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Návrhy změn územního plánu v Medlánkách

Medlánecké farmářské trhy 2018

Bleší trhy – 14. 7., 8. 9. v čase 9–12 hodin

Termíny Medláneckých farmářských trhů: 14. 7, 11. 8, 8. 9, vždy 9–12 hodin
Místo konání: nádvoří SC Sýpka

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

Nedávno jste nalezli ve schránkách mou prosbu o podporu stanoviska naší městské části ve
věci připravovaného nového Územního plánu města Brna. Jsem rád, že více než 350 z vás
mou žádost vyslyšely a doručily nám svá vyjádření, která jsme následně zaslali radním a za-
stupitelům města Brna. Dále už bude na nich, jestli hodlají naslouchat obyvatelům města,
které mají tu čest zastupovat.

Co město v Medlánkách plánuje?
Informace o obsahu návrhu pokynů pro zpracování nového územního plánu města a návrhu
změn územního plánu v lokalitě Technologického Parku Brno jsme vám doručovali do schránek
a byly prezentovány také na veřejné debatě na Sýpce 30. 5. 2018. Pokud by snad někdo tento
dokument přesto nezachytil, lze si jej stále vyzvednout na podatelně radnice a je k dohledání
na webových stránkách www.medlanky.cz nebo na facebooku. Jen připomenu, že pokyny
obsahují plán výstavby budoucích komunikací z Komína (resp. Bystrce) kolem letiště
v trase stávající panelky až ke křížku, kde se zaústí do ulice Turistické a dále komunikace
z Medlánek pod kasárnami v Řečkovicích až do Ivanovic. Vedle toho má být ponechána rezerva
na vybudování propojky mezi ulicemi Turistickou a V Újezdech (tato komunikace začíná na
ulici Turistické cca 200 metrů pod křížkem, vede kolem dlouhé zdi tamního rodinného domu,
kolem rybníka a stávajícího dětského hřiště a vyústí do ulice V Újezdech, odkud bude možné
dále pokračovat do Ivanovic).

Zámecký park
25.–29. 6. 2018 od 21.30

Pondělí 25. 6. MASARYK

Úterý 26. 6. BAJKEŘI 

Středa 27. 6. BEZVA ŽENSKÁ
NA KRKU

Čtvrtek 28. 6. HURVÍNEK
A KOUZELNÉ
MUZEUM 

Pátek 29. 6. LICHOŽROUTI
Zveme Vás na promítání filmů pod širým
nebem v medláneckém Zámeckém parku.
Vstupné dobrovolné, výtěžek je určen na dob-
ročinné účely. Promítáme za každého počasí.
Změna programu vyhrazena.

Stejně jako v minulých letech zahajujeme
nácvik tanečků pro naše děti. Nácvik bude
zahájen 23. 8. 2018 a bude se konat pravi-
delně v úterý a čtvrtek od 17.00 hodin na
Sýpce.

Časy nácviků:
17.00 nejmladší děti (4–6 let)
17.45 mladší školáci (6–10 let)
18.30 starší školáci
Další nácviky se budou konat vždy v úterý
a ve čtvrtek.

Přihlašujte se prosím přes webové stránky
http://hody-nacvik.webnode.cz.

Hodový výbor

Hody se blíží –
začínáme s nácvikem

Pokračování na s. 4
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80. schůze RMČ Brno-Medlánky, 26. 3. 2018
RMČ Brno-Medlánky schválila
G zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na

stavební práce „Rekonstrukce chodníků ul. Suzova“; předpokládaná
hodnota veřejné zakázky780.000 Kč bez DPH.

81. schůze RMČ Brno-Medlánky, 23. 4. 2018
RMČ Brno-Medlánky schválila
G uzavření Smlouvy o poskytování služeb s Advokátní kanceláří Jana

Krouman, s. r.o., & Oldřich Janda Consultancy s. r.o., zajišťující nastavení
procesů GDPR při ÚMČ Brno-Medlánky, ve výši 48.900 Kč bez DPH.  

G pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace bezbariérových ramp,
Brno-Medlánky“ výběr nejvhodnější nabídky společnosti STAVOREAL
Brno, spol. s r. o., nabídková cena 320.937,10 Kč s DPH.

G záměr pronájmu komerčního nebytového prostoru budovy bez č. p.,
na parcele p. č. 1746 v k. ú. Medlánky na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za účelem provozu prodejny či provozovny služeb.  

G záměr pronájmu pozemků v k. ú. Medlánky za účelem prodloužení
nájemní smlouvy s F. C Medlánky, z. s. na 10 let u části pozemku
p. č. 621/1, části pozemku p. č. 620/114, pozemku p. č. 625/2, části
pozemku p. č. 625/5. 

G podání žádosti na Odbor životního prostředí MMB o vysázení a osetí
stromové kaple Kapka na parcele č. 1353 v k. ú. Medlánky dle projektu
z 20. 2. 2018 vytvořeného tvůrčí skupinou naOKRAJI. 

G hodový výbor pro Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti 2018
v tomto složení: A. Vacková x K. Drápalová (předseda), A. Bradáčová,
V. Vespalcová, J. Bejčková, T. Leichmannová, J. Hudec, K. Žůrková,
I. Kokrdová, L. Vaštík, Z. Brabcová. 

G smlouvu o hudební produkci se skupinou Merllin na jejich vystoupení
v rámci Medláneckých svatováclavských hodových slavností 2018
v sobotu 22. 9. 2018.

G ZŠ Brno, Hudcova 35,  čerpání z rezervního fondu ve výši 29.040 Kč na
Smlouvu o realizaci projektu implementace požadavků nařízení GDPR
v ceně 18.150 Kč a Smlouvu o zajištění služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů v ceně 10.890 Kč dle žádosti ze dne 5. 4. 2018.

82. schůze RMČ Brno-Medlánky, 21. 5. 2018
RMČ Brno-Medlánky schválila
G pro veřejnou zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava

schodů – Podpěrova 6“ výběr nejvhodnější nabídky od společnosti STA-
VOREAL Brno, spol. s r. o., nabídková cena: 55.577,94 Kč bez DPH.

G uzavření dodatku č. 2, Nájemní smlouvy s FC Medlánky, z. s., Brno,
na pronájem pozemků v areálu fotbalového klubu, kterým se
prodlužuje doba pronájmu do roku 2033.

G záměr pronájmu pozemku p. č. 1303 v k. ú. Medlánky, o výměře
714 m2, jako rekreační zahrádky, podle pravidel pro propachtování
rekreačních zahrádek.

G uzavření smlouvy o propagaci v rámci Medláneckého dětského dne
2018 se společnostmi Orgrez – 2.420 Kč, Delong Instruments s. r. o. –
1.210 Kč, AUTONOVA BRNO – 6.000 Kč, STAREZ SPORT a. s. –
6.000 Kč.

G vyřazení majetku Mateřské školy Brno, Hudcova 47, průlezky žebříkové
dřevěné.

G uzavření smlouvy o dílo s Ing. Ladislavem Čišeckým na pořízení pro-
jektové dokumentace na realizaci veřejného osvětlení mezi ulicemi
Rysova a V Újezdech a nových připojovacích míst v lokalitě Zámecký
park a na rybárně.

G uzavření darovací smlouvy se Spolkem křesťanské pomoci Bučovice
na darování 4 ks stromů padlých v Zámeckém parku. Dar bude použit
ke spolkové činnosti obdarovaného.

83. mimořádná schůze RMČ Brno-Medlánky, 28. 5. 2018
RMČ Brno-Medlánky schválila
G souhlas společnosti MARKA, spol. s r. o.,  že v souladu s ust. č. VI

odst. 1  Nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 9. 2014 mezi MČ Brno-
Medlánky a touto společností může uzavřít podnájemní smlouvu,
kde předmět podnájmu bude využit jako veterinární ordinace.

ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA

G uzavření dodatku č.1 ke smlouvě odílo „Správa počítačové sítě a výpo-
četní techniky ÚMČ Brno-Medlánky“  se společností STOFCOM s. r. o.

G změnový list č. 1 k veřejné zakázce „REGENERACE SÍDLIŠTNÍ ZELENĚ
II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová (Brno-Medlánky)“, navýšení
ceny o: 2.460 Kč bez DPH.

G měsíční úplatu za předškolní vzdělávání od 3. 9. 2018 pro MŠ Brno,
Hudcova 47, p. o. ve výši 577 Kč.

35. mimořádné zasedání ZMČ Brno-Medlánky,
30. 5. 2018
ZMČ Brno-Medlánky schválilo
G vyjádření MČ Brno-Medlánky Návrh Pokynů pro zpracování Územního

plánu města Brna a to takto:
ZMČ Brno-Medlánky požaduje 
G vypuštění plánovaných komunikací:

– mezi Komínem (resp. Bystrcí) a Medlánkami se zaústěním do ulice
Turistické,

– mezi Medlánkami a Ivanovicemi od ulice V Újezdech pod kasárnami
v Řečkovicích,

– mezi Technologickým parkem (ul. Purkyňovou) a ulicí Hudcovou
(ústící naproti základní škole).

– vypuštění plánovaných územních rezerv pro komunikace:
– mezi ulicí Turistickou (od křížku) a ulicí Purkyňovou mezi

Medláneckými kopci,
– mezi ulicí Turistickou a ulicí V Újezdech.

G vypuštění nové výstavby na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi
a Ivanovicemi; pokud by ostatní městské části výstavbu na svém území
v této lokalitě prosazovaly, mělo by se jednat výhradně o výstavbu
rodinných domů a jejich funkční komunikační napojení do území té
městské části, kde je tato výstavba plánována. ZMČ Brno-Medlánky
požaduje na území MČ Brno-Medlánky v lokalitě M-8 na celé ploše
plochu zeleně Zpro budoucí vybudování parku sloužícího aoddělujícího
Medlánky a Řečkovice. 

G vypuštění územní rezervy pro bydlení v zahradách v lokalitě Me-7
mezi ulicemi Turistickou a Vycházkovou. 

G zachovat stávající biokoridor kolem Medláneckého potoka a vybu-
dování točny autobusu č. 65 na konci ulice V Újezdech.

G zahrnout do pokynů cyklostezku z Technologického parku přes
Řečkovice, Ivanovice a Českou až do průmyslové zóny v Kuřimi.

ZMČ Brno-Medlánky nesouhlasí 
G s vynecháním pruhu zeleně od Zámeckého parku směrem k asfaltové

komunikaci. Za vhodné považuje jeho zachování a přemístění výše
od SZÚ tak, aby jím byl prodloužen Zámecký park až do centrální
části lokality.

G s navrhovaným indexem podlažních ploch a s navyšováním podlaž-
nosti domů oproti původnímu řešení obytných ploch ve stávajícím
územním plánu.

ZMČ Brno-Medlánky požaduje 
G koncipování lokality tak, aby nebyla samostatným ghettem, ale aby

se stala součástí Medlánek.
G aby v plánovaných plochách bydlení bylo pamatováno na drobnou

občanskou vybavenost.
G zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty z původní části

Medlánek přes území Technologického parku až do Králova Pole.
G vybudování stezky pro pěší a cyklisty středem dané lokality

Technologického parku.
G aby bylo v lokalitě bezpodmínečně pamatováno na veřejnou

vybavenost.
ZMČ Brno-Medlánky nesouhlasí
G s dopravním napojením lokality do ulice Hudcova k základní škole. 
ZMČ Brno-Medlánky požaduje 
G zajištění dostatečného množství parkovacích ploch nejen pro uživatele

nově plánovaných budov, ale rovněž pro uživatele budov stávajících.
ZMČ Brno-Medlánky doporučuje 
G zvážit vybudování další infrastruktury občanské vybavenosti, které

se v lokalitě nedostává (např. pobočka pošty, bankomat, kryté
sportoviště apod.).
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letošní rok je v Medlánkách znovu bohatý na spoustu událostí. Aktu-
álně máme za sebou povedený dětský den, první medláneckou oldies
party na Sýpce a první společný cyklovýlet, společně jsme sázeli
stromy, brigádničili v zahradě, uklízeli Medlánky a okolí a s dětmi jsme
opět spálili na vatře čarodějnici. Do konce školního roku ještě proži-
jeme neobvyklou filmovou atmosféru Zámeckého parku, aby se vzá-
pětí Medlánky uložily do letního prázdninového klidu. Do klidu
jen zdánlivého, protože i přes prázdniny bude probíhat příprava
i realizace dalších projektů. S některými z nich bych Vás nyní rád
seznámil.

Rekonstrukce chodníků
Štěstí přeje připraveným, a proto máme v mašličkách nachystané pro-
jekty na obnovu chodníků ve správě městské části v Ovocném sídlišti,
které budeme postupně realizovat, jak se nám bude dařit získávat
dotace z města. Začneme ještě letos, a to rekonstrukcí chodníku za
domy na ulici Suzova. Vedle postupuje územní řízení na úpravu prů-
chodu mezi ulicemi Hrázka a Dillingerova, přičemž se stále počítá
s realizací v letošním roce, pokud nalezneme realizační firmu s volnou
kapacitou.

Parkování u MŠ Hudcova
Dlouhodobě řešíme problém s parkováním rodičů u mateřské školy na
ulici Hudcova. Malé parkoviště bývá často obsazené auty z okolí a rodiče
mají problém s parkováním. S lidmi z okolních firem a domů už jsem tuto
věc řešil. Přes ústní přísliby je však parkoviště jinými auty stále využíváno.
Situaci vyřeší instalace značky s časovým omezením stání a důsledná kon-
trola ze strany městské policie. Naše žádost však na magistrátu leží už
rok a stále jsme se instalace značky nedočkali. Pro rodiče nových před-
školáků, kteří nastoupí do školky v září, ještě dodávám informaci, že par-
kovací místa pro rodiče jsou v inkriminovaném čase vyhrazena také na
ulici Ostružinové.

Uzavírka Hudcovy
Stále pokračuje uzavírka na ulici Hudcova. Stavební práce prozatím
pokračují podle plánu. Musím uznat, že přes některé vypjaté mo-
menty a mimo ranní špičku nenastal u konečné tramvají v Řečkovicích
takový kolaps, jak jsem se obával. Přesto problémy nastávají zejména
s neukázněnými řidiči, kteří buď projíždějí zákazem nebo hledají cestu
jinudy, často také jízdou do zákazu vjezdu v jednosměrné ulici. Prosím
v této souvislosti všechny, aby byli ohleduplní vůči ostatním a nesnažili
se za každou cenu ušetřit tři minuty projížděním cestami, které
k tomu nejsou určeny. Co se týče související stavební akce rekon-
strukce travnatého fotbalového hřiště, je její provádění u konce a jeho
zprovoznění bude záviset na úspěšném zapojení vyseté trávy. Není
vyloučeno, že prvního výkopu se dočkáme až na jaře.

Sečení trávy
Na údržbu travnatých ploch máme od letoška nového
dodavatele. Naše nespokojenost s činností původního
dodavatele vygradovala loni vypovězením smlouvy a vy-
soutěžením dodavatele nového. A nemusí to být napo-
sledy. Nový dodavatel začal velmi dobře poctivým
úklidem listí, jehličí a dalšího nepořádku. První letošní
pokos však vykazoval velké nedostatky. Byť lze některé
přičíst potřebě zaměstnanců dodavatelské firmy zapra-
covat se v nové lokalitě a naučit se její zvláštnosti, byli
jsme z naší strany za některá pochybení nuceni uložit
také smluvní pokuty. S firmou se snažíme intenzivně pra-
covat a pokud nebudeme i přesto s její prací spokojeni,
smlouvu opětovně vypovíme a budeme hledat dál. Je
nám jasné, že při dnešní situaci na trhu práce mají
všechny podobné společnosti problémy, pro nás to ale
není důvod rezignovat na kvalitní údržbu veřejných pro-
stranství. V této souvislosti jsem rád i za Vaše podněty.
Pro Vaši informaci dodávám, že dodavatelská firma má
povinnost kosit travnaté plochy šestkrát ročně (některé

Milí Medlánečtí, plochy mimo obydlenou oblast méně často),
nejpozději do tří pracovních dnů je povinna
posekanou trávu shrabat a odvézt a nebrání-
li tomu jiný důležitý důvod, má povinnost po-
stupovat plynule z jednoho konce Medlánek
na druhý. Park má potom zvláštní režim
péče, jiného dodavatele zahradnických slu-
žeb a podléhá méně častému kosení, při-
čemž některé plochy se v daném čase
úmyslně neošetřují, aby nedocházelo k ničení
tamního rostlinstva. 

Chemie na veřejná prostranství nepatří
Ve shodě s moderním pohledem na údržbu travnatých ploch a veřej-
ných prostranství obecně jsme se jako jedni z prvních v Brně rozhodli
ukončit chemické postřiky rostlin prorůstajících do chodníků a obrub-
níků. Ačkoli to znamená částečné zvýšení výskytu rostlinného znečiš-
tění na těchto místech, neboť pouhé častější mechanické ošetření
nemůže efektu chemického ošetření konkurovat, věříme, že jsme se
vydali správným směrem. Dnes je totiž již prokázáno, že se glyfosáty
z těchto přípravků různými cestami dostávají do lidských těl a způso-
bují různá chronická onemocnění. Nejblíže takto ošetřeným plochám
chodníků se navíc vyskytují naše děti a jejich všudypřítomné ruce, pří-
padně také naši čtyřnozí kamarádi. Ochrana našich nejbližších i nás
samotných před nepříznivými účinky glyfosátů dle našeho názoru stojí
za větší výskyt trávy na chodnících. Existuji přitom i mezi firmami udr-
žujícími veřejná prostranství zatím poměrně málo dostupná zařízení,
využívající k hubení těchto rostlin např. páru. Touto cestou se do bu-
doucna určitě hodláme vydat i přes vyšší náklady a menší účinnost
takového řešení. Napište mi, co si o tom myslíte.

Nová hřiště pro větší děti a dospělé
Do fáze výběru zhotovitele jsme se dostali také s projektem nového
hřiště na tzv. workout. Jedná se o různé hrazdy, žebřiny, lavice a další
prvky, které slouží ke cvičení s vlastní vahou těla. Moc nás těší, že jste
si takové hřiště oblíbili v areálu základní školy a hojně jej využíváte.
Připomínám, že hřiště je otevřeno veřejnosti v pondělí, středu a pátek
od 17 do 20 hodin a o víkendu. Obdobné hřiště hodláme letos vybu-
dovat ještě na ploše původně streetballového hřiště u rybníka, která
se k původnímu účelu neosvědčila. Vedle dobrodružného hřiště na
haldě, o kterém píši na jiném místě zpravodaje, by tak mělo vzniknout
další hřiště pro větší děti a dospělé.
Přeji Vám, ať strávíte krásné léto a prázdniny přesně tím způsobem,
jaký je pro Vás ten nejlepší, a ať se ze všech cest těšíte zpátky do našeho
společného domova, do našich pohodových Medlánek.

JUDr. Michal Marek, starosta
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Rezerva má být ponechána také na komunikaci vedoucí od křížku
z ulice Turistické ve směru do Technologického parku, která se napojí
na stávající ulici Purkyňovu. Další komunikace má potom vést z ulice
Purkyňovy dolů na ulici Hudcovu přímo k základní škole. Plánovaná
je také výstavba na polích za tzv. Kouzelnými Medlánkami, a to
nejen na území Medlánek, ale přes lokalitu řečkovických kasáren až
do Ivanovic. Počítá se také s územní rezervou pro bydlení v lokalitě
polí a zahrádek mezi ulicemi Vycházkovou a Turistickou (od křížku
napravo). Zrušit se má biokoridor kolem Medláneckého potoka.
Nová výstavba je plánována také v lokalitě Technologického
parku, kde má být rovněž posunuta tramvaj přibližně nad Veterinární
výzkumný ústav.

Jak je to se silnicí kolem letiště?
Pokud snad zanechalo v někom z účastníků debaty na Sýpce vyjádření
pana náměstka Andera dojem, že s komunikací kolem letiště se ne-
počítá, jedná se bohužel o nedorozumění. V návrhu pokynů je v této
věci uvedeno, že „komunikační propojení Komín–Medlánky (po ulici
Turistickou) bude řešeno systémem veřejné obsluhy území (v souladu
se stávajícím stavem) – ve stopě dle varianty III“. Podle následné kon-
zultace s panem náměstkem i zástupci Odboru územního plánování
a rozvoje magistrátu je takové zadání v souladu s vybudováním
dvouproudé komunikace kolem letiště. Tomu také logicky odpo-
vídá plánovaná rezerva pro navazující úsek komunikace mezi ulicí
Turistickou a ulicí V Újezdech.

Postoj Medlánek
Za Medlánky jsme s podporou mnoha z vás výše uvedené plány města
na nové komunikace a masivní výstavbu odmítli, stejně jako výstavbu
bytů pro přibližně tisíc zaměstnanců v Technoparku v bezprostředním
sousedství Zámeckého parku. Osobně se setkávám také s jednotlivými
náměstky, radními i zastupiteli města, kteří nakonec o podobě bu-
doucího rozvoje Medlánek rozhodnou. Měli bychom i při podzimních
volbách do Zastupitelstva města Brna všichni myslet na to, koho naše
názory zajímají a koho nikoli.

JUDr. Michal Marek, starosta 

Dovolte mi krátkou a prozatím neúplnou poznámku k probíhajícímu
konkurzu na nového ředitele naší základní školy. Do konkurzu se přihlásila
jak stávající paní ředitelka, tak jeden z jejích zástupců. Dosavadní vedení
školy se může za své třináctileté působení pochlubit mnoha úspěchy
a škola vykazuje dobré výsledky. Průběh konkurzu nás přesto přesvědčil,
že pro další zkvalitnění výuky a zlepšení fungování naší školy je nezbytný
nový impuls zvenčí. Na pozici nového ředitele jsme proto podpořili peda-
goga s bohatými zkušenostmi z výuky, tvorby učebnic i řízení projektů
ve vzdělávání, který nás oslovil svými dosavadními zkušenostmi, před-
stavami o zvýšení kvality naší školy i svým zápalem. Zatím je vše otevřené,
protože s rozhodnutím městské části musí ještě vyjádřit souhlas Rada
města Brna.

JUDr. Michal Marek, starosta

Změna ředitele základní školy?

Návrhy změn územního plánu
v Medlánkách

Medlánky
– obec přátelská rodině

Pokračování textu z titulní strany

SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ

Nový územní plán města Brna se posouvá do další fáze. Proběhlo vypořá-
dání připomínek ke třem konceptům (zejména z Medlánek a okolí, kterých
bylo více jak 1000) z roku 2011, které Odbor územního plánování Magi-
strátu města Brna zamítl. Rada města Brna projedná Pokyny pro zpraco-
vání Návrhu Územního plánu města Brna (již jen v jedné verzi), a to na
zasedáních 29. 5., 5. 6., 12. 6., kde bude text Pokynů finálně připraven
ke schválení Zastupitelstvem města Brna 19. 6.
Pro Medlánky a okolí je to opět abnormální zátěž, objevuje se zde zástavba
bytovými domy Ivanovice-Řečkovice-Medlánky pro více jak 5000 obyvatel
napojenými silnicí do středu Medlánek (ulice V Újezdech a Hudcova). Dále
silnice kolem letiště, z Purkyňovy na Hudcovu k ZŠ a další. Naše sdružení ne-
závislých kandidátů Zelené Medlánky iniciovalo internetové připomínkování
tohoto textu a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se připojili k našim při-
pomínkám a zaslali je emailem radním města Brna. Pozitivně nás překvapilo
množství lidí z Medlánek i okolních městských částí, kteří tak učinili.
Také jsme dva dny po poslední mimořádné schůzi ZMČ Medánky a rov-
něž několikrát také před mimořádným zastupitelstvem přímo navštívili
náměstka primátora pro územní plánování Martina Andera na velké rad-
nici a o tomto velmi důležitém tématu pro Medlánky s ním jednali. Ná-
městek připomínky předložil Radě města Brna k projednání a ta
doporučila Zastupitelstvu města Brna, aby na svém zasedání
19. 6. uložilo Kanceláři architekta města Brna úkol tyto Podněty prověřit,
navrhnout optimální řešení a formulovat je (včetně odůvodnění) jako po-
žadavek samosprávy města s cílem jeho uplatnění v nadcházejících fázích
procesu pořizování nového Územního plánu města Brna. 
Více na našich stránkách www.zelenemedlanky.cz.

Ing. Libor Fuka, Hana Pumprlová, Zelené Medlánky

Připomínky k Pokynům
pro zpracování Návrhu Územního
plánu města Brna

Devět obcí a měst z jižní Moravy získalo letos certifikát auditu family-
friendlycommunity. Jejich představitelům předal certifikáty náměstek
hejtmana Marek Šlapal ve čtvrtek 17. května 2018 v prostorách brněn-
ské Vily Löw-Beer. Akce se zúčastnily také zástupkyně Familie&Beruf
Management GmbH paní Laura Hartig-Girardoni a paní Anja Mayer.
Cílem auditu je pomáhat budování vztahů v obcích, pomáhat při vy-
tváření přívětivého prostředí pro rodiny a podpořit vzájemné naslou-
chání o potřebách a problémech mezi občany a samosprávami.
V Rakousku se díky auditu daří v obcích udržet mladé lidi, podpořit
zvýšení porodnosti a nalákat nové občany k přistěhování. Tento nástroj
rodinné politiky je velmi užitečný pro každou obec, ať už tu malou
nebo i pro větší město. Jihomoravský kraj je prvním krajem z celé re-
publiky, který se do implementace tohoto auditu zapojil. Certifikáty
letos převzali zástupci těchto
obcí a měst: Brno-Bohunice,
Brno-Medlánky, Brno-Židenice,
Březina, Ivančice, Kostelec u Ky-
jova, Krásensko, Telnice a Vyso-
čany (okres Blansko). Prezentace
obcí při tomto slavnostním ve-
čeru můžete zhlédnout na webu
auditu www.auditfamilyfriendly-
community.cz.
Kateřina Žůrková, místostarostka

za Občany pro Medlánky z. s.

Starosta je Vám k dispozici i o víkendu. Něco se zeptat, vyjádřit svůj
názor nebo na něco upozornit můžete v průběhu každých farmářských
trhů vždy od 9 do 11 před Sýpkou.

vedení Vaší radnice

Hovory občanů se starostou
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Koncem května uspořádal náš spolek Občané pro Medlánky první cyklovýlet, který by měl být
jakýmsi prvním výkopem k založení tradice pravidelného rodinného výletování. Ujal jsem se
jeho organizace a výběru trasy, abych měl jistotu, že mě naše vysportované děti někde v kopcích
neuženou. Trasa byla tedy naplánovaná v obtížnosti pro rodiny s dětmi i starší sportovce a vedla
v mírném terénu mimo hlavní silnice. První etapa vedla do Kuřimi a zajímavostí této části byla
skutečnost, že jsme většinu cesty kopírovali trať námi prosazované cyklostezky. V Kuřimi nás
čekal tamní starosta Drago Sukalovský s překvapením v podobě prohlídky dosud nezpřístup-
něného německého bunkru z druhé světové války, do kterého nacisti plánovali přesunout výrobu
leteckých motorů. Díky vstřícnosti Kynologického klubu Kuřim jsme si u nich ugrilovali oběd
a děti se potěšily s tamními štěňaty. 
Po obědě jsme zamířili po cyklostezce do Podlesí a Lelekovic. Tam si děti vymohly pauzu
u dětského hřiště, kde se všichni účastníci více či méně úspěšně pokoušeli zdolávat překážky
v lanovém centru. Domů jsme se vraceli stezkou kolem jehnických rybníků a Vránova mlýna,
přes Mokrou Horu a k radosti přítomných cyklomaminek jsme se vedlejšími uličkami vyhnuli
prudkému kopci ke konečné v Řečkovicích. Když jsme dorazili zpátky k Sýpce, měli jsme v nohách
24 ujetých kilometrů. Počasí nám nadmíru přálo, účastníci byli spokojení a my plánujeme další
výlet někdy po prázdninách. Budeme rádi, když se k nám přidáte.

JUDr. Michal Marek, Občané pro Medlánky z. s.

Cyklovýlet pro Medlánky

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 emailem. 
Souhlas nebo dotazy k vítání občánků můžete
zasílat na adresu bradacova@medlanky.brno.cz.
Nejbližší vítání občánků se uskuteční na podzim
2018.

Informace
k vítání
občánků

Akce sázení stromů v Medlánkách za naro-
zené dítě nebo za  třídu či spolek se vám
líbí a stále se hlásíte o další výsadbu. Všech-
ny nahlášené a schválené dotace budeme
s ohledem na počasí realizovat na podzim
tohoto roku, včas se všem ozveme s nabíd-
kou lokalit a typů stromů. 
Posledním jarním vysazeným stromem je
smuteční vrba u Medláneckého potoka, kte-
rou zasponzoroval pan Kroužil z Kouzelného
sídliště. Denně k ní  chodí se svým pejskem
na kontrolu, vrbu mají i pojmenovanou.
I takové příběhy se vážou k medláneckým
stromům, děkujeme vám za ně.

Kateřina Žůrková,
místostarostka za Občané pro Medlánky 

Strom pro Medlánky

Uběhne skutečně jen pár týdnů
a připomeneme si okamžik, kdy byla před 100
lety vyhlášena Československá republika. V roli
pastoračního asistenta řečkovické farnosti
navštěvuji i Naději na Hapalově ulici. Zde mám
možnost setkat se s těmi, kteří si osobně
vzpomínají na našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka. Jde o tři zasloužilé babičky ve
věku nad 95 let. První z nich se mi svěřila, že její
táta, legionář, chodíval do Lán za panem
prezidentem a brával ji s sebou. T. G. Masaryk
od ní několikrát přijal kytičku, párkrát ji prý
pochoval v náruči a pozorně vyslechl básničku,
kterou si pro něj připravila.  Druhá z babiček si
pamatuje, jak pana prezidenta Masaryka vítali
na škole v Králově Poli. A třetí z babiček mi
nadšeně vyprávěla, jak na všesokolském sletu
v Praze procházel 1. muž republiky mezi
malými cvičenkami, zastavil se, pohladil ji
i ostatní a řekl: Vy moje zlaté Moravanky.
Všechny tři pamětnice při svém vzpomínání
doslova zářily a myslím, že dodnes vidí před
sebou živě T. G. Masaryka. A v jejich noblese je
poznat, že měly před očima vzor pravdy a lásky.

Augustin Dobeš, radní za KDU-ČSL

Žijí mezi námi
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Léto přináší prázdninovou atmosféru nejen do
škol, ale i do knihoven. A protože prázdniny
jsou v knihovně hlavně ve znamení úklidu, tak
aby se během těch dvou měsíců zvládly vytřít
všechny police, umýt okna, vymést pavučiny,
unaveným knížkám se mohly přebalit obaly,
napravit hřbety a slepit stránky, tak bude
knihovna o prázdninách otevřena pouze v po-
ndělí. Otvírací doba zůstává stejná jako ve
školním roce, to je 10–12 a 13–18. A aby si
mohla odpočinout i vaše knihovnice, tak po-
slední týden v červenci a první týden v srpnu
bude knihovna zavřena celé dva týdny v kuse.  

O prázdninách je i program v knihovnách vol-
nější, proto si o nich odpočineme od všech
těch programů jako je Kniha, kafe, kočárek,
Cowork, cestopisné přednášky, Yoga mysli,
Noc s Andersenem, dětský den, recitace ad.
Na druhou stranu by byla škoda nevyužít
krásné letní atmosféry a nevidět se mimo
prázdninovou otvírací dobu, proto můžete ve
středy 18. července a 15. srpna přijít do
knihovny na promítání filmů projektu Promí-
tej i ty!, kterými budou tituly Život začíná
po stovce a Hiphop-erace. Promítání pro-
běhne v obou případech v knihovně ve 20.00
hodin. 

Pokud jste v těchto horkých dnech ještě neza-
vítali do knihovny a nezjistili tak, jaký je tu pří-
jemný chládek, tak si na to vzpomeňte, až
v parných letních dnech nebudete vědět, kam
se před sluníčkem schovat. 

Krásné léto a na viděnou v knihovně!
Mgr. Helena Orálková, knihovnice

Zchlazení v knihovně

KJM

Děkujeme všem čarodějkám a čarodějům za účast na letošní slavnosti
a těšíme se zase za rok. Přežili všichni. 

Za organizační čarodějnický OPM tým čarodějnice Katýna

Čarodějnické Medlánky

18. 7. 2018 20.00 Život začíná po stovce, režie Bryn Evans 2014
Příběh blogerky Dagny narozené roku 1912, který nese vtipnou formou poselství, že život
je příliš krátký na to, abychom se nechali svazovat pocity studu a strachu. 
15. 8. 2018 20.00 Hiphop-erace, režie Asa Blanck 2015
Film o pozitivním přístupu seniorů a seniorek tanečního souboru, kteří vnímají svůj věk 90
let pouze jako číslo, jenž lze obelhat životním elánem a nadhledem. 

Prázdninová otvírací doba 
pondělí 10.00–12.00,
13.00–18.00 hodin

Knihovna uzavřena
23. 7.–3. 8. 2018

CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH

Čtení studentů FF MU z knihy R. Bradfordac Černošský Pánbůh a páni Izraeliti

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 průkazky platí na všechny provozy KJM.
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Pamatujete si, jak jsme hledali využití obecního pozemku v oblasti
u Perglu, který leží ladem, ale nelze jej vzhledem k jeho povaze využít
na žádné „stavby“? Našli jsme pro něj skvělé využití, respektive pro
jeho část. Vzhledem k tomu, že Medlánky nemají kostel ani jinou
duchovní stavbu vhodnou pro shromáždění věřících, rozhodli jsme se
vysázet na tomto místě stromovou kapli. Skupina naOKRAJI nám zpra-
covala úžasný realizační návrh a my Vám hrdě představujeme Kapli
věčného pramene. 

Kapli bude tvořit 18 buků lesních, které časem zapustí do sebe své
koruny a tak vytvoří tělo kaple. Buk lesní se vyznačuje tím, že má světlé
dřevo, a tedy i v zimě bude kaple bez listí vypadat impozantně. Vnitřek
a okolí kaple budou osety speciálními travními směsmi. Půdorys osázení
je ve tvaru kapky a kapli protíná cesta navazující na vycházkovou trasu. 
Pro tento nápad se nám podařilo nadchnout Odbor životního prostředí
a osázení tedy provede Magistrát města Brna na podzim roku 2018.
Vnitřní vybavení kaple pak bude dřevěné či kamenné (oltář a lavice)
a chceme ho vybrat přes uměleckou soutěž, proto pokud by Vás nápad
zaujal a chtěli byste se ho výtvarně ujmout, ozvěte se nám. Mobiliář
kaple vhodný do exteriéru pak dopořídíme v dalším období, mezitím
budou stromy růst.
Kaple může sloužit všem, a to jako místo spočinutí a rozjímání na pro-
cházkách, k venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě
nebo třeba pro pořádání koncertů.
Pokud Vás zajímá, jak takové kaple vypadají v reálu, podívejte se na
stránky tvůrců návrhu: http://www.naokraji.cz/kaple/#, kterým za pro-

jekt, který pro Medlánky bezplatně vytvořili, děkujeme a uděláme vše
pro to, aby realizace proběhla i k jejich spokojenosti.
O průběhu realizace Vás budeme průběžně informovat a do konce

roku snad budeme moci kapli i „pokřtít“.

Kateřina Žůrková, místostarostka za Občany pro Medlánky z. s.

CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH

Stromová Kaple věčného pramene v Medlánkách
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ŠKOLSKÉ OKÉNKO

Přijímací řízení na střední školy je za námi.
Žáci 9. tříd byli úspěšní již v 1. kole. Z celko-
vého počtu 33 žáků jich 8 přechází na gym-
názia, 21 na maturitní obory na středních
školách a 4 žáci na nematuritní obory střed-
ních odborných učilišť. Na víceletá gymnázia
přechází po úspěšném přijímacím řízení
z 5. ročníku 6 žáků a ze 7. ročníku 4 žáci.
I zápis do prvních tříd proběhl úspěšně. Ve
školním roce 2018/19 budeme otevírat
2 první třídy s optimálním počtem žáků
kolem 25.

V rámci sportovních aktivit jsme připravili pro
žáky atletické přípravky závody v atletickém
čtyřboji. Soutěžili žáci 1. a 2. ročníku v bězích
na 50 m a 300 m, skoku dalekém a hodu kri-
ketovým míčkem. Děkujeme rodičům, kteří
své děti přišli podpořit. 
První květnové dny bývají ve znamení atle-
tické soutěže Pohár rozhlasu, kterého se
zúčastnili i žáci druhého stupně. Soutěž byla
rozdělena na mladší a starší kategorii žactva
podle nových atletických pravidel. Naši zá-
vodníci dosáhli několikrát na stupně vítězů
a vzorně reprezentovali školu.
Výběr žáků 1. stupně reprezentoval naši
školu na štafetovém závodě smíšených druž-
stev. Absolvovali štafetu 8x100 m mladších,
8x100 m starších a 8x200 m smíšených mlad-
ších a starších žáků. Přestože štafety složené
z žáků 1.–3. tříd svoje běhy s přehledem vy-
hrály, po součtu všech výsledků obsadilo
družstvo „A“ v silné konkurenci celkové
3. místo a družstvo „B“ 5. místo. Medaile si
některé naše děti odnesly i z vložených závodů
ve skoku a hodu.
Výběr našich sportovců se opět zúčastnil
i brněnského přeboru ve futsale, pod hlavič-
kou AŠSK bylo 32 škol nalosováno do čtyř-
členných skupin. Tu naši jsme dokázali s pře-
hledem vyhrát. Z prvního místa jsme byli na-
losováni do osmifinále proti ZŠ Labské.
Nakonec z vítězství 3:2 radovala ZŠ Labská
díky přísné penaltě v samotném závěru
utkání. 

Mimovýukové akce
Náplní mimovýukových akcí, které patří
k akcím ŠVP a doplňují nebo rozšiřují učivo
jednotlivých předmětů, je i návštěva Bota-
nické zahrady pro 6.třídy. V komentované
prohlídce skleníků žáci zhlédli rostliny, které
u nás běžně v přírodě nerostou. Po prohlídce
skleníků jsme navštívili i venkovní prostory
zahrady a ověřili si poznatky při vyplňování
pracovního listu.
Žáci devátého ročníku absolvovali další ex-
kurzi elektrárny. Tentokrát v rámci Dne
Země zavítali na Pedagogickou fakultu Ma-
sarykovy univerzity, kde se na střeše nachází
jedna z nejdéle sloužících fotovoltaických
elektráren v ČR. Žáci se tak dostali do těsné
blízkosti panelů i do prostor velína. Ze stře-
chy se pak přesunuli na katedru fyziky, kde
následovalo pásmo experimentů věnovaných
elektřině a také její výrobě. 

Vážení přátelé

Na Den Země absolvovali žáci 8. ročníku ex-
kurzi do čistírny odpadních vod v Bílovi-
cích nad Svitavou. Vzhledem k tomu, že toto
místo nabízí i spoustu alternativních výletů
do míst, kde v minulosti působili S. K. Ne-
umann či Rudolf Těsnohlídek, byla tato akce
spojena i se zeměpisně literární vycházkou. 
Pro doplnění výuky dějepisu se žáci 8. a část
žáků 9. ročníku vydali na exkurzi do Žďáru
nad Sázavou. V prostorách žďárského
zámku se všichni zapojili do plnění úkolů
dvou interaktivních výstav, které byly věno-
vané baroknímu umění, poutnímu místu Ze-
lená hora a osobnosti architekta Jana Blažeje
Santiniho Eichla. Navštívili jsme společně
nejen objekty zámku, ale i zámeckého kos-
tela, bývalého kláštera a poutního místa
Zelená hora.
8. ročník navštívil jako doplnění literatury Di-
vadlo Polárka. Zhlédli divadelní představení
Deník Anny Frankové. Jednalo o velmi ne-
tradiční zpracování příběhu z období druhé
světové války. Představení v nás zanechalo
spoustu nezodpovězených otázek k zamyšlení.
V souvislosti s učivem žáci navštívili i Mahe-
novo divadlo, s průvodcem se dostali do
míst, která nejsou veřejnosti přístupná.
Exkurze pro žáky 2. stupně jsme završili ná-
vštěvou festivalu RE:PUBLIKA, který se
konal v rámci oslav 100. výročí založení repu-
bliky. Deváťáky velmi zaujala výstava Morava
v průběhu 20. století v MZM. 
Již tradičně patřil konec školního roku kur-
zům. Konal se vodácký a cyklistický kurz
pořádaný pro 8. a 9. třídy tradičně na RS
Krkavec. Sedmáci zamířili na přírodovědný
kurz na RS Ředkovec. Pobyt byl zaměřen na
ekologii a ŽP. Šesťáci si vyzkoušeli svoji odol-
nost ve středisku Březová na kurzu mimořád-
ných událostí. Všichni žáci, kteří se zúčastnili
těchto zajímavých sportovně poznávacích
pobytů, se vrátili zdraví a spokojení.

Jarní období je příhodné na přesunutí části
výuky do přírody a umožňuje tak vhodně sklou-
bit teorii s praxí. Mezi prvními letos na školu
v přírodě vyjely třídy 2. B, 3.A, 3.B a 3.C do
krásného prostředí hotelu Medlov v blízkosti
Fryšavy pod Žákovou horou. Učení doplnily hry,
soutěže a výlety do okolí. Pobyt byl zpestřen
besedami s hasiči a policisty i ukázkami jejich
práce.
A protože toto období také nabízí dětem
více aktivit spojených s cyklistikou, využili
jsme program EMPÍK CYKLISTA. Žáci 4.B a C
se zúčastnili posledního bloku dopravní sou-
těže. Žáci 4.A tento blok už absolvovali. Děti
byly připravovány na možnost samostatné
účasti v silničním provozu po dosažení věku
10 let. 
V posledním bloku žáci absolvovali závěrečný
test a po jeho splnění získali průkaz cyklisty.

Adoptované stromy
Na jaře letošního roku naši školu oslovili zá-
stupci MČ a nabídli nám adopci stromů,
třešně okrasné bezplodé, které byly vysa-
zeny na ulici Hudcova proti základní škole.
Po projednání na Sdružením rodičů a konzul-
taci s ostatními zákonnými zástupci žáků
proběhla sbírka a stromy byly zakoupeny. Ve
spolupráci s radnicí pak v návaznosti na
oslavy Dne Země vysazeny a zkrášlují našim
žákům pohled ze školních oken.
Vážení rodiče, přátelé školy a medlánečtí ob-
čané, dovolte mi, abych vám jménem svým,
zástupců školy i všech zaměstnanců popřála
krásnou dovolenou, kterou strávíte spolu
s nejbližšími a načerpáte nové síly do dalších
pracovních i osobních aktivit. 
Žákům přeji hezké prázdniny!

Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy
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ŠKOLSKÉ OKÉNKO

Dne 9. 5. 2018 převzala ředitelka školy z rukou 1. náměstka primátora
města Brna Mgr. P. Hladíka a ředitele projektu Skutečně zdravá škola
Mgr. T. Václavíka stříbrný certifikát za splnění kritérií Skutečně zdravé
školy (více na www.skutecnezdravaskola.cz).
Děkujeme za ocenění práce naší mateřské školy. 

Iva Tomášková, ředitelka MŠ Hudcova

Stříbrný certifikát Skutečně
zdravé školy pro MŠ Mateřská škola V Újezdech by

touto cestou chtěla poděkovat
našim rodičům, kteří se dne
11. 5. 2018 zúčastnili brigády
na školní zahradě. I když nám
počasí nepřálo, stihli jsme udě-
lat hodně práce, např. nátěry
herních prvků, instalace svodů
dešťové vody, opravy koloběžek
a odrážedel, úpravu ohniště
a jiné zahradní práce. Děti si
mohou více užít pobyt na za-
hradě a využívat nových mož-
ností. O to víc mě těší, že se
nám podařilo upravit zahradu
v květnu, který je „Měsícem
školních zahrad“.

Jana Kadlecová,
MŠ V Újezdech

Poděkování rodičům

Dne 16. 5. 2018 se zúčastnili předškoláci MŠ Hudcova XXI. ročníku
městské  sportovní olympiády pro děti předškolního věku pod názvem
„Slunce, voda, vzduch - krása, zdraví, život“ na sportovním hřišti
v Brně–Slatině. MŠ získala 7 medailí pro jednotlivce i vítězný pohár pro
nejúspěšnější školu.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Iva Tomášková, ředitelka MŠ Hudcova

Velký úspěch našich předškoláků
na městské sportovní olympiádě!

Počátkem června jsme společně s dětmi navštívili centrum Eden, ráj zá-
bavy a poznání na Vysočině.
Po milém přivítání a po svačině pod košatou lípou děti prožily interak-
tivní program „Od rostlinek po zvířata“ v návštěvních zónách farma,
ovocný sad, babiččina zahrádka a tvořivá dílna.
Na farmě v jízdárně si děti prohlédly dva krásné koně Lucinku a Saly.
Moc se jim líbilo velké množství domácích zvířat v hejnu i ve stádech
a obdivovaly přátelského oslíka Toníka. V ovocném sadu byla pro děti
připravena edukativní aktivita na přiřazování plodů ke stromům. Všichni
se zapojili do hry a předávali si zkušenosti se zpracováním ovoce. V ba-
biččině zahrádce si děti pohladily a nakrmily kamerunské kozy s kůzlaty
a malé prasátko Pepinu. V domácí dílně si děti samostatně vytvořily
dárek z česané vlny a celý program byl završen pohybovou aktivitou
prolézáním členitého tunelu a krtčí hromádky.
Celé dopoledne proběhlo v radostné atmosféře a všichni jsme odjížděli
plni krásných dojmů a prožitků.

Helena Benešová, MŠ Hudcova

Náš výlet do ráje

V dubnu jsme s dětmi u příležitosti Dne Země navštívili Přírodní za-
hradu u smrku v Brně-Králově Poli. V zahradě přivítala děti paní Mi-
čolová, která se o zahradu stará a která umí o zahradě poutavě
vyprávět. Seznámila děti s jednotlivými prvky zahrady – studnou, oh-
ništěm, indiánským totemem, kamennou bylinkovou spirálou či ma-
sážní stezkou na stimulaci nožní klenby. Poté představila dětem loutky
čtyř živlů (oheň, země, vzduch, voda) a spolu s dětmi jsme si mohli
projít labyrint cest těchto živlů ztvárněný na velké plachtě na zemi.
Obdivovali jsme množství rozkvetlých tulipánů, prošli jsme tajemnou
stezkou hlídanou obřím pavoukem a na závěr jsme si zasadili svůj
vlastní růžový keř.
Dětem i nám dospělým se v zahradě moc líbilo a těšíme se příští návštěvu.

Dvořáková Barbora, Benešová Helena, třída Medvídků MŠ Hudcova 

Přírodní zahrada u smrku

Celý květen se děti i zaměstnanci mateřské školy těšili a připravovali
na Letní slavnost, která se uskutečnila 24. 5. 2018 od 15.30 hod. na
školní zahradě, tentokrát na téma „Děti Země“.  Předškoláci ze všech
sedmi tříd, oblečeni v barvách olympijských kruhů, zatančili tance na
písničky charakterizující jednotlivé části světa a rozloučili se tak před
nástupem do prvních tříd s mateřskou školou. 
Po jejich vydařeném vystoupení byla připravena pro děti stanoviště s úkoly,
kde si mohly například vyzkoušet chůzi s ošatkou a ovocem na hlavě jako
je tomu zvykem v Africe, skákaly jako klokani v Austrálii nebo jezdily na
koních jako kovbojové v Americe. Kdo nasbíral razítka ze všech stanovišť,
získal jako odměnu velkou omalovánku a míč v podobě zeměkoule.  Když
zrovna děti nesoutěžily, mohly se projet na velké nafukovací skluzavce,
dát si s rodiči či prarodiči zmrzlinu, cukrovou vatu, nebo ochutnat mimo
jiné pomazánky, domácí granolu s jogurtem či flapjacky, které připravily
paní kuchařky z naší kuchyně dle receptů projektu Skutečně zdravé školy.
Po celou dobu slavnosti probíhaly v jednom z altánů ukázky práce za-
hradních architektek, které vytvářely různé přírodní dekorace. 
Počasí nám přálo, celou zahradou se nesly tóny veselé hudby a panovala
dobrá nálada. Rodiče, děti i zaměstnanci školy se společně bavili a snad
všichni odcházeli s úsměvem na tváři a s pocitem příjemně stráveného
společného odpoledne.

Mgr. Monika Havířová, Bc. Martina Havlíčková, MŠ Hudcova

Letní slavnost v MŠ Hudcova
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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.

Josef Tenora 90 let
Jaroslav Kotulán 85 let
Anton Borik 80 let
Vlasta Direrová 80 let
Emília Kučerová 75 let

Libuše Šenkyříková 75 let
Jan Marša 70 let
Milan Úlehla 70 let
Jana Vlková 70 let
Miluše Zimolová 70 let

Blahopřání

Všechno nejlepší!
za SPOZ Vladimíra Vespalcová

Píši do neznáma, protože ze tří míst, která
jsme 5. června 2018 se seniory navštívili,
většina z nás znala jen Poděbrady. Ale pěkně
od začátku: ráno přijel na medlánecký „kru-
háč“ krásný autobus. Zánovní, čisťounký
a pohodlný, jen pan řidič byl poněkud nervó-
znější. Venku vedro, uvnitř jsme měli příjem-
nou klimatizaci, cesta byla dlouhá, ale
zajímavá. Až u Nymburka, mezi Kolínem
a Mladou Boleslaví první zastávka: zámek
Loučeň. Skvostný zámek na počátku 18. sto-
letí  postavili Valdštejnové, později přešel do
rukou Thurn-Taxisů, kteří zde žili do roku
1945. Zámek byl za komunistického režimu
zdevastován, po revoluci se v okolí Loučeně
utvořila společnost, která zámek uvedla
takřka do původního stavu. Povedlo se i se-
hnat inventář a obnovit krásu jak zámku, tak
jeho okolí. Dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavostí, např. že rod Thurn-Taxisů (ně-
mecko-italský rod) zbohatl tím, že začal jako
první v zemích Rakouska-Uherska rozvážet
a provozovat poštovní služby. A také jsme
nevěděli, že jeden z členů tohoto rodu při-
vezl do Čech z Anglie fotbal! Založil loučeň-
ské fotbalové mužstvo a to sehrálo jako
první v Čechách mezinárodní utkání s an-
glickým týmem. Zaujala nás také paní prů-
vodkyně ve stylovém růžovém kloboučku
a černých rukavičkách a mohli jsme si sed-
nout ke stolu v prostřené, krásné barokní jí-
delně. Moc se nám líbil i zámecký park, kde
je – v Evropě ojedinělý – soubor 11 labyrintů
a přírodních bludišť, prastaré unikátní
stromy, nádherné vyhlídky do okolí a plno
květin, zvláště růží. Naproti zámku hezká res-
taurace, kde jsme si pochutnali na výtečném
obědě a jedeme dál.

Seznámení se Smetanou
Jenom pár kilometrů od Loučeně se nachází
městečko Jabkenice, na jeho konci myslivna,
kde posledních 8 roků prožil Bedřich Sme-
tana. Zde, v jabkenické myslivně, bydlel s ro-
dinou po svém ohluchnutí u dcery Žofie,
provdané za lesního, zde ještě tvořil, vyučo-
val, přijímal návštěvy ostatních známých
osobností našeho tehdejšího kulturního
světa. Byli jsme překvapeni rozsáhlou pozůs-
talostí ze života skladatele i jeho rodiny –

Výlet do neznáma

dopisy, notové záznamy, fotografie. Celá
myslivna – muzeum – je plná zajímavých pa-
mátek a my jsme se dozvěděli opět spoustu
nového ze života tohoto hudebního velikána
(jako člověk byl ale prý maličký, sotva 16O
cm!). Ještě jsme se pěkně seřadili před so-
chou B. Smetany, pan Pařízek pořídil spo-
lečné foto a ujíždíme do Poděbrad.
V tomto krásném lázeňském městě jsme si
za jízdy prohlédli náměstí se sochou krále Ji-
řího z Poděbrad, náš pan řidič spěchal, a tak
jsme moc času na prohlídku lázní neměli.
Zhlédli jsme proslulé květinové hodiny, kou-
sek kolonády, někdo zakoupil lázeňské
oplatky, někdo si dal kávičku, někdo kratič-
kou procházku po parku. No a nastoupili
jsme cestu domů. Koukáme do krajiny a spe-
kulujeme, kde asi dnes zapršelo, protože

všude kolem vidíme, jak by bylo zapotřebí
deště.

Poděkování
Šťastně jsme se vrátili, výlet byl opravdu pře-
krásný, poučný a opět musím poděkovat
Vlaďce Vespalcové za celou organizaci i tra-
diční zasvěcené průvodní slovo. A samo-
zřejmě „naší“ radnici, že nám dopřála tento
krásný den.
Dovolte, vážení spoluobčané, abych jménem
naší komise SPOZ i medláneckých seniorů
popřála všem krásné léto, spokojenou a ve
zdraví prožitou dovolenou, dětem krásné
a veselé prázdniny, ať se všichni ve zdraví
zase setkáme na našich medláneckých hodo-
vých slavnostech v září. 

Marie Kalová

V květnu a červnu proběhl v rámci cyklu Vzděláváme medlánecké kurz Zahrada a zdraví pro
seniory. Program připravila Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně. Náplní kurzu byly
informace nejen o nezávadných potravinách, koření a bylinách, zdravém životním stylu, ale třeba
i o pivě. Díky finanční podpoře města Brna se tak mohl rozrůst cyklus pro naše seniory o jarní
semestr a na podzim se budeme opět těšit na cyklus Masarykovy univerzity.

Kateřina Žůrková, Občané pro Medlánky z .s

U3V – Zahrada a zdraví
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SPORT

Fotbalisté končí sezónu 2017–2018
Dětem začínají prázdniny, my dospělí se chystáme na dovolenou a fot-
balistům FC Medlánky současně končí fotbalová sezóna ročníku 2017–
2018. Jarní část sezóny – domácí zápasy – byly odehrány mládežnickými
družstvy, „B“ muži a družstvem žen na hřišti s umělou trávou a naše
první mužstvo mužů svá domácí utkání byla odehrána na hřišti FC
Dosta Bystrc v Brně-Bystrci, které nám poskytlo azyl z důvodu rozsáhlé
stavební akce – zatrubnění Medláneckého potoka. Tato akce v rámci
protipovodňového opatření postihla nejen naše hřiště, ale i podstatnou
část Medlánek. V Medlánkách stavební práce v podzemí ještě probíhají,
ale v areálu fotbalového stadionu FC se pomalu chýlí k závěru. Vy, kteří
se občas kolem hřiště pohybujete, jste si jistě všimli, že proběhla rekon-
strukce celého hlavního hřiště včetně nových drenáží, nového povrchu
celého hřiště, nového zavlažovacích systému a v současnosti i osetí
hrací plochy travním semenem. Nám nyní nezbývá než čekat, i s ohledem
na přízeň počasí, jak bude probíhat zazelenání hrací plochy, tím máme
na mysli, kdy bude hrací plocha v takovém stavu, že nás pustí k jejímu
používání. Někteří optimisté mezi námi věří, že na hřišti odehrajeme
již podzimní sezónu ročníku 2018–2019, která začíná již v měsíci srpnu
2018, ti, co jsou skeptičtější, mají na mysli další pronájem některého
z brněnských hřišť pro odehrání domácích zápasů. To jsou ale úvahy,
které ponechejme na přírodě, která se k nám s ohledem na chybějící
déšť zatím nechová moc přívětivě.

V době tvorby tohoto článku byla většina soutěží již ukončena, pouze
u mužů a dorostů zbývalo odehrát poslední kolo a je tedy na místě Vás
seznámit s tím, jak se našim 13 družstvům dařilo. 

„A“ muži – 1.B třída sk. A JmKFS – 6. místo se získanými 35 body, bez
odehraného posledního zápasu ve Slavkově
„B“ muži – městský přebor – 13. místo se získanými 22 body, bez ode-
hraného posledního zápasu v Líšni „C“
Ženy  –  Moravskoslezská divize žen – 1. místo – se získanými 29
body
Starší dorost – krajský přebor – 13. místo – se získanými 15 body, bez
odehraného posledního kola s MSK Břeclav
Mladší dorost – krajský přebor – 10. místo – se získanými 24 body, bez
posledního odehraného zápasu s MSK Břeclav
Starší žáci – 1. třída st. žáků – 8. místo s 24 body
Mladší žáci – 1. třída mladších žáků – 3. místo s 49 body
Starší žáci „B“ – městský přebor – 2. místo 45 body
Mladší žáci „B“ – městský přebor – 8. místo s 12 body

V městských soutěžích hrají svá utkání ještě družstva našich přípravek
– starší přípravka „A“ a „B“ a mladší přípravka „A“ a „B“. Všechna
čtyři družstva hrají se střídavými výsledky, rozdíly ve výsledcích bývají
až dvouciferné a tabulky s pořadím jednotlivých družstev se s ohledem
psychiku dětí neuvádějí. Naše minipřípravka se soutěží nezúčastňuje.
Kromě stavebních prací a rekonstrukce hrací plochy jsme medláneckou
veřejnost informovali i o novém sociálním zázemí pro mládež v budově
sauny, kde je v současnosti prováděno dovybavení nábytkem v nových
kabinách tak, aby do podzimní sezóny došlo ke zprovoznění kabin
i nového sociálního zařízení. Nová WC jsou již v době konání zápasů
na umělé trávě využívána. Jediné, co dosud není vyhotoveno, je vytápění
prostor.

Jménem všech medláneckých fotbalistů a funkcionářů přejeme všem
občanům Medlánek krásnou a ničím nerušenou dovolenou a pokud
Vám na podzim zůstane o víkendech nějaký volný čas, přijďte se na
některý z našich zápasů podívat, bude o Vás postaráno, neboť v objektu
je krásná restaurace s velkou zahrádkou i prostory pro hry vašich dětí. 

JUDr. Lubomír Súkup, výbor FC Medlánky

V září 2018 bude pokračovat činnost v těchto mládežnických oddílech:

BŠM Brno
•  basketbalová přípravka - pondělí a čtvrtek 16.30–17.30 

TJ SOKOL MEDLÁNKY 
•  oddíl všestrannosti - úterý 16.30–17.30 
•  florbal pro děti 3.–7. třída – úterý 17.30–18.30 
Nově otvíráme oddíl florbalu pro mladší děti:
- florbal pro děti 1.–3. třída – středa 17.00–18.00

Všechny oddíly budou i v příštím školním roce fungovat v ZŠ Hudcova.
Zápis proběhne začátkem září 2018. Informace budou uvedeny na
webu MČ Brno-Medlánky v sekci Školy a volný čas na konci srpna.
Za Sokol Medlánky 

Lucie Slavíková a Zdeňka Brabcová, Sokol Brno-Medlánky

POŠLI PŘÁNÍ 
5. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÁNÍ MEDLÁNEK

Pravidla soutěže
Vytvořte papírové přání v tradičním formátu (A5–A6)!

Letošní ročník má zaměření: Vánoční přání
Dvě soutěžní kategorie: tvůrci do 13 let a nad 13 let. 

Jakákoliv výtvarná technika je povolena. Přání můžete malovat, lepit,
tisknout, razit, psát básně, fantazii se meze nekladou...

Uvnitř nechejte přání, pokud možno nepopsané. 
Všechna doručená přání budou věnována medláneckým občanům na

tradičním vánočním Setkání generací nebo jako vánoční pozdrav
ÚMČ, jedno vybrané přání pak poslouží jako vzor pro PF úřadu. 

Přání můžete do soutěže věnovat více. 
Termín soutěže: 1. 7.–31. 9. 2018

Vyhlášení vítězů proběhne v předvánočním čísle Medláneckého
zpravodaje.

Jak přání předat? 
Přání vložte do obálky, na kterou napište: 
POŠLI PŘÁNÍ, jméno, věk, kontaktní adresu, telefon a e-mail autora
nebo jeho zástupce (v případě dětí). 
Obálku pak předejte na ÚMČ Brno-Medlánky, podatelna (Hudcova 7).
Z odevzdaných přání vybere porota ta nejkrásnější a autoři budou odmě-
něni dárkovými poukazy či balíčky odpovídajícími věku autora.   
Garant soutěže: 
Kateřina Žůrková, místostarostka za Občané pro Medlánky 
Hodnotící porota: 
Kateřina Bukovjanová za Medlánecký zpravodaj, Mgr. Vladimíra Vespal-
cová za Sbor pro občanské záležitosti, Zdeňka Brabcová za kulturní
komisi a Kateřina Žůrková – garant soutěže.

Sokol Medlánky
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SLUŽBY VEŘEJNOSTI

Medlánecký rodák Milan Sláma uspořádal v Konírně krásnou výstavu
jeho prací. Návštěvníky vernisáží provedl medlánecký radní pan Au-
gustin Dobeš a společně s paní Evou Pilarovou zahájili unikátní vý-
stavu originálních fotografií. Jak sám pan Sláma říká, nepatří
k fotografům, kteří si vyberou vhodné místo, postaví stativ, dlouze
hledají a pak konečně zmáčknou spoušť. Je fotografem, který jde
a fotí. Fotografuje všechno, co mu padne do oka. A fotí dobře. Čer-
nobílých snímků medláneckého rodáka si všiml dokonce i americký
módní fotograf Alahn Brezan a v roce 2012 mu otiskl první obrázky
v prestižním časopisu EXALTA MAGAZIN. Jsme moc rádi, že si pan
Sláma vybral ke své výstavě právě naši medláneckou Konírnu a potěší
nás, pokud se v budoucnu rozhodne výstavu pro medlánecké občany
znovu uspořádat. 

Alena Bradáčová, úsek pro kulturu a dotace MČ Brno-Medlánky

Milan Sláma vystavoval
v Medlánkách

I Medlánky budou mít dobrovolníky!

Domov pro seniory Podpěrova letos začíná svoji spolupráci s Dobro-
volnickým centrem ADRA Brno. Toto centrum vysílá dobrovolníky do
dalších domovů pro seniory či sociálních zařízení v našem městě.
Cílem je propojit ty, kteří mohou a chtějí pomoci, s těmi, kteří jsou
osamocení nebo nemocní. 
Co je náplní dobrovolnické činnosti? “Dobrovolník pravidelně (jednou
za týden či za čtrnáct dní) přichází za seniorem a společně dělají to,
co je baví. Povídají si, hrají deskové hry, vzpomínají nad fotoalbem,
čtou si či si vyjdou na krátkou procházku,” popisuje vedoucí centra
Kateřina Havránková. „Máme i dvojice, které spolu sledují opery na
Youtube, dívají se na oblíbený seriál v televizi či si lakují nehty.” To,
co se jeví jako obyčejná návštěva, může znamenat mnoho – pocit jis-
toty, že o mě má někdo zájem, radost, těšení se a zlepšení psychic-
kého či fyzického stavu. 
ADRA si váží navázání spolupráce s Domovem pro seniory Podpěrova
i všech dobrovolníků, kteří i v dnešní uspěchané době nacházejí smysl
v jiných než materiálních hodnotách. Těší se z toho, že i medlánečtí
senioři budou mít své společníky. 
Budeme rádi, pokud se budete chtít zapojit i vy. Nepotřebujete
k tomu žádné předchozí zkušenosti nebo kvalifikaci, ani věk není li-
mitem. Potřebujete jen srdce na správném místě a trochu času.  
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese adrabrno@adra.cz nebo na
telefonu 733 598 494. Na činnost ADRY se podívejte na facebooku
či instagramu AdraBrno. A pamatujte, že už Ezop říkal, že “žádný
dobrý skutek, jedno jak malý, nikdy není zbytečný”.

Nabídka pomoci s péčí o seniory
Blíží se období prázdnin a dovolených, což bývá obdobím, kdy mnozí
z vás přemýšlí, jak to udělat po dobu nepřítomnosti s péčí o nejstarší
členy rodiny.  Řešení nabízí Odbor sociálních služeb ÚMČ Brno–Krá-
lovo Pole. Naším cílem je pomoci klientům zůstat co nejdéle v přiro-
zeném domácím prostředí. Poskytujeme tři typy služeb –
pečovatelskou službu v terénu, odlehčovací službu a denní centrum.
Disponujeme vlastní kuchyní s jídelnou pro důchodce, kde nabízíme
tři druhy stravy – normální, diabetickou a žlučníkovou dietu. Oběd si
mohou klienti dát buď přímo v jídelně, nebo vzít s sebou. Pro osamělé
lidi je to i jistá forma společenského života a zejména tolik potřeb-
ného kontaktu s vrstevníky.  Další možností je využití rozvozu stravy
formou pečovatelské služby přímo do domácnosti klienta. Cena
obědu je 52 Kč pro klienty pečovatelské služby a 59,80 Kč pro ostatní.
Rozvoz obědů je realizován nejen v pracovní dny, ale i o víkendech
a státních svátcích. Předáním oběda dochází ke kontaktu s klientem,
který slouží také jako každodenní kontrola. 

Další službou, kterou nabízíme celoročně, je tzv. odlehčovací služba.
Je určena pro seniory s trvalým bydlištěm v Brně, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu.
Jejich pobyt v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pečujícím
osobám a klientům zajistí kvalitní uspokojení jejich denních potřeb.
Odlehčovací služba má nepřetržitý provoz a maximální doba pobytu
je 3 měsíce.

V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory,
kteří potřebují péči druhé osoby a nemohou nebo nechtějí z různých
důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zamě-
stnání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen
pro všechny, kdo žijí osaměle, ale přesto chtějí trávit dny plnohod-
notně. Provozní doba je od 7.30 do 15.00 hodin pouze v pracovní
dny. V denním stacionáři je realizován bohatý aktivizační program. 

Více informací Vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí odboru
sociálních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno tel. 541 428 411,
illeovamartina@krpole.brno.cz.
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Tak jako každý rok, i letos patřil první červnový víkend dětem. Sobotní
Medlánecký dětský den proběhl v Zámeckém parku a na sportovním letišti
v Medlánkách 2. 6. 2018. Dopoledne se v parku děti nejen bavily, ale také
se mnohému mohly naučit v kreativních dílničkách Frikulín, propočítat
různé úkoly u stanoviště Dětského podnikatelského klubu a zaskotačit si
na sportovních stanovištích skautů, plaváčků a táborníků nebo si zkusit
základy první pomoci v Medvídkové nemocnici. Ti nejmenší se zastavili na
stanovištích Perníkové chaloupky, kde kreslili i sportovali. Při procházce
parkem potkali veselého balónkového klauna i modrého hrocha, maskota
stejnojmenného nadačního fondu. Na stanovišti Univerzity obrany a měst-
ské policie si přišli na své hlavně kluci každého věku, protože tu na ně če-
kala policejní auta nebo skútr nejen k podívání, ale mohli si jízdu
i vyzkoušet. BRuNO family park zajistil zábavu ve skákacím hradu a malo-
vání na obličej. Nechyběli ani koně, na kterých se děti mohly povozit a do-
konce byl k vidění i čáp BRuNO family parku, se kterým se děti mohly
vyfotit. Starší děti si mohly vyzkoušet pískování nebo rytí do skla. Nechy-
běla ani skupina historického šermu Njӧrd, která vystoupila s programem,
který diváky přenesl do dob dávno minulých a ukázal, jak se tehdy žilo
i bojovalo. V doprovodném programu na pódiu tentokrát vystoupily
dětské folklórní soubory Ondrášek a Břeclavánek společně s medlánec-
kým dětským tanečním souborem Slavíček a Crazy Pompons. Zahrály nám
také hudební skupiny Blue Bench a Ypsilon. 
Odpoledne na letišti byly připraveny komentované ukázky práce záchra-
nářů, hasičů, psovodů městské policie a skupiny Commandos z Univer-
zity obrany. Seskočili parašutisté a svoje umění předvedli také členové
aeroklubu Medlánky na svých strojích. Tvořivé děti měly možnost vy-
zkoušet si streetart a vytvořit si sprejem svoje vlastní umělecké dílo. Od-
polední doprovodný program představovaly testovací jízdy Škody auto,
stánek se sportovními potřebami firmy Decatlon, které si návštěvníci
mohli vyzkoušet, nebo třeba možnost projet se v motokárách Autoklubu
ČR. Celým dnem návštěvníky provedla moderátorka Kristýna Kolibová,
moderátorka Free rádia, která se své úlohy zhostila na výbornou. Touto
cestou bychom moc rádi poděkovali všem našim sponzorům a jsme rádi,
že se Medlánecký dětský den těší takové oblibě. Budeme se těšit zase
za rok. Alena Bradáčová, úsek kultury ÚMČ Brno-Medlánky

Ohlédnutí za Medláneckým dětským dnem

Na základě spolupráce Medlánek s firmami v Technologickém Parku
můžeme nyní poděkovat firmě BOBST, která nám natřela prvky na
hřištích v Zámeckém parku a na Višňové a firmě IBM, která zorgani-
zovala pro naše děti workshop o NE-Bezpečném internetu v CVČ
Jabloňka. Oceňujeme, že si firmy uvědomují svoji společenskou odpo-
vědnost a věnují se dobrovolnictví a prohlubování vztahů s místem,
kde sídlí. Oběma firmám děkujeme a těšíme se na další spolupráci
i s ostatními dobrovolníky, kteří se nám stále hlásí. 

Kateřina Žůrková, místostarostka za Občany pro Medlánky z.s.

Dobrovolnické dny v Medlánkách



14 Č Í S L O  3  /  Č E R V E N  2 0 1 8 M E D L Á N E C K Ý  Z P R A V O D A J

KULTURA

V tomto čísle bychom vám rádi formou příběhu představili sociální
službu Dům na půl cesty – Kotva, který spadá pod SOS dětskou ves-
ničku Brno. Dům na půl cesty je určen studujícím nebo pracujícím mla-
dým dospělým ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštíějí pěstounské
rodiny nebo dětské domovy.

Komu přeje štěstí? No přece připraveným! Jenže jak se připravit, když
je před vámi krok do takové velké neznámé, jako je dospělost a jste
na to úplně sami? Ríša takhle přemýšlí už několik měsíců a není mu
vůbec do zpěvu. To, že děti nebo spíš čerství dospělí po odchodu z dět-
ského domova mnohdy zažívají velké obtíže, je známá věc. I to, že
střet s realitou nekončí vůbec dobře.

Jen málokdo z nás se o sebe musel „úderem“ svých osmnáctin pos-
tarat sám, úplně ve všem. A i ten, kdo to dokázal, se mohl těšit na
nedělní oběd u mámy a podporu v případných problémech. Jenže Ríšu
v neděli nikdo nečeká a sám tuší, že to taky nemusí zvládnout. Ještěže
se s rostoucími obavami svěřil Zdeňkovi, svému vychovateli v dětském
domově. 

Zdeněk se trochu divil, protože s Ríšou nikdy nebyly problémy: na učilišti
se mu dařilo, do domova se nevracel opilý, bezcílné toulky po městě ho
nebavily – ale Ríšovu strachu rozuměl: několikrát už zažil, že i bezpro-
blémové děti se po odchodu z ústavní péče během několika týdnů do-
staly do spirály hromadících se průšvihů, dluhů a nakonec skončily
v lepším případě pod mostem. Zdeněk věděl o domu na půl cesty v SOS
dětské vesničce a doufal, že tam bude pro Ríšu místo. A taky, že tam
Ríša bude chtít jít bydlet: mnohdy je vidina svobody silnější než strach
z ní.

Ríša o tom ale dlouho nepřemýšlel a po společné návštěvě domečku
v záplavě zeleně se Zdeňkovi svěřil: tam bych moc rád šel… Za necelý
půlrok, týden po svých osmnáctinách, se Ríša neocitl ve vzducho-
prázdnu, ale podával si ruku s Matějem, vedoucím sociální služby DPC.

Tady by pohádka mohla skončit… kdyby to byla pohádka. Jenže ve
skutečnosti pro Ríšu začalo náročné období. Jen naplánovat měsíční
výdaje dalo práci. Až takovou, že po dvou měsících už měl Ríša svůj
první dluh. Matěj ho při společných setkáních nechal samotného přijít
na to, že jen z přídavků a příspěvku na bydlení nevyžije, pokud nechce
snídat, obědvat i večeřet třeba jen chleba s hořčicí. Ríša si sám našel
brigádu, jen pracovní smlouvu s ním Matěj prošel, aby za svoji práci
dostal zaplaceno. 

Krůček po krůčku spolu nacvičovali to, co děti jinak odkoukávají od
rodičů: rozpočítat příjmy a výdaje, naplánovat nákup na víkend, včas
zaplatit nájem, nezapomenout vstát a odejít na brigádu, i když kama-
rádi dospávají veselý večer. Když se poprvé objevila nutnost zaplatit
přes internet, Ríša to chtěl celé vzdát: tohle nemůžu zvládnout. Banka,
doklady, žádosti, úřední dokumenty, k tomu všechny ty reklamní le-
táky, které nabízejí tak výhodné a rychlé půjčky úplně na všechno:
úplná džungle. 

Ale všechno s Matějem zvládli a když po roce a půl Matěj navrhnul,
jestli by se Ríša nechtěl přestěhovat do tréninkového bytu, Ríša se
nebál říct ano. Vždyť si ani ne měsíc po závěrečných učňovských
zkouškách našel práci, dokonce v soukromé dílně, nejrychleji ze všech
spolužáků. Jako první z nich také dostal pracovní smlouvu na dobu
neurčitou: možná proto, že do práce od nástupu ani jednou neza-
spal… Vždyť to měl nacvičené z brigády! V tréninkovém bytě, kde
platí už plný nájem, nemá ani korunu dluhu. A to si koupil televizi
a dokonce i vysněné akvárko. 

Teď už mu připadá, že dokáže všechno. A přitom to nemuselo vůbec
dobře dopadnout. Ještěže štěstí přeje… komu vlastně? Někdy těm,
komu druzí přejí lepší život a také je na té cestě podpoří. Ale také si
to zaslouží a opravdu se snaží. Jako Ríša!

Komu přeje štěstí

Čtenáři Medláneckého zpravodaje možná netuší, že skautů a skautek re-
gistrujících se ve středisku Duha v Řečkovicích od roku 1989 stále přibývá.
V letošním roce překročíme třetí stovku registrovaných členů, z nichž část
tvoří i členové z Medlánek. Musí se tedy rozrůstat i prostory, ve kterých
realizujeme naši činnost.
V neděli 8. 4. 2018 odpoledne se u skautských kluboven na Prumperku
sešlo přes 100 lidí, převážně skautek a skautů. Přišli na slavnostní otevření
dvou nových kluboven skautek a skautů. 
Vzhledem k tomu, že akce byla významnou společenskou událostí,
slavnostního nástupu se zúčastnili kromě vedení české skautské orga-
nizace – Junáka a řečkovického skautského střediska - i starosta ÚMČ
Brno–Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot a kněží o. Jan Kotík
a o. Jindřich Kotvrda. Z významných hostů ještě musím zmínit i skaut-
ského bratra Marabua, kterého většina spoluobčanů zná z minulých
dob spíše jako hejtmana Ing. Stanislava Juránka. Na nové klubovny se
přišli podívat a podpořit nás i zástupci zdejší sokolské obce, organi-
začně nás velmi podpořila i orelská jednota a na prohlídku přišlo i ně-
kolik zastupitelů a administrátorů dotací místních samospráv. Při
krátkých rozhovorech nás těšilo každé slovo, kterým si návštěvníci cenili
toho, že vybudovat ve volném čase z chátrající půdy dvě rozlehlé plně
vybavené místnosti během čtyř let je opravdu velký kus práce. Téměř
každý neviděl jen pěkné nové místnosti, ale několik let intenzivní práce
skautů, kteří jsou stavaři, projektanti, řemeslníci, ekonomové, projek-
toví manažeři atd. Musím připomenout, že se výrazně zapojil i o. Jan
Kotík, který je profesí stavař. Bez něj a bez velkého společenství dalších
profesně zdatných řečkovických skautů by se taková práce zvládnout
nedala. 
V průběhu slavnostního otevření kluboven došlo i na předání několika
skautských vyznamenání. Vyzdvihnout bych chtěl činnost ses. Evy Štěpán-
kové (Ninien) a medláneckého br. Michala Dobeše (Šakala), kteří se kromě
intenzivní práce ve středisku věnují i vzdělávání skautů. Oba nezávisle na
sobě vedou vzdělávací lesní kurzy pro činovníky z celé republiky a díky
této práci byli oceněni medailí (Ninien obdržela medaili díků a Šakal do-
konce medaili sv. Jiří). Další oceněnou byla Terezie Fialová (Trinity) mimo
jiné i za vedení družiny přímo v Medlánkách, čímž vypomáhá skautskému
středisku Kompas. 
Otevírání kluboven předcházel sobotní společenský večer, který si při-
pravili v orelské tělocvičně rangers a roveři, tedy skautky a skauti ve věku
cca 15–25 let. Několik desítek skautek, skautů a nadšenců bylo svědky
vystoupení tanečníků, kapely a dalšího kvalitního programu. Při nedělní
akci kromě prohlídky kluboven mohli návštěvníci s dětmi navštívit něko-
lik stanovišť se soutěžemi a novinkou letošní akce byl bar vytvořený z vá-
zaných staveb. Nezbývá než poděkovat také všem samosprávným
celkům, které nás dlouhodobě podporují, shrnout, že se otevření klu-
boven vydařilo a aktivity skautského střediska Duha se mohou dále na
území Řečkovic, Medlánek a okolních městských částí rozrůstat. 

Jiří Libus

Dvě nové klubovny
i pro medlánecké skauty
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Poděkování

Jarní pobyt rodičů s dětmi na Poslední Míli.

Děkujeme všem rodičům i dětem za zájem o naše aktivity po celý školní rok 2017/2018. 
Přejeme Vám krásné prázdniny plné radosti, odpočinku a sluníčka a budeme se na Vás všechny těšit
opět v září. 
Za Dětský klub Medlánci Zdeňka Brabcová  

Dobrodružné hřiště Halda
V rámci projektu Dáme na vás jste za Medlánky zabojovali a podařilo se nám spo-
lečně hlasováním uspět v konkurenci mnoha jiných městských částí. Projekt dob-
rodružného hřiště na haldě tak získal podporu města, které na jeho realizaci
vyčlenilo více než dva miliony korun s dobou realizace do dvou let. Jelikož velmi
stojíme o realizaci hřiště ještě letos, rozhodli jsme se městu v této věci intenzivně
pomáhat. Díky společnému úsilí je nyní vybrán zhotovitel, který pro nás kapacitu
na letošní rok vyčlenil, probíhá projektová příprava a vše směřuje k realizaci hřiště
na podzim letošního roku. Moc se těším, že tu konečně vznikne hřiště také pro
větší děti. 

JUDr. Michal Marek, starosta 

10 let s DK Medlánci 
Před 10 lety se v Medlánkách ně-
kolik maminek na mateřské dovo-
lené společně rozhodlo založit
klub pro maminky, tatínky a jejich
děti. Tento nápad se mezi medlá-
neckými brzy ujal a Dětský klub
Medlánci se začal pravidelně schá-
zet jedenkrát týdně v SC Sýpka.
Brzy se ke klubíku přidala další ak-
tivita – Zpívánky, následovaly pravidelné jarní
a podzimní několikadenní výjezdy mimo Brno,
pořádání akcí pro veřejnost, miniškolka a řada
dalších…
Během uplynulých deseti let působili Medlánci
v pronajatých prostorech medláneckého
zámku, v rodinném domě na ulici Kytnerova
a od roku 2017 se zabydleli v Centru volného
času Jabloňka.  Množství a pestrost aktivit se
tím ještě rozrostly a nyní klub provozuje do-
polední miniškolku, volnočasové dopolední
i odpolední kroužky, jednorázové akce
a mnoho dalšího. Ze záliby na mateřské dovo-
lené se stala práce, která nás moc baví,
v Medlánkách má své místo a dává nám smysl. 
Těšíme se na další společně strávené chvíle
s medláneckými dětmi a jejich rodiči. 

Zdeňka Brabcová, zakladatelka DK Medlánci
a zastupitelka za OPM 

CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH

I letos můžete hlasovat pro medlánecký projekt v participativním rozpočtu města
Brna Dáme na vás. 

Náš spolek dal do projektů rekultivaci hřiště v Zámeckém parku. Chtěli bychom,
aby Zámecký park dostal dětské hřiště na míru, a to jak tematicky k místu, tak
vzhledem přizpůsobeným kráse jeho okolí. 

Požadavek na hřiště se nominoval vaší podporou do finále a od listopadu 2018
pak pro něj budete moci hlasovat naostro. Děkujeme za vaše hlasy. 

Kateřina Richterová, navrhovatelka projektu, Občané pro Medlánky z. s.

Zámecké dětské hřiště
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■ 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.  

■ Nebaví Vás čekat fronta na poště? Posílejte a vyzvedávejte balíky službou PPL na adrese:
DINERO – Palackého třída 159, Brno-Medlánky, Tel.: 739 443 544.

■ Hledám byt v Brně, spěchá!! Tel.: 739 826 409.
■ Hledám domek v Brně, pěkná lokalita. Tel.: 732 219 013.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

Do našich  kroužků na  školní rok 2018–19 je  možné on-line přihlašování od 20. 6. 2018.
Informace viz náš web. Zaměřujeme se na pestré a zábavné výtvarné činnosti a keramiku či točení
na kruhu pro děti i dospělé.
Srdečně zveme:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 12. 9. 2018, 15–18 hod.
Prohlídka dílen, informace o kroužcích, pomoc s on-line přihlašováním, malá tvořivá dílna.
ZKUŠEBNÍ TÝDEN KROUŽKŮ: PO-ČT 17. 9.–20. 9. 2018, v časech konání vypsaných kroužků viz web.
V těchto dnech si můžete zdarma přijít vyzkoušet činnost ve vámi vybraném kroužku či kroužcích.

DDM Helceletka – pobočka Domino, Kořískova 16, Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Mgr. Jana Podzemná, tel.: 775 803 059

Kam v Brně za vodou? 
Koupaliště Biotop Brno-jih, K Lávce 13, Brno
www.brno-jih.cz/koupaliste-biotop/
Otevírací doba bazénu: červen + září: Po–Ne 10:00–20:00; červenec
a srpen: Po–Ne 09:00–20:00 
Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 2, Brno
www.aquapark-kohoutovice.cz
Otevírací doba bazénu: Po–Pá 06:00–21:45; So, Ne, Sv 08:00–21:45 
Koupaliště Brno, Dobrovského 29, 612 00 Brno
www.koupalistebrno.cz
Otevírací doba bazénu: denně 9:00–21:00
Koupaliště Juliánov, Juliánovské nám. 1, Brno
www.koupalistejulianov.cz
Otevírací doba bazénu: denně 9:30–19:00
Koupaliště Královo Pole, Křižíkova 9d, 612 00 Brno
www.koupaliste-krpole.cz
Otevírací doba bazénu: denně 9.00–21.00 
Koupaliště Kraví hora, Kraví hora 947/1, Brno
www.kravihora-brno.cz
Otevírací doba bazénu: denně 10.00–22.00 
Koupaliště Riviéra, Bauerova 7, Pisárky 
www.rivec.cz
Otevírací doba bazénu: 2. 6.–31. 8. denně 9:00–21:00 (bazén 9:00–19:00)
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