v přírodě v Čenkovicích. Všichni žáci
zvládli celodenní túru, jejímž cílem byl Suchý vrch
s rozhlednou. Zpestřením programu byl výlet do
nedalekého Letohradu, kde jsme navštívili
Muzeum řemesel. Žáci se zde seznámili s různými
řemesly, postupy výroby a měli jedinečnou příle-
žitost vyzkoušet si, jak probíhalo vyučování před
sto lety.

Děti z odloučeného pracoviště V Újezdech se
vydaly na farmu v Popovicích, kde mohly vidět
zakrslé králíky, kozy, koně, krávy, prasata, slepice
aj.   Zvířátka pro ně ale nebyla jediným lákadlem.
Chlapce jistě zaujala prohlídka kabiny traktoru,
děvčata zase výroba sýrů.    
Paní Navrátilová začala před pár lety s chovem
několika hospodářských zvířat. Ale jak to tak
bývá, zvířat přibývalo, až vznikla minifarma. To
byl první impuls k tomu, nenechat si zvířátka jen
pro svoje děti, ale ukázat je i ostatním. Děti se
seznámily i s různými druhy obilí a jiných krmiv.
Velkým zážitkem pro ně byla možnost si za pomo-
ci paní Navrátilové zkusit podojit kozu. 
Zbyl i čas na procházku k nedalekým rybníkům,
kde jsme pozorovali okolní přírodu a setkali se
s vodoměrkami, vodními brouky, rybami, žábami,
ještěrkami a dalšími drobnými živočichy z volné
přírody. Díky krásnému počasí se výlet vydařil
a pro děti byl nevšedním zážitkem.

Bc.et Bc. Jana Kadlecová, MŠ V Újezdech

ŠKOLSKÉ OKÉNKO
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ŠKOLSKÉ OKÉNKO

STŘÍPKY Z HISTORIE

Letní slavnost v country stylu 
Od začátku května žila MŠ Hudcova 47 přípravou na letní slavnost,
na které se chystalo loučení s předškolními dětmi. Protože slavnost
byla v duchu divokého západu, paní učitelky s dětmi vyráběly na
výzdobu různé podkovy, kaktusy, klobouky, čelenky, postavy kovbojů
a indiánů, dřevné nápisy, barvily kamínky zlatou barvou, přivezly balíky
slámy a chystaly soutěžní stanoviště. 

Předškolní děti z každé třídy mezitím nacvičovaly pod vedením paní
učitelek z Motýlků a Lvíčků své vystoupení. Ve čtvrtek 25. května
dopoledne všichni dospělí zahradu zdobili, připravovala se stanoviště,
místo na občerstvení a ochutnávky školních pomazánek a dipů dle
receptů Skutečně zdravé školy, jejíž program škola plní. Chystaly se
i dětmi oblíbené atrakce kolotoč a vláček.

V 15.30 hod. přišlo na zahradu MŠ množství rodičů s dětmi, kteří
nejdříve zhlédli třicetiminutové vystoupení 42 předškolních dětí. 

Poté děti za doprovodu rodičů plnily úkoly v připravených disciplínách:
jízdu na konících mezi kaktusy, zatloukání hřebíků, rýžovaní zlata
v pískovišti, chůzi po dvojlaně zavěšeném mezi stromy, hod lasem na
cíl, trefování se míčkem do zavěšených podkoviček a navlékaní korálků.
Za každou disciplínu dítě obdrželo tiskátko na kartičku pověšenou
na krku, a jakmile byly splněny všechny disciplíny, děti si mohly jít pro
odměnu – kovbojský klobouk a šátek. Kolotoč i vláček se těšily velké
oblibě a stále kolem nich bylo plno. 

Atmosféra slavnosti byla hravá a veselá, děti se bavily, rodiče komu-
nikovali mezi sebou i s učiteli, seznamovali se dospělí ze všech sedmi

Na konci června si přišli žáci 3.A medlánecké školy popovídat k Med-
láneckému rybníku se zástupci Rybářského sdružení Brno-Medlánky,
s pány Hudcem, Filípkem a Ambrosem o zajímavostech, historii území
a technice sportovního rybaření.
Předseda rybářského svazu, pan Hudec, seznámil žáky s tím, jak je
důležité udržet vodu čistou, aby život v rybníce mohl fungovat. Pro
stojatou vodu je velmi špatné překrmovat kačeny, lísky a labutě pečivem.
Přebytky, které po krmení zůstanou ve vodě a na břehu, vábí vodní
potkany a hnojivo, které po těchto ptácích zůstane, stojaté vodě nepro-
spívá. Seznámil žáky s hlavní náplní činností medláneckého rybářského
svazu, kterou je jak teoretická tak praktická příprava dětí v rozmezí
6–15 let na sportovní rybaření a organizace rybářských závodů pro
mládež (2x do roka). Dále hovořil o tom, jaké druhy ryb je možné  
v rybníce ulovit, jakou musí mít ryby předepsanou délku a dobu, kdy
se mohou lovit. 
Bývalý starosta, pan Filípek, hovořil o vodním hospodářství vztahujícím
se k nivě „Medláneckého potoka“ a zemědělskému statku „Nadace
Marie školské“, kde bylo zřízeno od 50. let minulého století Jednotné
zemědělské družstvo (JZD), Brno-Medlánky. V údolí Medláneckého
potoka bývalo vždy vody dostatek, hlavně po jarním sněhovém tání
nebo po vydatných deštích. Rybník býval situován před cestou (nyní
ulice Kytnerova), dokonce v místě nynější restaurace U Němců byly
nalezeny ve sklepení pozůstatky vodního hnacího kola a mlýnské
 kameny – tudíž se v minulosti jednalo o vodní mlýn. Pod schody vedou-
cími do sálu Sýpky byly nalezeny dvě velké studny, zřejmě voda pro
napájení dobytka. Před bývalou hasičkou (vazárna – nyní parkoviště
před Sýpkou) byla 20 m hluboká studna, která sloužila pro potřeby
statku a k protipožárnímu užití.

V druhé polovině 50. let minulého století se medláneckým zemědělcům
podařilo získat finanční dotaci, kterou použili na regulaci potoka
a koryto bylo narovnáno a posunuto o 15–25 metrů východním směrem.
Bylo provedeno odvodnění (tzv. meliorace) po obou stranách vodoteče,
kde byly podmáčené louky, a bylo  provedeno odbagrování stávající
plochy rybníka a výstavba malé vodní nádrže pro potřeby zavlažování.
Zemědělci vybudovali velké zahradnictví – zelinářství až po ulici Rysova
se vším, co k tomu přísluší. Rybník je součástí nedokončeného projektu
– odkanalizování Medláneckého potoka a výstavby retenční nádrže.
Dokončení této investice město Brno stále odkládá. 
Jako poslední vystoupil hospodář svazu, pan Ambros. Připravil výstavku
užívané rybářské techniky pro sportovní rybaření. Tato část byla pro
žáky 3.A nejvíce zajímavá. Prezentoval přibližně 11 udic – teleskopické
a nastavovací, zajímavým způsobem předvedl a ukázal kazety umělých
návnad. Popsal také, které udice se užívají na určité druhy ryb. Dále
dětem vysvětlil, jaké jsou rozdíly v použití a technice, jaké se užívají
návnady apod. Pan Ambros předvedl nahazování u některých udic
a stalo se, že při stáčení vlasce menší rybky skákaly na umělou návnadu.
Předvedl, jak se chytá ve dne i v noci, co je to chytat na splávek a na
těžko, jak se dělá muškování atd. 
Žáci 3.A se dozvěděli o přírodním společenství rybníka z oboru živé
a neživé přírody, informace z hlediska historicko-geografického kontextu
a zhlédli i praktickou ukázku z oboru rybaření. Spojení těchto tří hlav-
ních aspektů obohatilo jejich výuku v komplexním přehledu z úst
 zasvěcených, kteří medlánecký rybník dobře znají. 

František Filípek, bývalý starosta Medlánek

Historie i současnost Medláneckého rybníka

tříd MŠ. V davu bylo vidět i množství prarodičů a dětí, které MŠ dříve
navštěvovaly a nyní jsou již na školách základních. Počasí nám přálo,
a tak se ani kolem 19. hodiny řadě návštěvníků nechtělo domů. Díky
přípravě paní učitelek i ostatních pracovníků MŠ a rodičů byla letní
slavnost v MŠ Hudcova příjemným emotivním zážitkem pro všechny
zúčastněné.

Martina Svobodová, učitelka MŠ Hudcova 47
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DĚTSKÝ KLUB MEDLÁNCI

Původ hodových slavností je tradován do daleké historie, kdy venkované
po celý rok tvrdě dřeli a tyto dny slávy a radosti si věnovali za odměnu.
Naskýtala se jim jedinečná příležitost nejen k pobavení, ale i k setkání
rodinných příslušníků a známých, na něž během pracovního roku neměli
tolik času. Navíc byly hody příhodnou šancí alespoň jednou v roce
ochutnat speciality a takové dobroty, které mnoho rodin na svých
stolech běžně nemělo. 
Určení termínu konání hodů může mít důvodů několik. Je jím například
připomínka důležité události daného místa, či oslava svatého patrona,
který se k danému místu váže, často prostřednictvím kostela. V Med-
lánkách se tak děje k příležitosti svátku sv. Václava, patrona České
země, jenž se za svého života přičinil o zachování suverenity českého
státu. Mimo jiné také založil chrám sv. Víta v Praze – hlavní kostel kní-
žectví. Je označován prvním svatořečeným českého původu, mučed-
níkem, hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti.
Můžeme být hrdí, že se naše hodové slavnosti proplétají s životem
tohoto významného světce. Přesto jistě mnohým z nás vytane na mysli
otázka proč, když v Medlánkách není ani jeho socha, ani jiná podobizna? 
Prvním vysvětlením je naše kaplička. V polovině 18. století ji nechala
postavit baronka Marie Anna Konstancie Miniati z Campoli. Kaple
měla mimo jiné sloužit jako náhrada za kostel, který v Medlánkách
chybí. Traduje se, že zvon, který do něj baronka věnovala, na sobě nese

hned několik nápisů. První je tamní letopočet 1758, druhý je jméno
dárkyně a mecenášky ANNA CONSTANTIA FREYIN MINIATIN a třetím
by měl být samotný název zvonu VENCESLAV, což je staročeská podoba
jména Václav. 
Druhým vysvětlením je medlánecký znak. Už v roce 1638 si Medlánky,
jako zemědělská obec, zvolily do znaku své pečeti radlici, dominantní
symbol zemědělství a kosíř s vinným hroznem, symbolizující vinařství.
Oba tyto symboly jsou po konzultaci s památkáři a heraldiky promítnuty
i v obnoveném znaku z roku 1996, jehož podoba se uchovala dodnes.
Úspěšné zemědělství je v Medlánkách zaznamenáno již od 13. století.
Slunné místní stráně byly pro dobré půdní podmínky vždy výhodou.
Velkému rozmachu se pro svou výraznou vůni, jenž jiná moravská vína
postrádala, těšilo víno mešní bílé. Oblíbené bylo také medlánecké
ovoce, obzvláště švestky, které se spolu s dalšími místními plody pro-
dávaly i Vídni. Právě září je dobou, kdy zmíněné suroviny dozrávají.
Podzimní hodové slavnosti se tak pro tamní zemědělce staly skutečně
zaslouženou odměnou za práci, která se právě v těchto dnech úročila.
Zároveň je můžeme chápat jako poděkování. Poděkování naší zemi,
našemu kraji za svoji úrodu a dary z polí a zahrad. Spojení medlánec -
kých hodů s oslavou patrona, jehož svátek je ve stejnou dobu jako
 nejdůležitější část roku tehdejší obce, se pak už nabízí samo.

Ivana Kilián Hunkařová

Proč jsou naše hody na sv. Václava
Svatováclavské hody jsou jedna z nejdůležitějších folklorních akcí Medlánek. S určitými přestávkami byly pořádány již od roku 1913, kdy je poprvé
zrealizovala místní tělovýchovná jednota Lassalle. Od té doby se konají jednou ročně v době svátku sv. Václava, tedy koncem září. 

Centrum volného
času Jabloňka 
Dopolední miniškolka Rosnička pro děti ve
věku 1,5–4 roky  
Kdy: pondělí–pátek 8.00–12.30  
Zpívánky I, II pro děti ve věku 1–3,5 roku
Kdy: pondělí 9.00–11.00 / skupiny dle věku   
Cvičeníčko I, II pro děti ve věku 6 měs.–1 rok
a 1–2 roky 
Kdy: středa 8.30–11.30 / skupiny dle věku  
Cvičeníčko III pro děti ve věku 2–3 roky 
Kdy: úterý 9.00–11.00 / 2 skupiny  
Flétnička pro děti ve věku 4–12 let 
Kdy: úterý 15.30–18.00 / skupiny dle pokročilosti  
Tvořeníčko skřítka Boba pro děti ve věku 
3–7 let  
Kdy: čtvrtek 15.00–17.00 / 2 skupiny
Angličtina pro děti / předškoláci, 1.–5. třída,
6.–9. třída
Kdy: pondělí a středa 13.30–17.00 / skupiny dle
věku a pokročilosti  
Angličtina pro dospělé / mírně pokročilí
a konverzace
Kdy: pondělí a středa 19.00–20.00 
Více informací: veraquinn1@gmail.com  
Ukázkové lekce angličtiny – v dvacetiminutových
intervalech proběhnou v 
pondělí 11. 9. 2017 16.00–18.00. Vstup volný.

Zápis na školní rok 2017/2018

Letní příměstský tábor Sportík. Více fotek na www.medlanci.cz

SC Sýpka 
Crazy pompons I – roztleskávačky + základy
gymnastiky pro děvčata ve věku 4–6 let 
Kdy: pondělí 16.00–16.45  
Slavíček – lidové tanečky pro děvčata
a chlapce ve věku 3–6 let 
Kdy: pondělí 17.00–17.45 

ZŠ Hudcova 
Crazy pompons II – roztleskávačky – soutěžní
skupina děvčat  
Kdy: pondělí 14:00–14:45 
Crazy pompons III –
roztleskávačky pro děvčata 
1.–4. třída ZŠ
Kdy: pondělí 15:00–15:45 
Jóga pro děti ve věku 6–11 let 
Kdy: čtvrtek 14.00–14.45 
K aktivitám na ZŠ Hudcova 
nabízíme vyzvedávání dětí 
ze školní družiny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CVČ – pondělí 11. 9. 2017 od 15.00 do 18.00
Vyplnění přihlášek, prohlídka CVČ, informace o kroužcích, volná místa.   

Více informací na www.medlanci.cz. Přihlášky posílejte na adresu medlanci@gmail.com.
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CVČ JABLOŇKA

Poradna opět od září  
Od února tohoto roku v prostorách CVČ Jabloňka opět probíhá služba
občanského poradenství „Poradna při řešení tíživých životních situací“,
nově v poněkud pozměněné podobě. Poradnu již neprovozuje Poradna
Dialog, z. s., ale přímo ÚMČ Medlánky pod vedením právničky, která se
specializuje především na rodinnou a sociálně-právní problematiku, se zku-
šeností s poradenstvím v sociálních službách. Poradna probíhá každý sudý
pátek v čase od 9.30 do 12.00 hodin.
Od posledního únorového týdne do konce června 2017 pomohla poradna
celkem 28 klientům, kteří poradnu navštívili během 9 konzultačních dopo-
lední. Převládaly dotazy týkající se rodinné problematiky (7), dále sousedské
spory (6), otázky dědictví (3), fungování státních institucí (3), dluhová prob-
lematika (1) a problémy s domácím násilím (1). Ve většině případů měli
klienti předem nachystaných několik dotazů z několika oblastí, ve 4 případech
přišel společně manželský pár.  Zastoupení mužů a žen klientů bylo téměř
vyrovnané (15 žen a 13  mužů), průměrný věk klienta byl odhadem v kategorii
50–60 let. Ve dvou případech byla poskytnuta pomoc ženě jiné národnosti
než české, jedenkrát v anglickém jazyce. V 10 případech si klient odnesl
vytištěný materiál (znění zákona, informace o instituci z internetu apod.)
Kdo se může na poradnu obrátit? Poradna poskytuje pomoc, informace
a rady všem (bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti apod.), kteří se dostali do
jakékoli tíživé životní situace, anebo jim taková situace hrozí. Pomoc většinou
probíhá prokonzultováním situace, zjištěním konkrétních potřeb klienta,
poskytnutím podpory psychické, často i morální, naplánováním následných
kroků. Dále bývá důležité podání konkrétních rad, většinou právního nebo
sociálně-právního charakteru, často si klient odnáší konkrétní adresu nebo
odkaz na instituci nebo subjekt, kde se mu dostane speciálnější pomoci.
Jaké problémy tedy poradna řeší? Typicky se jedná o problémy rodinného
charakteru (rozvodové situace, řešení péče o dítě apod.), majetkové spory,
sousedské spory, problémy s bydlením, dluhy, problematika sociálních
dávek, spotřebitelské spory a jiné.

Poradna funguje na principech poskytování občanského poradenství, které
poskytují provozovatelé sociálních služeb. Pomoc je tedy bezplatná, může
být anonymní (na přání klienta), je diskrétní. Právník v roli poradce je vždy
nestranný a nezávislý, ke klientovi přistupuje vždy s respektem k jeho
problému, individualitě a důstojnosti. Konzultace probíhají jednorázově,
v případě potřeby lze domluvit další navazující konzultaci v další konzultační
den.
Od září bude také fungovat možnost e-mailového poradenství. Klienti
budou moci položit svůj dotaz prostřednictvím e-mailu, do 7 dní jim bude
zaslána odpověď, v mezích možností e-mailové komunikace. Dotazy lze
od 1. září zasílat na adresu: poradna@medlanky.brno.cz.
Poradna se otevírá znovu po prázdninách, první poradenský den je v pátek
8. září 2017 (9.30–12.00). Těšíme se na Vás, osobně nebo v e-mailu, a také
v příštím zpravodaji, kde si budete moci přečíst jednu z anonymních kazuistik,
která se v poradně řešila.

Mgr. Irena Holá, právnička poradny

Pond lí 11. 9. 2017   od 14:00 do 18:00  
   Prezentace organizací a zápis do aktivit  

                           Vstup volný 

 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í 
Centra volného asu Jablo ka 

P ipraveny pro Vás budou prezentace kroužk , tvo ivé a výtvarné dílny, 
hry pro d ti a další. P ijít m žete kdykoliv b hem uvedeného asu.  

Program pro vás chystají:  

Každý týden v pátek od 9.30 do 10.30. 
CVČ Jabloňka, Jabloňová 11.
Cena 50 Kč.
Vypadávají vám slova? Nemůžete často něco najít? Nemůžete si
často na něco vzpomenout? Tréninky paměti vám mohou pomoci.
Jsou vhodné jak pro seniory, tak i pro osoby mladší, u nichž je v rodin-
né anamnéze demence či Alzheimerova choroba. Dozvíte se, jak to
všechno funguje, jak na tom s pamětí jste a jak vše vylepšit.
Více informací: Ing. Klára Drápalová, tel.: 538 706 252, e-mail: 
drapalova@medlanky.brno.cz

Trénování paměti

Medlánecký
dámský klub
Milé dámy, 
zveme vás na první setkání Medláneckého dámského klubu, které se bude
konat 5. 10. 2017 v 19 hodin v CVČ Jabloňka, Jabloňová 11.

Pro bližší informace o klubu sledujte www.medlanky.cz a nástěnky v době
před konáním klubu.

Kateřina Žůrková, místostarostka
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SPORT

FC Medlánky
vstupuje do nové
soutěžní sezóny
Se závěrem období letních dovolených a blížícím
se koncem prázdnin našich dětí začíná nový
ročník fotbalových soutěží soutěžního ročníku
2017–2018. Do těchto soutěží vstupují i fot-
balisté místního fotbalového klubu FC Medlán-
ky. Obdobně jako v předchozím ročníku se
soutěží zúčastní 14 družstev, z toho dvě družstva
dospělých mužů – „A“ mužstvo v 1.B třídě
JmKFS, „B“ mužstvo v městském přeboru, jed-
no družstvo žen v moravské divizi, starší a mladší
dorost v krajském přeboru JmKFS, starší a mladší
žáci v 1. třídě JmKFS, dvě „B“ mužstva žáků
v městském přeboru a 5 družstev žákovských
přípravek v městských soutěžích. Všichni fot-
balisté tedy odehrají soutěže na stejné úrovni
jako v předchozím ročníku, k postupu do vyšší
soutěže nebo sestupu níže u žádných našich
družstev nedošlo. Umístění jednotlivých muž-
stev, včetně celkových tabulek a střelců branek,
je možno najít na webových stránkách klubu –
www.fcmedlanky.cz.
V novém ročníku chtějí medlánečtí fotbalisté
hrát opět důstojnou roli a úspěšně reprezento-
vat ve všech věkových kategoriích předměstskou
část Brna-Medlánek a svůj mateřský klub. Do
budoucna je rovněž třeba klást důraz zejména
na práci s mládežnickými kategoriemi všech
stupňů, směřující k výchově nové generace fot-
balistů, a tím i zkvalitňování úrovně fotbalu
v regionu.
Naše „A“ mužstvo hrálo v minulé sezóně 

v 1.B třídě skupinu „B“, kde většina soupeřů
byla ze vzdáleného okresu Znojmo, výrazně
vzrostly náklady na cestování a do nové soutěžní
sezóny se „A“ mužstvo podařilo přemístit zpět
do skupiny „A“, kde našimi soupeři budou muž-
stva z Blanenska, Vyškovska a Brna-venkova.
První zápas „A“ mužstva byl již sehrán dne
12. 8. 2017 v Medlánkách s Vilémovicemi, dru-
hý zápas 26. 8. 2017 s Čebínem. Divizní muž-
stvo žen sehraje první zápas dne 9. 9. 2017
s Okříškami, dorosty zahajují soutěž 12. 8. 2017,
žáci 3. 9. 2017 a přípravky zahájí své soutěže
rovněž v průběhu měsíce září.
Funkcionáři, trenéři a hlavně fotbalisté si dovolují
pozvat co nejširší veřejnost k návštěvě mistrov-
ských utkání a povzbuzení při zápasech, aby
hráči za podpory fanoušků dosahovali co nej-
lepších výsledků. Přivítáme i pomoc těch, kteří
pomohou při výchově mladých hráčů.
Nelze opomenout významnou akci, která se na
hřišti FC Medlánky konala. Ve dnech 24. 6. až
29. 6. 2017 proběhly v Brně „Hry VIII. letní

 olympiády dětí a mládeže České republiky“.
Mladí sportovci soutěžili ve 22 sportovních odvě-
tvích a část turnaje družstev U14 – chlapci ve
fotbale byla odehrána i na našem hřišti v Med-
lánkách. Turnaje se zúčastnila družstva všech
14 krajů a čtrnáctiletí chlapci sehráli na hřišti
v Medlánkách celkem 12 zápasů, některé za
účasti až 150 diváků. Organizace utkání na
medláneckém hřišti ze strany funkcionářů klubu
a dobrovolníků z řad našich mladých fotbalistů
byla hodnocena JmKFS Brno jako na vysoké
úrovni a naprosto bezzávadová. Jsme rádi, že
se nám podařilo přispět svým dílem k velmi dob-
ré organizaci akce, která se svým celorepubli-
kových rozsahem se v naší předměstské části
ještě nikdy nekonala. Celý fotbalový turnaj
olympiády dětí a mládeže vyhrálo družstvo Krá-
lovéhradeckého kraje, které ve finálovém zápa-
se, sehraném na hřišti v Řečkovicích, porazilo
Olomoucký kraj 1:0.

JUDr. Lubomír Súkup, výbor FC Medlánky

V září přijď
a vyzkoušej
Sportovní klub 
JUNIOR JUDO Brno z. s. pořádá 
NÁBOR
do juda a sebeobrany pro školní rok 
2017/18 pro děti od 5 do 15 let.

Trénujeme v tělocvičně Gymnázia 
Řečkovice, na ulici Terezy Novákové 2.
Termín náboru je 7. 9. 2017 od 16.30 hodin.
Doporučujeme sledovat informace
na www.judovbrne.cz. 
V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů se neboj
obrátit na naše trenéry:

Jiří Hirsch, mobil: 731 603 629,
e-mail: hirschjiri@volny.cz

Petra Stloukalová, mobil: 728 201 286

Sokol Medlánky otvírá od září 2017 
tyto mládežnické oddíly:
Oddíl všestrannosti, děti 4–6 let, ZŠ Hudcova, pondělí 16:30–17:30, vedou Z. Brabcová,
L. Slavíková, začínáme 26. 9. 2017, 1 000 Kč na školní rok

Florbal, chlapci 1.–4. třída, ZŠ Hudcova, úterý 17:30–18:30, vede Michal Pavlačka, začínáme
26. 9. 2017, 1 000 Kč na školní rok

Oddíl gymnastiky, Sýpka, úterý 15:30–16:15, chlapci 3–4 roky, vede H. Bubníková, 
od 5. 9. 2017, 1 000 Kč na 1. pololetí školního roku

Oddíl gymnastiky, Sýpka, úterý 16:15–17:00, děvčata 3–4 roky, vede H. Bubníková, 
od 5. 9. 2017, 1 000 Kč na 1. pololetí školního roku

Online přihlášky do jednotlivých oddílů najdete od 4. 9. 2017 na www.medlanky.cz v sekci
Školy a organizace.

Po přihlášení obdržíte pokyny k platbě.
Těšíme se na Vaše děti.

Zdenka Brabcová, Lucie Slavíková, Hana Bubníková a Michal Pavlačka
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledám nutně byt v Medlánkách. Děkuji. Tel.: 739 826 409.
RD-Řečkovice, Medlánky, Komín. HLEDÁME! Tel.: 607 127 906.
Hledám pěkný pronájem v Medlánkách nebo okolí. Děkuji. Tel.:731 070 463.
Veterinární ordinace Medlánky, Rysova 2d - Po, St, Pá 16-18 hod. Prevence zahrnující vakcinace, léky proti vnitřním i vnějším parazitům, léčba

onemocnění. Tel.: 774 224 063.  
Doučuji/vyučuji angličtinu a francouzštinu v Řečkovicích, všechny věk. kategorie, vč. prázdnin dle domluvy. Opravuji úkoly. Mám VŠ vzdělání v oboru

+ 22 let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, tel.: 775 104 820.
Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek v Brně-Medlánkách a okolí. Cenu respektuji. medlanky@atlas.cz, tel.: 776 000 190.
Mladá rodina hledá zahrádku s chatou i bez v Medlánkách a okolí. Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131.
Hledáme rodinný dům v lokalitě Medlánky nebo Řečkovice. Seriózní a rychlé jednání. Tel.: 722 476 894.
***PEČUJTE O SVÉ NOHY*** navštivte nové pedikérské studio na Měřičkové 18 v Řečkovicích a nechte se hýčkat. Objednávejte se kdykoliv na tel.:

774 688 575. Více info na www.m-pedikura.webnode.cz. Těším se na Vás!

SLUŽBY VEŘEJNOSTI

5. a 11. září v RUBÍNKU
Poznaňská 10, Žabovřesky

BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE
originálních, zábavných přípravek
pro děti od čtyř měsíců do šesti let.
Další informace s dobou konání
včetně rezervace jsou na webu.

5. září v 17.00 tamtéž ZÁPIS
do oborů pro děti i dospělé

KYTARA A ZOBCOVÁ FLÉTNA
603 943 213 nebo 739 269 821

polakova@yamahaskola.cz
www.yamahaskola.cz/brno

•

Možností máte hned několik.
■ Zavolat na dispečink společnosti SAKO Brno, a. s. – tel.: 548 138 315.

Číslo najdete na nálepkách umístěných na všech kontejnerech a popel-
nicích.

■ Můžete využít webových formulářů na stránkách www.sako.cz. Stačí
vyplnit místo Vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat.

■ Nejnovější možností je ohlásit přeplněný kontejner prostřednictvím  mobilní
aplikace Třídění odpadu v Brně. Aplikace je dostupná ke stažení zdarma.
Umí velmi rychle dohledat odpadovou nádobu, ukteré stojíte, a vy jedním
kliknutím ohlásíte potřebu jejího vyvezení. SAKO Brno, a.s.

Kam můžete nahlásit přeplněný kontejner?

Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice,
pobočka Domu dětí a mládeže Brno,
Helceletova, příspěvková organizace
tel: 725 803 059, Mgr. Jana Podzemná

e-mail: domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Do našich kroužků na školní rok 2017–18 je možné on-line přihlašování. Zaměřujeme se na
pestré a zábavné výtvarné činnosti a keramiku či točení na kruhu pro děti i dospělé.
Srdečně zveme:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 6. 9. 2017, 15–18 hod.
Prohlídka dílen, informace o kroužcích, pomoc s on-line přihlašováním.
Zkušební týden kroužků: PO–ČT 18. 9.–21. 9. 2017, v časech konání vypsaných kroužků.
V těchto dnech si můžete zdarma přijít vyzkoušet činnost ve vámi vybraném kroužku či
kroužcích.
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