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FOLKLÓRNÍ SOUBOR br. FERDINANDA VOLKA „FERDA“
při T.J. Sokol Brno-Tuřany

zve přátele folklóru na přehlídku lidových tanců
v podání různých krojových seskupení

„DONDITE K NÁM
NA BESEDU“ 
19. června 2010 

v areálu T.J. Sokol Brno-Tuřany

Hudební doprovod zajistí dechová kapela 
pana Hamrly z Chrlic VEČERKA

Program začíná v 16 hodin a zábava bude pokračovat celý večer.

Koná se za každého počasí.

A už jsou tu ...  VELIKONOCE

T.J. Sokol Brno-Tuřany a MČ Brno-Tuřany Vás srdečně zvou na
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

DOBYTÍ  SEVERNÍHO  PÓLU
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909

v provedení ochotníků JCR-Sivice

V neděli  25. dubna 2010  od  18 hod.
SOKOLOVNA TUŘANY                      

Vstupné 70 Kč

Předprodej vstupenek: zelenina Hasičská ul.
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VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE

VELIKONOCE jsou svým původem svátky 
jara. Jejich datum je určeno měsíčními 
fázemi, proto jsou svátkem pohyblivým. 
Slaví se první neděli po prvním jarním 
úplňku, který nastane po průchodu 
Slunce jarním bodem.

KVĚTNOU NEDĚLÍ  začíná tzv. Svatý nebo-
li pašijový týden. Na Květnou neděli se v 
kostelech světily „kočičky“ či březové 
nebo lískové větvičky nařezané po maso-
pustu. Ty měly velkou ochrannou moc 
proti ohni, blesku a nemocem.

ŠKAREDÁ STŘEDA  získala své přízvisko
z tradovaného předpokladu, že se toho 
dne, Jidáš na Ježíše mračil a škaredil. 
Podle lidové tradice se proto v tento den 
nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil 
ve všechny středy v roce.

ZELENÝ ČTVRTEK díky různým lidovým 
interpretacím založil tradici jíst v tento 
den něco zeleného, aby si člověk zacho-
val po celý rok pevné zdraví. Tento den 
odlétají zvony do Říma. Místo zvonů zvali 
lidi ke mši kluci s řehtačkami. I v Tuřanech 
se obnovila tato tradice a řehtačky může-
te slyšet ráno v 6 hodin a v poledne,
v pátek ve 3 odpoledne spolu s říkankou:

My Jidáše honíme,
na dřevo mu zvoníme.
Co Jidáši, cos udělal,

že jsi Krista Pána zaprodal.

VELKÝ PÁTEK  je den hlubokého smutku 
na památku ukřižování Ježíše Krista. 
Tento den lidé dodržovali přísný půst. 
Nesmělo se hýbat se zemí, do níž byl 
položen Kristus, nesmělo se také prát 

prádlo, protože by ho prý pradleny namá-
čely do Kristovy krve.

O BÍLÉ SOBOTĚ  v devět hodin ráno se 
vrátily zvony z Říma a odzvonily půstu. Po 
zaznění zvonů si lidé v tekoucí vodě omý-
vali tváře, aby byli krásní a neměli vyráž-
ku. Vařily se sváteční pokrmy, pekly se 
mazance a velikonoční beránci, pletly se 
pomlázky z vrbového proutí a zdobila se 
vajíčka. V sobotu večer se všude slavilo 
Vzkříšení Krista.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE byla slavností 
jara, nepracovalo se, skončil půst. V ko-
stele se světívaly pokrmy – maso, vejce
i pečivo. Kousek z takto posvěceného 
jídla dostala v  tento den každá návštěva, 
která vešla do domu. 
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Rada na 91. schůzi dne 27. 1. 2010:

- uložila ÚMČ odeslat seznam priorit 
městské části v oblasti oprav škol, 
školských zařízení, hřišť a sportovišť na 
OŠMT MMB a požádat o poskytnutí 
účelové dotace na vybavení škol,

- neměla připomínky k umístění stavby 
komunikací a inženýrských sítí v lokalitě 
Žleby s tím, že ke stavebnímu povolení 
bude dořešena otázky předání stavby 
do majetku města, popř. způsob údržby 
a výkon správy komunikace a inženýr-
ských sítí po jejich dobudování,

- nedoporučila ZMČ souhlasit s úpravou 
směrné části územního plánu spočívají-
cí v navýšení IPP v propojení ulice 
Myslivecké a Sokolnické na pozemcích 
p.č. 4625, 4626, 4623 a 4624 k.ú. 
Tuřany z hodnoty 0,4 na hodnotu 0,5,

- schválila zpracování PD "Realizace 
skladebných částí ÚSES (Územní 
systém ekologické stability)" v k.ú. 
Holásky Ing. Martinem Benešem, Brno 
za celkovou cenu 64 750 Kč, 

- schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory ve výši 6 000 Kč TJ Sokol Brno-
Tuřany na pořádání „Tuřanských 
vostatků", Sboru dobrovolných hasičů 
Brněnské Ivanovice ve výši 6 000 Kč na 
pořádán"Hasičských ostatků" a ve výši 
12 000 Kč na pořádání "Netradičních 
hasičských hodů", ve výši 5 000 Kč 
Sboru dobrovolných hasičů Brno-
Holásky na pořádání tradičních 
„Holaských ostatků 2010",

- schválila navýšení kapacity žáků MŠ  
Brno, Holásecká 11 na pracovišti Zaple-
talova z 25 na 28 žáků a na pracovišti 
Holásecká ze 75 na 80 žáků,

- souhlasila s aktivací mobilního 
telefonu starosty MČ Brno-Tuřany
v Informačním systému krizového 
řízení Jihomoravského kraje za účelem 
rozesílání varovných zpráv obyvatelům 
MČ Brno-Tuřany, kteří jsou do tohoto 
systému přihlášeni a nesouhlasila
s automatickým přeposíláním zpráv 
těmto obyvatelům od Krajského 
operačního a informačního střediska 
Hasičského záchranného sboru JmK,

- projednala majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 92. schůzi dne 10. 2. 2010:

- doporučila ZMČ souhlasit s požadova-
nou změnou ÚP v k.ú. Dvorska podél 
potoka Dunávka z plochy ZPF s objekty 
pro rekreaci na plochu BP - předměst-
ské bydlení,

- doporučila ZMČ souhlasit se změnou 
ÚP na pozemcích p.č. 1346/1 a 1346/6 
při ulici Petlákové z plochy DP (parkova-
cí plochy městského významu) na 
plochu SV (smíšená plocha výroby a 
služeb),

- vzala na vědomí projednávanou změnu 
č.I ÚP obce Kobylnice bez připomínek a 
projednávanou změnu č.III ÚP obce 
Sokolnice bez připomínek,

- souhlasila s návrhem umístění RD a 
garáže na pozemcích p.č. 301, 302/1 a 
303 k.ú.Holásky a s tím spojenou 
změnou průchodu do území,

- nesouhlasila se změnou v užívání 
stavby vjezdu do areálu firmy SASTA CZ 
a.s., Brno na ulici Votroubkové na 
pojezd vozidly o hmotnosti do 16 tun,

- doporučuje ZMČ schválit tyto nové 
názvy ulic:

Z JEDNÁNÍ RMČ A ZMČ

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  bylo ve zname-
ní pomlázky, což byla oblíbená zábava 
mládeže. Úder pomlázkou původně 
znamenal magický úkon ke zvýšení plod-
nosti žen. Šlehání pomlázkou kluci pro-
vázeli celou řadou říkanek a písniček. Za 
odměnu pak od dívek dostávali barvená 
vejce (zárodek života, symbol plodnosti).
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-  od ulice Pratecké směrem k areálu 
Aeroklubu Slat ina -  Arnošta 
Jedounka (nebo Jedounkova)

- propojení mezi ulicí Mysliveckou
a Sokolnickou - Honební (nebo Zaječí)

- nová ulice od Sokolnické směrem
k Tovární - Režná (nebo Bělásková)

- vzala na vědomí výsledky hospodaření 
za rok 2009 příspěvkových organizací 
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, 
Mateřská škola Brno, Holásecká 11, 
Mateřská škola Brno, V Aleji 2 a 
Základní škola Brno, Měšťanská 21,

- schvaluje uzavření smlouvy s TJ Sokol 
Brno-Tuřany o budoucí smlouvě o ná-
jmu pozemků ve vlastnictví TJ Brno-
Tuřany za účelem stavby tělocvičny 
(víceúčelové haly) na těchto pozem-
cích. Rada schvaluje text smlouvy o bu-
doucí smlouvě,

- projednala majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 93. schůzi dne 24. 2. 2010:

- schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory ve výši 1 200 Kč Knihovně 
Jiřího Mahena v Brně na nákup knih do 
knihovního fondu a ve výši 30 000 Kč TJ 
Brno-Dvorska na zajištění provozu
v roce 2010,

- vzala na vědomí rozpisy neinvestiční 
dotace od MČ na rok 2010 předložené 
ZŠ a  jednotlivými  MŠ,

- schválila úhradu věcných nákladů 
stravného zaměstnanců MŠ z neinves-
tiční dotace,

- schválila zadání podlimitní veřejné 
zakázky „Celoroční údržba ploch 
veřejné zeleně a letní údržba pěších 
komunikací v MČ“ uchazeči Martin 
Minks,

- projednala majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Rada na 94. schůzi dne 10. 3. 2010:

- schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory ve výši 15 000 Kč TJ Brno-
Dvorska na pořádání dostihových dnů
v roce 2010,

- schválila navýšení kapacity strávníků
v MŠ Holásecká a U Lípy Svobody 
celkem o 22 strávníků,

- schválila pronájem nebytového 
prostoru ve zdravotním středisku paní 
Zátopkové za účelem provozování 
služeb manikúra a modeláž nehtů,

- schválila provádění bezplatné údržby 
parčíku na ul. Vyšehradská – Glocova 
vč. přilehlých chodníků panem 
Florianem,

- projednala majetkové záležitosti – 
pronájmy a prodeje nemovitostí.

Zastupitelstvo na 23. schůzi
dne 25. 2. 2010:

- souhlasilo s úpravou směrné části 
územního plánu, spočívající v navýšení 
IPP z hodnoty 0,4 na hodnotu 0,5,
v propojení ulice Myslivecká a Soko-
lnická na pozemcích p.č. 4625, 4626, 
4623 a 4624 k.ú. Tuřany,

- souhlasilo s požadovanou změnou ÚP  
na pozemcích p.č. 1346/1 a 6 při ulici 
Petlákově z plochy DP (parkovací 
plochy městského významu) na plochu 
SV (smíšená plocha výroby a služeb),

- schválilo nové názvy ulic:
- od ulice Pratecké směrem k areálu 

Aeroklubu Slatina -   Jedounkova 
(nebo Arnošta Jedounka)

- propojení mezi ulicí Mysliveckou a 
Sokolnickou - Honební 

- nová ulice od Sokolnické směrem
k Tovární - Režná (nebo Bělásková),

- doporučilo směnu pozemků p.č. 4133, 
4134, 4135 k.ú. Tuřany ve vlastnictví 
města Brna za pozemek p. č. 4099 k.ú. 
Tuřany s výjimkou komunikačního 
koridoru kolmého na ul. Prateckou,

Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

29. 4. 2010 v 18 hodin v prostorách radnice

- souhlasilo se stávajícím zněním obecně 
závazné vyhlášky města Brna č. 
17/2005 o regulaci veřejné produkce 
hudby v pohostinských zařízení, vč. 
restauračních zahrádek, za účelem 
zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, v platném znění.

Volby do Parlamentu České Republiky se konají ve dnech  28. –  29. května 2010
                                    v pátek 28. května 2010 od  14.00 h – 22.00 h

a v sobotu 29. května 2010 od    8.00 h – 14.00 h

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 341  Br. Ivanovice   ZŠ Měšťanská 21 – jídelna
Okrsek č. 342  Holásky   ZŠ Požární 1
Okrsek č. 343  Tuřany     ÚMČ Tuřanské nám. 1
Okrsek č. 344  Tuřany     ÚMČ Tuřanské nám. 1
Okrsek č. 345  Dvorska   MŠ Zapletalova 67  

VOLBY DO PARLAMENTU

Děkujeme všem sponzorům XVIII. 
společenského plesu městské části Brno-
Tuřany za finanční a věcné dary. 
Jsou to: 
A.D. Josef Šedivý, s.r.o., COLA  - 
transport, s.r.o., Ing. Pavel Bárta, 
DESTILA, s.r.o., DIRS Brno  s.r.o., paní 
Drahomíra Doležalová, ESTOP, spol. s 
r.o., FRESTA, s.r.o., GRO – JAM, s.r.o., 
Hasiči Brněnské Ivanovice, HERBST 
AERO a.s., Rodinné vinařství JEDLIČKA  
NOVÁK, KODASTAV s.r.o., KOMFORT, 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

a.s. – stavební firma, slečna Ivana 
Kolečková, PhDr. Božena Küfhaberová, 
Ph.D, KOMAXIT CZ, s.r.o., paní Jitka 
Lespuchová, pan Martin Minks, 100 
MEGA Distribution s.r.o., pan Václav 
Nekolný, OK Group, a.s., ROTAX – 
specializovaná prodejna, ŘÍHA Interier, 
spol. s r.o., Stavební projekce pan Ing. 
Jan Harašta, CSc., pan Rudolf Ščuka, 
paní Danuše Vágnerová, pan Petr 
Waidhofer, pan Jaroslav Žvák.

starosta, místostarostka
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Poplatek za komunální odpad lze zaplatit několika způsoby :

1) pokladnou -  na Šumavské 33, budova A, 9. patro, 

           pokladní hodiny:    po: 8.00-12.00     13.00-17.00
     út:  8.00-12.00     13.00-14.30
     stř: 8.00-12.00     13.00-17.00
     čt:  8.00-12.00     13.00-14.00
     pá: 8.00-12.00

2) bezhotovostní převod - na účet 156304/5400, variabilní symbol: rodné č. 
poplatníka,   konstantní symbol: 1318 ( event. 0308 ) 

3) poštovní poukázka – poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou k 
dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských 
částí a na pracovišti správce poplatku 

Výše poplatku na jednoho poplatníka je 500 Kč za rok a splatnost k 31. 5. 2010

Pokud  se jedním příkazem k úhradě platí poplatek za více osob, je to  nutné oznámit 
správci poplatku prostřednictvím  formuláře OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE. 
Tyto formuláře  jsou  k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech 
MČ, na pracovišti správce poplatku a na www.komunalni-odpad.brno.cz , kde také 
lze získat podrobnější informace o platbě.

Referát ŽP:  Dagmar Malá

na Malinovského nám. 3

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2010

Čištění ul. Rolencova, Holásecká a Ul. 1. května  proběhne dne 20. 4. 2010. 

Čištění zajišťují Brněnské komunikace a.s., tyto  komunikace budou označeny 
přenosnými dopravními značkami a případný odtah vozidel bude zajišťovat firma 
Černý, areál F.K. Holoubek, Drážní 9, Brno-Slatina, tel.: 548217484, 602737673;  
výdejní doba ve všední den: 8°° - 17°°hodin.

Přibližně ve shodném týdnu  bude probíhat  čištění dopravně významných 
komunikací (trasy linek MHD), které nebudou označeny přenosnými dopravními 
značkami. Čištění těchto úseků bude probíhat i v nočních hodinách.

Referát ŽP:  Dagmar Malá

ČIŠTĚNÍ DOPRAVNĚ VÝZNAMNÝCH  KOMUNIKACÍ 
(ZÁKLADNÍHO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU) PO ZIMNÍM OBDOBÍ

POZVÁNKA NA OSLAVU

DNE MATEK
Neděle 9. 5. 2010

v 15 hodin na Orlovně

S programem vystoupí dechová 
hudba Boršičanka Antonína Koníčka

Komponovaný pořad písniček, mluve-
ného slova a lidového vypravěče

Ve výstavních prostorách na radnici
v dubnu probíhá výstava

„NAŠI PEKAŘI A CUKRÁŘI”
Otevřeno každý čtvrtek od 11-18 hodin. 

V květnu se uskuteční výstava obrazů 
akademického malíře pana

MARTINA ZÁLEŠÁKA.

VÝSTAVNÍ SÍŇ RADNICE 

V průběhu měsíce dubna

vždy v úterý a ve čtvrtek

od 14 - 16 hodin je otevřena

v Husově sboru výstava

Zuzany Čechové 

OBRÁZKY NA SKLE.

VÝSTAVA V HUSOVĚ SBORU

EUROPOINT

Pravidelné besedy k projektu Eropoint Brno
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je název přehlídky dětských 
recitátorů, která se každoročně koná na 
základních školách. Pokračování má pak  
v celoměstském měřítku, dále v kraj-
ském a národním. 

Na naší základní škole  nesla tato 
soutěž v  loňském roce  název Svátek 
dětské poezie. Letos děti lákala vidina 
návštěvy  Planety přednesu. 

Z důvodů realizace lyžařského kurzu 
se nejprve konalo školní kolo u starších 
žáků, kde je vždy mnohem těžší pozice 
pro získání zájemců o přednes (ač 
básničky nejsou podmínkou, žák může 
vystoupit i s prózou). Pro porotu i 
organizátorku celé přehlídky paní 
učitelku Evu Herzogovou však byla účast 
žáků z 2. stupně milým překvapením.  
Recitátorů nebylo zas tak málo a všichni 
přistoupili ke svému vystoupení před 
publikem odpovědně. Porota nakonec 
vybrala dva postupující do městského 
kola za 3. a za 4. kategorii.

Dne  16. února se na chodbě 3. 
patra na Měšťanské ulici konalo školní 
kolo Dětské scény pro 1. stupeň.  Pokud 
nevíte, že existuje Planeta přednesu, pak 
jste se o její existenci mohli právě toto 

úterní dopoledne přesvědčit. Paní 
učitelka Eva se svými „asistenty“ ze 
Střední školy uměleckomanažerské 
připravila dětem i jejich rodičům 
nádherné prostředí a všichni přítomní se 
rázem ocitli na Planetě přednesu, kde 
zachraňovali svým vystoupením životy 
„přednesanů“. Úžasná atmosféra, dobrá 
nálada, mezi básničkami spousta 
poučných her a akcí, které vtáhly 
všechny do děje – tak by bylo možné 
charakterizovat  ovzduší nejvyššího 
patra Měšťanské. Všichni se nakonec 
šťastně vrátili na naši Zemi, navíc
s dobrým pocitem, že zachránili svým 
přednesem  obyvatele jiné planety.

 Domů si všichni odnášeli ocenění za 
účast a postupující dobrý pocit
z úspěchu.

9. a 10. března se konalo ve středis-
ku volného času Labyrint městské kolo 
přednesové přehlídky Dětská scéna 
2010. Naši školu reprezentovali ti 
přednašeči, kteří byli porotou vybráni 
během školních kol. V 0. kategorii to byl 
Jirka Hykl, v 1. kategorii Kačka Šipulová, 
ve 2. kategorii Denisa Sehnalová, ve 
3.kategorii Terka Hrošová a ve 4.katego-
rii Bára Ondráčková.

Právě oni se spolu s dalšími dětský-
mi recitátory z Brna a okolí vydali
v Labyrintu na další úsek své cesty za 
přednesem. Porota neměla lehké 
rozhodování, v každé kategorii předná-
šelo dvacet až třicet mladých recitátorů, 
ze kterých musela vybrat ty, kteří 
postoupí do krajského kola přednesové 
přehlídky. Z žáků naší školy byla nakonec 
v očích poroty nejúspěšnější Bára 

ŠKOLA

Ondráčková ze 4.kategorie, která byla 
vybrána jako postupující do kola 
krajského.

Dne 12. února 2010 se konal na sokolov-
ně 5. školní ples. Ředitelka ZŠ Brno, 
Měšťanská 21 vyslovuje poděkování za 
poskytnutí darů do společenského kvízu 
těmto sponzorům:

Zlatnictví ROTAX, Jánská 10, Brno                    
vedení MČ Brno – Tuřany
Vedení 1.FC Brno                                                
HŠ Yamaha – T. Küfhaber
Cukrářství Palla                                                     
Uzenářství a řeznictví Bubla
NetOps – L. Küfhaber                                             
Autodoprava  Šedivý
Vondra – reklama                                                   
FAKO Club – p. Černý
Cola Transport – ing. Bárta                                  
DISTR – prodej učebnic – p. Vlasák
Tuřanská Beseda                                                   
Wüstenrot – stav. spořitelna – ing. Otáhal
Elektrocentrum Tuřany                                          
NOTA – ing. Preisler
Gastro – potraviny                                              

Báře gratulujeme a děkujeme jí a 
také Jirkovi, Kačce, Denise a Terce za 
výbornou reprezentaci školy a pevně 
věříme, že se budou řídit vzkazem, který 
měli napsán na pamětní pohlednici, 
kterou si z Labyrintu všichni odnesli:

„Vzpomínka na cestu, na které jsme se 
společně potkali, na cestu za přednesem. 
Ačkoliv vedla přes mnoho nástrah a 
nebezpečí, neboj se vydat se na ni znovu. 
Opět tě na ní může potkat mnoho 
nečekaných zážitků a nových přátel, kteří 
budou tvůj přednes i nadále obohaco-
vat.”

B. Küfhaberová, E. Herzogová

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Zlatá hvězda – velkoobchod pot. Holasice
Výroba těstovin – Pekárkovi, Blučina                
Stolařství – p. Pernes
Železářství – p. Tůma                                          
Zdravá výživa – ing. Chlup
Modios – mlékárna                                             
fa Hledík – ovoce a zelenina
Dům  barev, Brno                                               
Papírnictví – pí Vlčková
Prodej vajec – pí Hladíková, Nesovice               
fa Knorr – p. Sláma
p. Svoboda – distribuce brambor                         
PS Radost
Keramické studio – pí Bláhová                           
fa Dr. Oetker
paní Havlíčková                                                  
pan Lang
paní I. Kolečková                                                
pan Svoboda
Mgr. R. Vaníček                                                    
fa Zveri-mix
zaměstnanci ZŠ Brno, Měšťanská 21
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Po publikacích „Letci z Holásek
a Tuřan ve II. světové válce“ (2006)
a „Leopold Šrom – Stíhací eso na západní 
a východní frontě“ (2008) vyjde letos na 
jaře další knižní titul věnovaný příslušní-
kům druhého československého zahra-
ničního odboje – „Příslušníci pozemních 
jednotek z tuřanské farnosti ve II. 
světové válce“.

Kniha autorů Miroslava Kopeckého, 
Tomáše Jambora a Václava Kolesy 
představí příslušníky pozemních 
jednotek ve druhé světové válce, kteří se 
v obcích tuřanské farnosti narodili nebo 
zde žili. Jsou v ní zachyceny osudy 
jedenácti „pozemáků“

Jana Budínského, Jana Harašty, 
Břetislava Kincla, Antonína Krahuly, 
Antonína Krahuly mladšího, Jana 
Krejčího,  Jakuba Kučery,  Aloise 
Melichara, Jana Němce, Josefa Poláka
a Bořivoje Sedláka.

Tak jako obě publikace věnované 
letcům, i tato kniha obsahuje dosud 
nepublikované události a fotografie. 

KŘEST NOVÉ KNIHY Záměrem autorů je, aby v den prezenta-
ce knihy o "pozemácích" byla znovu
k dispozici kniha „Letci z Holásek a Tuřan 
ve II. světové válce" vyprodaná prakticky 
v roce jejího vydání. Dotisk opraveného
a doplněného vydání obsahuje o dvě 
strany rozšířený medailonek tuřanského 
rodáka, plukovníka ve výslužbě Emila 
Bočka. Do tiráže publikace jsou zařazeny 
nové kresby letounů i jmenný rejstřík 
všech osob zmiňovaných v hlavním 
textu.

Obě publikace vyjdou za finančního 
přispění Statutárního města Brna – 
Městské části Brno-Tuřany a Městské 
části Brno-Chrlice, Československé obce 
legionářské – Jednoty Brno 2 a řady 
soukromých firem.

Prezentace obou knih se uskuteční 
některou květnovou sobotu odpoledne 
v tuřanské sokolovně a následně pak
v prostorách chrlického zámku.
O přesném termínu konání budou 
občané městské části včas informováni 
místním rozhlasem a na akci upozorní i 
plakátky na obvyklých místech.

Miroslav Kopecký

KOMISE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO VÁS PŘIPRAVILA

TUŘANSKÉ DNY ZDRAVÍ

Máte doma velký míč a nevíte co s ním?

Přijďte si zacvičit v pátek

14. května 2010 v 18 hodin
na ZŠ Měšťanská

Vezměte s sebou pohodlný cvičební 
úbor, čistou obuv, vodu na pití, karimat-
ku, popř.  overbal.  Míče nemusíte.

CVIČÍME NA VELKÉM MÍČI VYCHÁZKA
NA MOHYLU MÍRU

Neděle 23. května 2010
v 9.15 h na  zast. aut. 48 

Hanácká směr Prace. Odjezd autobusu
v 9.23 h (pozor: 3. pásmo). Vystoupíme
u školy v Praci, navštívíme kostel (v 10 h 
mše) a se zastávkami u zajímavých míst  
půjdeme pěšky na Mohylu míru. 
Návštěva muzea a Mohyly dle zájmu. 
Možnost občerstvení.

Odjezdy zpět:  13.23,  14.23,  15.23.
Za komisi: Drahomíra Doležalová

Sraz účastníků 

Upozornění: Obě akce jsou na vlastní 
nebezpečí účastníků.

V pondělí  12. dubna 2010
od  15 do 17 hodin se na našem úřadě 
MČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám.1, Brno 
uskuteční návštěva pracovnice Zdravotní 
pojišťovny Ministerstva vnitra. 
Během této návštěvy si mohou pojištěn-
ci této ZP vyřídit: 

- změny adresy, pojistné doby 

- výměny starých průkazů pojištěnců 
za nové(evropské) 

- e-komunikaci

- Kartu života 

- program slev a výhod 

Pro ostatní zájemce, kteří by měli zájem 
se přeregistrovat k této ZP, bude vše 
možno vyřídit přímo na místě. Zároveň 
budou zodpovězeny Vaše dotazy, které 
se týkají zdravotního pojištění. 

Těšíme se na Vás. 
zástupci ZPMV

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA INFORMUJE

foto

Tábor československé 
armády v Cholmondeley, 
léto 1940.

Zleva stojí:
Jaroslav Brázdil
Jan Harašta 
Jan Němec
Břetislav Kincl
Slavomil Janáček

Zleva klečí:
Bořivoj Sedlák
Emil Boček
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Pomlázka z 9 základních proutků: 
-  vybereme si 9 stejně silných a dlou-

hých proutků a jeden proutek na 
omotání držadla,

-  proutky si seřadíme od špiček a v silné 
části na konci proutků rozdělíme, 

-  vložíme proutek na omotání držadla
  a omotáváme, 

- držadlo přimáčkneme mezi kolena
 a proutky si rozdělíme na 4 do levé      
ruky, 4 do pravé ruky a zůstane nám                           
jeden středový.

Středový proutek budeme oplétat 
zadním proutkem z pravé ruky, obtočíme 
středový proutek do předu předním 
proutkem z levé ruky, obtočíme středový 
proutek do zadu zadním proutkem z 
pravé ruky, obtočíme středový proutek 
do předu předním proutkem z levé ruky. 

PLETENÍ POMLÁZKY

Obtočíme středový proutek do zadu.
Stálým opakováním těchto úkonů 
vytvoříme celou pomlázku.
Postup ukončíme, když konce proutků 
jsou asi 7-10 cm 
Pomlázku zakončíme tak, že konce 
přihneme ke středovému a pomocí 
provázku, drátku nebo jednoho
z proutků zavážeme tak, aby se 
nerozpletl.

OVOCNÝ CHLEBÍČEK

120 g máslo 
2 vejce
60 g krystalový cukr
150 g bílý jogurt
250 g kandované ovoce
50 g loupaných mandlí
50 g rozinky
1 lžíce rumu
150 g hladká mouka
¼ prášku do pečiva

Máslo utřeme s cukrem a žloutky do 
pěny, přidáme pokrájené ovoce, 
mandle, rozinky, rum, jogurt. Nakonec 
vmícháme mouku s práškem do pečiva a 
tuhý sníh z bílků. Pečeme ve formě (srnčí 

RECEPTY

hřbet) ve středně vyhřáté troubě (asi 30 
ominut při 150 C). Po vychladnutí 

vyklopíme a ještě polijeme čokoládou. 
Necháme ztuhnout.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK

5 žloutků, z bílků ušlehat tuhý sníh
20 dkg pískový cukr
15 dkg hladká mouka
5 dkg ořechy
3/4 balíčku prášku do pečiva
1 balíček vanilkového cukru
citrónová kůra

Malá forma, hodně vymazat máslem a 
vysypat strouhankou. Dát do chladné 
trouby a péct 30 - 45 minut na 150°C

VÝBOR PRO POSTAVENÍ POMNÍKU 
PREZIDENTU BENEŠOVI a  ČESKOSLO-

VENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ BRNO Vás 
zvou na tato slavnostní shromáždění:

pátek 9. dubna 2010 v 17,00 hod.

Sněmovní sál Nové radnice, 
Dominikánské nám. 1

DISKUSNÍ BESEDA „PŘED 
ODHALENÍM POMNÍKU 
PREZIDENTA BENEŠE“

s řečníky slavnostního odhalení, zastu-
pujících části bývalé ČSR, kterými jsou:

- Doc. PhDr. František Hanzlík CSc. z  
Univerzity obrany, Brno,

- PhDr. Dušan Kováč DrSc.  ze 
Slovenské akademie věd, Bratislava,

- MUDr. Jurij Dumnič, Společnost 
Podkarpatských Rusínů, Užhorod,

- Prof. Dr. Mojmír Povolný, Dr.H.c., 
nositel řádu TGM, předseda býv. 
Rady svobodného Československa, 
Wisconsin, USA,

sobota 10. dubna 2010 od 10,00 hod.
před Právnickou fakultou Masarykovy 

univerzity na Veveří ulici čís. 70
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU 

PREZIDENTA BENEŠE

s tímto programem:
10.00 hod. Koncert Posádkové hudby 

Olomouc
10,30 hod. zahájení, hymny Slovenské a 

České republiky, projev 
primátora Romana Onderky,
projev předsedy Českoslo-
venské obce legionářské 
Brno Jaroslava Jarolíma,

POMNÍK PREZIDENTA BENEŠE

odhalení pomníku plk.v.v. 
Emilem Bočkem a Romanem 
Onderkou,
projevy Frant. Hanzlíka, Dušana 
Kováče, Jurije Dumniče a 
Mojmíra Povolného
kladení věnců,
koncert Posádkové hudby 
Olomouc 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ konané po 
odhalení pomníku V AULE PRÁVNICKÉ 

FAKULTY, 
 s udělením ocenění organizacím a 

jednotlivcům, předaných Českosloven-
skou obcí legionářskou

----------
Sobota 10. dubna v 19,00 hod.  

Janáčkovo divadlo
KONCERT ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ HUDBY 
ARMÁDY ČR K 65. VÝROČÍ UKONČENÍ 

II. SVĚTOVÉ VÁLKY

   Jménem dětí děkuje Mateřská 
škola U Lípy Svobody 3 paní 
Skřivánkové a Gehringerová za 
zakoupení výtvarných potřeb pro 
děti, panu Mannerovi za kancelářské 
potřeby, za spolupráci a opravu 
hraček panu Vorálkovi, Haladovi, 
Sázavskému, paní Pustinové a 
Brázdové, paní Nguyenové za hračky, 
Honebnímu společenstvu  za  
sponzorský dat určený k zakoupení 
hraček.

Marie, Přichystalová, ředitelka MŠ

PODĚKOVÁNÍ MŠ
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Výstava fotografií z Domu na půli cesty

Sdružení pěstounských rodin 
pomáhá dětem z dětských domovů a 
ústavních zařízení najít novou rodinu. 
Zájemcům o náhradní rodinnou péči v 
Poradně nabízíme informace o náhradní 
rodinné péči a doprovázení až po 
zařazení mezi žadatele a podporujeme 
rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. 
Pro děti z ulice máme zájmové kroužky a  
nabídky smysluplného trávení volného 
času v Domě jistoty. Pro mladé dospělé 
kteří odchází z dětských domovů nebo z 
pěstounských rodin máme Dům na půli 
cesty, který se nachází ve Velkém Dvoře u 
Pohořelic. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Posláním tohoto domu je pomoc 

těmto mladým dospělým při začleňování 
se do společnosti. Nabízíme časově 
omezené ubytování, odbornou sociální 
pomoc, psychologické poradenství, 
aktivizační poradenství, aktivizační 
činnosti, volnočasové aktivity.

Rádi bychom Vás pozvali na

výstavu fotografií Vratislava Hnátka
ze života Domu na půli cesty,

která se uskuteční v měsíci dubnu a 
květnu 2010

v prvním patře ÚMČ Brno–Tuřany

za Sdružení pěstounských rodin
Hana Palacká, sociální pracovnice

Odbor sociální péče  Magistrátu města 
Brna informuje  

Každý z nás se může ocitnout v 
obtížné životní situaci, kterou nezvládne 
sám a potřebuje podporu a radu při jejím 
řešení. Právě takovým místem, kam se 
obrátit o pomoc, je Socio-Infocentrum, 
které najdete v přízemí budovy Odboru 
sociální péče Magistrátu města Brna na 
Kolišti 19.

Poskytujeme:     
- sociální poradenství
- komplexní informace o nabídce 

sociálních služeb ve městě Brně
- návod při podávání žádostí o různé 

druhy sociálních dávek

SOCIO - INFOCENTRUM

Nabízí a poskytuje - i v době přípravy na 
rekonstrukci - zdravotnické služby v níže 
uvedených oborech, které můžete v 
případě potřeby využít:

- praktický lékař pro dospělé, děti a 
dorost,

- alergologie a imunologie
- chirurgie
- endokrinologie
- gynekologie
- interna, boreliová porodna
- diabetologie
- kožní ambulance
- neurologie
- oční ambulance

POLIKLINIKA ZAHRADNÍKOVA V BRNĚ

- pomoc při zorientování a pocho-
pení dané životní situace

- poskytnutí rady, jak je možno tuto 
situaci vyřešit

- zprostředkování  a zaj ištění  
kontaktu s dalšími organizacemi, 
které se zaměřují na pomoc v 
konkrétních životních situacích

Služby jsou poskytovány bezplatně a 
anonymně. 

Osobní poradenstvÍ
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 h                                     
542 173 820, v pátek od 8.00 do 12.00 h 
542 173 830

Internetová poradna
                                                                                                                                

www.socialnipece.brno.cz
socioinfocentrum@brno.cz

- ORL
- Ortopedie
- Klinická psychologie a stacionář
- Rehabilitace-fyzioterapie
- Revmatologie
- RTG, ultrazvuk a mamograf
- TRN a kalmetizace
- Urologie

Ti občané, kteří budou mít zájem využít 
shora uvedené zdavotnické služby, se 
mohou objednat přes tel. ústřednu 541 
552 111. Dostupnost polikliniky je také 
linkami MHD č. 3, 11, 12, 13. U polikliniky 
je rovněž možnost využití parkoviště

ředitelka, MUDr. Vomelová



OČNÍ AMBULANCE
MUDr. Jarmila Kočí
Mariánské náměstí 1
(výšková budova GiTy)
Brno-Komárov
Ordinační doba: Po 11-16 hod.
                 Út  8-13 hod.
                 St  8-13 hod.
                 Čt  8-11 hod.

tel. 777 268 848
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SLUNÍČKO
Dětské a kojenecké zboží

Najdete nás na ulici Uhýrkova 18 v Brně Tuřanech

Široký sortiment nového oblečení ve vel. 56-170

Otevřeno: pondělí 14 - 17 hod.
a v úterý až pátek   9 - 13 a 14 - 17 hod.

TJ HOLÁSKY

Dovolte , abychom Vás v tomto 
příspěvku seznámili s děním na Orlovně 
za poslední období .

Sezona našich stolních tenistů se 
pomalu chýlí ke svému závěru . V každé 
soutěži zbývají dohrát tři zápasy (vlastně 
v době, kdy budete číst tento příspěvek, 
bude již dohráno).

V nejsilnější Krajské soutěži sehraje 
naše A – družstvo poslední zápasy do 
konce března se soupeři z čela tabulky 
(Tišnov, Kuřim), oba zápasy se hrají
v domácím prostředí na Orlovně. 
Nezávisle na těchto výsledcích se A-
družstvo v této silné soutěži udrží a příští 
sezonu  2010-2011 budou opět tuto 
Krajskou soutěž hrát .

Další družstva se ve svých soutěžích 
udrží . Výjimkou je družstvo C , které je od 
začátku sezony suverénně na čele 
tabulky a má reálnou šanci postoupit do 
vyšší soutěže. Naši žáci si vedou velmi 
dobře a pravděpodobně skončí od  
druhého do čtvrtého  místa. Abychom 
udrželi stávající výkonnost našich hráčů
i v období letních prázdnin bude se hrát
(i přes úsporný režim na Orlovně)  

jednou týdně .
Další cvičení probíhají dle rozvrhu , 

který je  vyvěšen na nástěnce a všechna 
cvičení jsou velmi hojně navštěvována a  
dobře hodnocena ze strany cvičících . 

V letošním roce nás čeká dokončení 
opravy střechy nad saunou a skladem a 
další nezbytné opravy  a údržba  budovy 
Orlovny a sauny .

Dále budou probíhat akce na 
Orlovně, jako prodeje různého zboží 
(sledujte na vývěsce při vchodu na 
předzahrádku) , tak i taneční zábavy 
(1.května - Májová zábava, 26.června - 
zábava důchodců). V případě zájmu - 
další akce , které oznámíme ve vývěsce .

Do příštího období a sportovní 
sezony přejeme všem hráčům a přízniv-
cům dění na Orlovně hodně zdraví a 
spokojenosti a alespoň tak dobré 
období, jak bylo toto uplynulé .

M.Vladík , V.Klimeš        

17. 4. 2010 se uskuteční již 4. ročník 
běžeckého krosového závodu Slatinský 
kros 2010. Závod se uskuteční v MČ 
Brno–Slatina se startem na školním hřišti 
u ZŠ Jihomoravské nám.2. Tento závod je 
určen především pro mládež a širokou 
veřejnost. Připraveny jsou starty pro 
nejmenší děti v doprovodu svých rodičů, 
pro všechny dětské kategorie i pro 
dospělé. Pro nejlepší závodníky jsou 
připraveny hodnotné ceny a poháry. 
Pokud máte chuť, přijděte si zasportovat 
a udělat něco pro vaše zdraví. Start první 
kategorie je naplánován na devátou 
hodinu. Všichni jste srdečně vítáni.

Mgr. Lukáš Plachý , ředitel závodu

SLATINSKÝ KROS 2010

2. KVĚTNA 2010
ZÁVODIŠTĚ BRNO-DVORSKA.

 PŘÁTELE KONÍ

A DOSTIHOVÉHO SPORTU

ZVOU POŘADATELÉ TJ BRNO-DVORSKA

BRNĚNSKÉ DOSTIHY

Instruktorka Radka vás zve na PRAVIDELNÉ CVIČENÍ na ZŠ Měšťanská.

Cvičíme každý pátek v 15 h aerobik pro děti a od 16 h bodyform.
Ve Fitku na Dvorku v sobotu 10. 4. a 24. 4. se koná
akce cvičení+relax (bodyform+powerjoga+sauna). 
Novinka!! Powerjoga v solné jeskyni Sante každý čtvrtek a neděli.
Přihlášky a informace na aerobik@mapnet.cz nebo na tel. 736 414 850
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Nová služba v KADEŘNICTVÍ IVANA 
každou středu, objednávky na

Tel.: 545 219 094

RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ
A LYMFATICKÉ MASÁŽE
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