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Ze starostova šuplíku

Vážení spoluobčané, naposledy v tomto volebním období 
otevírám pomyslný šuplík s informacemi o dění v naší měst-
ské části. Přehled aktuálních investičních a stavebních pra-
cí pro vás připravil pan místostarosta v  samostatném pří-
spěvku. Jak jsem již avizoval v minulém čísle, podařilo se po-
stoupit v přípravě rekonstrukce ulic Požární a Na Návsi v Ho-
láskách. V  současné době již projektanti zpracovávají do-
kumentaci pro územní rozhodnutí s  termínem dokončení 
v  lednu 2019. Následovat bude dokumentace pro stavební 
povolení, která bude dokončena do konce roku 2019. Zdá se 
tedy, že po dlouhé době již nebude nic bránit vlastní rekon-
strukci dlouhodobě zanedbávaného centra Holásek.

Dalším projektem, který je v plné přípravě, je revitalizace 
Holáseckých jezer. Na posledním pracovním výboru však bo-
hužel došlo ze strany politiků a úředníků města Brna k neče-
kanému obratu, kdy se začali přiklánět k  variantě vytěžení 
bahna pouze z poloviny jezer. Vedení radnice s tímto postu-
pem zásadně nesouhlasí, proto přijalo v tomto smyslu i ne-
souhlasné usnesení. Rozhodně budeme i nadále požadovat, 
aby těžení bahna proběhlo v maximální možné míře a revi-
talizace se tak nestala jenom jakousi kosmetickou úpravou.

V průběhu prázdnin dokončili architekti Kanceláře archi-
tekta města Brna práce na studii revitalizace Tuřanského ná-
městí. V srpnu jsme kompletní dokumentaci převzali a pro 
občany je k dispozici na webových stránkách obce. Studie je 
návrh řešení, který říká, co je v daném území možné. Je ná-
vodem pro projektanty, jak s danou lokalitou pracovat. Vlast-
ní finální výsledek bude řešit až další stupeň projektové do-
kumentace. Studie rozhodně není definitivní podobou ná-
městí. Celá oblast náměstí je rozsáhlá, proto studie počítá 
s  postupnou realizací po etapách. Mimo jiné bude záležet 
na schopnosti radnice zajistit finanční prostředky pro vlast-
ní realizaci. Osobně považuji za nutné každou etapu projed-
nat s veřejností.

Jednou z mnoha úspěšných akcí, která mně potěšila, ale 
přitom není na první pohled vidět, je vypořádání majetko-
vých vztahů pod sportovním areálem v Tuřanech. Jedná se o 
dlouhodobou záležitost, kterou v minulém volebním obdo-
bí nikdo neřešil. Vedli jsme mnoho jednání a nakonec se po-
dařilo najít shodu s majiteli pozemků a dohodli jsme se na 
výkupu pozemků. Možná se to může zdát jako nevýznamná 
záležitost, ale je to zásadní věc pro další rozvoj sportovního 
areálu a významná pomoc našim sportovním klubům.

Na konec měsíce října jsme naplánovali besedu s občany 
na téma rozvoje školství v naší městské části. Kromě předsta-
vení nového ředitele školy a poskytnutí aktuálních informa-
cí o přístavbě učeben bude občanům prezentována studie 
rozšíření základní školy Měšťanská. Domnívám se, že budou-
cí rozvoj školství je v naší městské části důležitým tématem, 
proto bych i touto formou chtěl poprosit rodiče dětí o co nej-
větší účast.
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Prázdniny jsme se opět snažili občanům zpestřit promítá-
ním letního kina. Letos nám přálo počasí a zřejmě dobrý vý-
běr filmů způsobil, že z šesti projekcí bylo třikrát vyprodáno 
a  letní kino navštívilo bezmála pět set návštěvníků. Promí-
tání cestovatelských filmů jsme doprovodili exotickým cate-
ringem, při kterém jste mohli ochutnat žabí stehýnka, šneky 
a krokodýlí maso. Narůstající návštěvnost letního kina je jis-
tě dobrým důvodem, proč v této akci pokračovat i příští rok.

V době, kdy píši tento příspěvek, jsou již v plném běhu pří-
pravy Slavností tuřanského zelí. Věřím, že čtvrtý ročník do-
padne dobře a že se nám povedlo zavést kulturní akci, která 
v naší městské části chyběla. Již nyní přemýšlíme nad podo-
bou dalších ročníků, ale také nad rozšířením nabídky dalších 
kulturních akcí v naší městské části.

Na závěr bych rád využil této příležitosti k  poděkování 
předsedům a členům komisí a výborů za čtyřletou práci pro 
obec. Poděkování také patří řadě dobrovolníků a pomocní-
ků, kterým není dění v naší městské části lhostejné a doká-
žou přiložit ruku k dílu. Stejně tak bych chtěl poděkovat za 
spolupráci i  zaměstnancům úřadu, na které jsem se mohl 
vždy spolehnout.

Radomír Vondra, starosta

Investice a stavební práce v roce 2018
Po skončení prázdnin nastoupily děti v naší městské čás-

ti opět do školek a školy. Tak jako každým rokem se jim i uči-
telům vedení městské části snažilo výuku zpříjemnit. V letoš-
ním roce byla provedena kompletní rekonstrukce plynových 
kotelen ve všech třech budovách školy, tj. na Měšťanské, 
Dvorecké i  Požární a  v  budově mateřské školy V  Aleji. Sta-
ré neekonomické kotle a zastaralá měřící a regulační techni-
ka, které měly za sebou více než dvacet let provozu, byly na-
hrazeny novým, moderním a úsporným vytápěním. Nemě-
lo by tedy dojít k problémům s vytápěním v zimním období.

Kromě výměny kotlů v  současné době probíhají staveb-
ní práce na nadstavbě školy nad školní jídelnou, kterou jsme 
připravovali společně s vedením školy a s odborem imple-
mentace MMB a  je spolufinancována z  fondů EU. Po do-
končení prací (předpoklad je v lednu 2019) budou pro žáky 
k dispozici dvě nové odborné učebny přírodopisu a zeměpi-
su, kabinet, šatny a sociální zázemí a zároveň bude moder-
nizována stávající odborná učebna fyziky a  chemie. Po vy-
budování nové školní kuchyně a po rekonstrukci stávajících 
výdejen jídla na ulicích Dvorecká a Požární lze konstatovat, 
že investice jen do školních budov (bez školek) v posledních 
dvou letech činily cca dvacet pět miliónů Kč.

Věnovali jsme se ale i školkám. Po rozsáhlých stavebních 
pracích v minulých třech letech ve školkách U Lípy Svobody 
a Holásecká jsme v  letošním roce opravili oplocení v obou 
těchto školkách, ve školce V Aleji je nová kotelna a koncem 
září začnou opravy sociálního zázemí pro učitelky v MŠ Ho-
lásecká, které však nebudou mít podstatný vliv na provoz 
školky.

Mysleli jsme také i na občany, které již provoz školek a ško-
ly nezajímá. Pro zlepšení podmínek provozu jsme vybudova-
li novou klimatizaci v budově pošty, kterou mnozí z vás v par-
ném létě ocenili. Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi 
se nám podařilo v letošním roce zajistit opravy chodníků na 
ulicích Tuřanská, Kudrnova, Myslivecká, sami jsme realizova-
li opravu chodníku na Moravské. Ještě v letošním roce zbu-
dujeme komunikaci a parkoviště pro sedmnáct aut u ekod-
vora (bude sloužit hlavně návštěvníkům sportovní haly), zre-
konstruujeme kontejnerová stání na ulicích V Aleji, Zapleta-
lova a Pastevní, opravíme povrch u autobusové zastávky lin-
ky 48 v ulici Na Návsi směrem do centra. Pro sportovně za-
ložené spoluobčany vznikne nové workautové hřiště v areá-
lu na Moravské.

Zároveň s krátkodobými akcemi jsme připravili, popř. při-
pravujeme i investiční akce většího rozsahu, na které je nut-
né zajistit prostředky z města, popř. z  jiných zdrojů. V sou-
časné době má již vydané stavební povolení akce „Rekon-
strukce kanalizace Dvorska“ s předpokládanou realizací v le-
tech 2019 až 2020. Projekty se zpracovávají na rekonstrukci 
inženýrských sítí (hlavně dešťové kanalizace) ulic Požární, Na 
Návsi a Rolencova, v plánu je i rekonstrukce ulice Zezulova. 
U všech těchto akcí bude samozřejmě následovat kompletní 
oprava komunikací a chodníků.

Městská část má od roku 2017 ve své správě údržbu 
a  opravy účelových komunikací a  polních cest. Jistě jste si 
povšimli oprav polních cest na Sladovnické, Šípkové, Kašta-
nové, K  Jezerům, prodloužení ulice Rolencova směrem do 
Chrlic a několik dalších. Na příští rok je připravena projekčně 
i finančně oprava dopravně hodně vytížené účelové komu-
nikace Petlákova-Jahodová.

Z několika dalších akcí připravených na další období bych 
jmenoval Rekonstrukci kaple a Napoleonských schodů v Br-
něnských Ivanovicích, opravu budovy pro pracovní četu 
v  areálu Agra, opravu vnitřních rozvodů budovy a  zatep-
lení zdravotního střediska Holásecká. Pokračovat se bude 
i v opravách polních cest, účelových komunikací i chodníků.

 
Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany

Rada na 101. schůzi dne 14. 5. 2018:
- doporučila ZMČ požádat prostřednictvím města o  dotaci 
z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „In-
dividuální dotace JMK 2018“ ve výši 80 000 Kč na akci Slavnos-
ti tuřanského zelí,
- vzala na vědomí možnost požádat o dotaci na nový doprav-
ní automobil pro JSDH Brno-Holásky z  rozpočtu Minister-
stva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR z dotačního titu-
lu „JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu“,
- souhlasila s vyvěšením moravské vlajky dne 5. července 2018 
při příležitosti státního svátku – Dne příchodu slovanských vě-
rozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,

INFORMACE Z RADNICE
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- schválila nabídku společnosti TPS Projekt s.r.o., na výkon au-
torského dozoru a  technického dozoru investora při rekon-
strukcích kotelen v budovách škol Měšťanská, Požární, Dvo-
recká a V Aleji v hodinové sazbě 605 Kč/hod.,
- jmenovala paní Janu Muclingerovou členkou Komise sociál-
ní a zdravotní,
- jmenovala společnost PMA advisors s.r.o., pověřencem pro 
ochranu osobních údajů statutárního města Brna, městské 
části Brno-Tuřany.

Rada na 102. schůzi dne 28. 5. 2018:
- schválila nabídku AV MEDIA, a.s. na realizaci veřejné zakáz-
ky „Zajištění projekční a  ozvučovací techniky letního kina 
v roce 2018“ za cenu 98 373 Kč,
- schválila ceník pro pronájem sportovní haly účinný od 
1. 7. 2018 do 30. 6. 2019,
- schválila nabídku firmy BRINGSTAV, s.r.o. na realizaci veřej-
né zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení pro personál 
MŠ Holásecká“ za cenu 247 704 Kč,
- schválila nabídku H.K.U., s.r.o. na realizaci veřejné zakázky 
„Výstavba účelové komunikace na pozemku p.č. 3753/1 k.ú. 
Tuřany“ za cenu 1 114 821 Kč,
- schválila nabídku Dirty Parks s.r.o., na realizaci veřejné za-
kázky „Skatepark Tuřany“ za cenu 1 260 699 Kč,
- schválila nabídku FISTAV spol. s r.o. na realizaci veřejné za-
kázky „Ul. Moravská, předlažba pěšího propojení“ za cenu 
190 659 Kč.

Rada na 103. schůzi dne 11. 6. 2018:
- doporučila ZMČ stanovit v  souladu s  § 67 a  v  rozsahu 
ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro 
volební období 2018-2022 na sedmnáct,
- doporučila ZMČ souhlasit s obsahem Návrhu Regulační-
ho plánu V Aleji bez připomínek,
- nesouhlasila s obsahem Návrhu Statutu fondu mobility 
z  důvodu nedostatečného projednání systému rezident-
ního parkování s veřejností i městskými částmi,
- doporučila ZMČ schválit nabytí pozemků p.č. 745/12 
a  p.č. 745/9 v  k.ú. Tuřany za dohodnutou kupní cenu 
6.206.200,– Kč (1.100,– Kč/m2) postupem dle čl. 11 odst. 2 
písm. a) Statutu města Brna z prostředků městské části Br-
no-Tuřany, a to za podmínek kupní smlouvy,
- doporučila ZMČ souhlasit s  návrhem obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a dopl-
ňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
- schválila nabídku AGO  – TOP, s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Rekonstrukce kotelen v  budovách škol na ulici 
Požární, Dvorecké a V Aleji“ za cenu 858 526 Kč,
- schválila nabídku Ing. Vladimíra Zavřela na dodávku 
a  montáž objednávkového terminálu do výdejny stravy 
v budově základní školy na ulici Dvorecké v ceně 47 311 
Kč.

 

Rada na 104. schůzi dne 25. 6. 2018:
- schválila cenu vstupného na Slavnosti tuřanského zelí 
takto:
dospělí předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč; děti 6-15 let 
a důchodci předprodej 60 Kč, na místě 80 Kč; děti mladší 6 
let zdarma,
- schválila nabídku Ing. Víta Hrdličky, Spodní 681/22, 625 00 
Brno, na zpracování projektové dokumentace pro umístění 
stavby – napojení elektronické úřední desky před budovou 
radnice na elektrický rozvod, v ceně 4 500 Kč,
- schválila cenovou nabídku společnosti Hraspo s.r.o., na 
doplnění výdejen stravy v budovách ZŠ na ulici Dvorecké 
a Požární v ceně 48 050 Kč,
- schválila nabídku Ing. Vítězslavy Machovcové, Fanderlí-
kova 15, Brno, IČ 66527236, na zpracování projektové do-
kumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci vnitřních 
rozvodů v budově zdravotního střediska na ulici Holásecké 
v ceně 49 368 Kč,
- schválila podání žádosti o povolení ke kácení dřevin ros-
toucích mimo les na 1 ks lípy srdčité rostoucí na pozem-
ku p.č. 270 k.ú. Holásky, v parčíku V Pískách, z důvodu vel-
mi špatného zdravotního stavu a  zhoršené provozní bez-
pečnosti,
- ukládá přijímat inzerci od kandidujících subjektů (stra-
na nebo hnutí) v  komunálních volbách do Zastupitelstva 
městské části Brno-Tuřany a do Zastupitelstva města Brna 
v maximálním formátu T4 (90 x 129 mm) zdarma vždy ma-
ximálně jeden od jednoho subjektu,
- souhlasila s nabídkou společnosti K.B.K. fire, s.r.o., na pro-
vedení pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně 
bezpečnostního zařízení pro nucený odvod kouře a  tep-
la v objektu sportovní haly Měšťanská za celkovou částku 
19 723 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého výko-
nu – vystoupení Big Band MDK Sokolov, z.s., na XXVII. Spo-
lečenském plese dne 1. 2. 2019.

Rada na 105. schůzi dne 9. 7. 2018:
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blažka na zpracování 
Studie využití podkroví radnice, a to za cenu 47 500 Kč,
- projednala žádost kanceláře participace MMB o vyjádře-
ní k projektu „Multifunkční hřiště v Tuřanech“ v rámci par-
ticipativního rozpočtu města Brna a vzala na vědomí:
- popis projektu „Multifunkční hřiště v Tuřanech“ na úze-
mí městské části,
- že finanční prostředky na realizaci a  správu projektu 
„Multifunkční hřiště v  Tuřanech“ budou hrazeny z  pro-
středků PaRo města Brna po dobu tří let,
- že realizace projektu „Multifunkční hřiště v Tuřanech“ je 
závislá na výsledku hlasování občanů města, které pro-
běhne v listopadu 2018;
souhlasila s realizací předloženého projektu „Multifunkční 
hřiště v Tuřanech“ v roce 2019.

INFORMACE Z RADNICE
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Zastupitelstvo na mimořádném 23. zasedání
dne 24. 5. 2018:
- žádá prostřednictvím města o  dotaci z  rozpočtu Jihomo-
ravského kraje z  dotačního programu „Individuální dotace 
JMK 2018“ ve výši 80 000 Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí,
- souhlasilo s  podáním žádosti o  dotaci z  rozpočtu Minis-
terstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR v rámci pro-
gramu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 na pro-
jekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Br-
no-Holásky“ a žádá Radu města Brna o souhlas s podáním 
žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generální-
ho ředitelství HZS ČR v rámci programu Dotace pro jednotky 
SDH obcí pro rok 2019 na projekt „Pořízení nového doprav-
ního automobilu pro JSDH Brno-Holásky“, s tím, že městská 
část bude nositelem projektu.

Zastupitelstvo na 24. zasedání dne 24. 5. 2018:
- stanovilo v souladu s § 67 a v rozsahu ustanovení § 68 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 
pro volební období 2018-2022 na sedmnáct,
- souhlasilo s  Návrhem Regulačního plánu V  Aleji s  připo-
mínkami:
• na ulici Ledárenská zástavbu navrhnout jako stavební čáru, 
nikoliv jako stavební hranici
• navrhnout minimálně jedno další místo pro separovaný 
odpad
• v  ulici V  Aleji napřímit stavební čáru tak, aby kopírovala 
ohýbající se ulici (využít zalamování),
- schválilo nabytí pozemků p.č. 745/12 a  p.č. 745/9 v  k.ú. 
Tuřany za dohodnutou kupní cenu 6 206 200 Kč (1 100 Kč/
m2) postupem dle čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna 
z prostředků městské části Brno-Tuřany,
- souhlasilo s  návrhem obecně závazné vyhlášky statutár-
ního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závaz-
ná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001 Statut měs-
ta Brna.

Zastupitelstvo na mimořádném 25. zasedání
dne 24. 7. 2018:
- schválilo nabytí pozemku p.č. 745/3 v k.ú. Tuřany za dohod-
nutou kupní cenu 1 000 000 Kč (1 174 Kč/m2) postupem dle 
čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna z prostředků měst-
ské části Brno-Tuřany,
- souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Minister-
stva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky ve výši skutečných výdajů za období 
od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 na odbornou přípravu strojníků, 
velitelů družstev a velitelů, na výdaje za uskutečněný zásah 
jednotky SDH obce mimo územní obvod zřizovatele a věcné 
vybavení neinvestiční povahy pro Jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů Brno-Holásky a bere na vědomí, že městská část 
plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodr-
žení podmínek stanovených poskytovatelem účelových fi-
nančních prostředků.

Pracovní četa údržby
Nedostatky v  péči o  veřejná prostranství, nulová údržba 

mobiliáře a řada dalších nedostatků vedly vedení radnice ke 
zřízení údržbářské čety. Od začátku roku se tak její pracovní-
ci začali podílet na vzhledu naší městské části. Možná jste již 
měli možnost potkat se s nimi v terénu při úklidu či řadě dal-
ších činností. A že jich není zrovna málo. Namátkově mohu 
vzpomenout nátěry herních prvků na dětských hřištích, vý-
měna zchátralých laviček, sběr odpadků, úklid parků a hřišť, 
likvidace černých skládek, opravy po vandalech, roznos Lis-
tů, technická pomoc školkám, montáž odpadkových košů, 
zajištění technické podpory kulturních akcí a  dlouhá řada 
dalších aktivit. I nadále máme v plánu činnosti údržby roz-
šiřovat a postupně budeme také doplňovat technické vyba-
vení. Zaměstnanci čety odvádějí dobrou práci a jistě zaslou-
ží pochvalu. Věřím, že zřízení čety údržby je krok správným 
směrem ke zlepšení životního prostředí v naší městské části.

Radomír Vondra, starosta

VOLBY 2018
Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany a do Za-
stupitelstva města Brna se uskuteční

v pátek 5. října 2018 od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 – 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost : ZŠ Měšťanská 21
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubi-
lejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pas-
tevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 
41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladov-
nická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá; U  lesíč-
ka; U  Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská; Zezulova 
1-43,45 do konce, Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 
77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E
Okrsek č. 24002, volební místnost : ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěn-
kinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená; Ro-
lencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině; Widman-
nova; Zahrádky; Závětrná

INFORMACE Z RADNICE
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Okrsek č. 24003, volební místnost : ÚMČ Tuřanské nám. 1
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,1
8,20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; Moravská; 
Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová; So-
kolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; 
Východní; Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost : ÚMČ Tuřanské nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce; 
Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská; Měšťanská 
sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Re-
voluční; Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tu-
řanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná; Zezulova 
44; Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E
Okrsek č. 24005, volební místnost : MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na 
území České republiky. Hlasování na zastupitelských úřa-
dech České republiky a  hlasování na voličský průkaz ve 
volbách do zastupitelstev v obci není možné.
Právo volit má každý státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 
a který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v měst-
ské části.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou to-
tožnost a  státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním pasem Čes-
ké republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k po-
bytu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (tel. 545128242) a  ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o  to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a  to pouze v  územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komi-
se zřízena.
Hlasovací lístky do Zastupitelstva městské části Brno-Tu-
řany a  do Zastupitelstva města Brna budou voliči dodá-
ny nejpozději 3 dny před volbami. Na požádání obdrží vo-
lič hlasovací lístky i ve dnech voleb ve volební místnosti.
Státní občan státu Evropské unie, který má v městské čás-
ti Brno-Tuřany trvalý pobyt a nejpozději druhý den voleb 
dosáhne věku nejméně 18 let, může hlasovat ve volbách 
do zastupitelstev obcí, pokud požádá ÚMČ Brno-Tuřany 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Požádat je 
nutno nejpozději 3. října 2018 do 16. 00 hod.
Každý volič si může v úřední dny (PO, ST 8.00 – 17.00 hod.) 
nebo po předchozí telefonické domluvě i  mimo úřední 
dny (tel. 545 128 242 pí. Rosenbergová) ověřit, zda je za-
psán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění 
údajů nebo provedení oprav. Volební seznamy se uzavíra-
jí 3. října 2018 v 16.00 hod.
Podrobné informace k volbám:
www.mvcr.cz, www.turany.cz

Hlasujte ve velkém listopadovém finále!
Ve druhém ročníku projektu Dáme na vás opět Brňané sami 
zvolí, které z navržených projektů se zrealizují z participativ-
ního rozpočtu města Brna. Letošní celková částka je ve výši 
30 milionů korun.

V  pondělí 22.  10. v  17:00 proběhne Medailové setkání ve 
sněmovním sále na Dominikánském nám. 1. Při tomto setká-
ní mohou občané ocenit tři projekty, které pro finálové hla-
sování získají výhodnější pozici a budou zobrazeny vždy na 
prvních třech místech v hlasovací galerii. Které projekty 
třeba přímo z vaší městské části postupují do finálového hla-
sování, zjistíte na webových stránkách www.damenavas.cz 
nebo si je můžete od 15. 10. prohlédnout na Náměstí Svo-
body (od 9. 11. pak bude výstava přesunuta na Malinovské 
nám.).

Samotné hlasování proběhne od 1. do 22. listopadu. Hlaso-
vat můžete přes internet na webových stránkách www.da-
menavas.cz nebo osobně 14. 11. od 10:00 do 18:00 v Knihov-
ně Jiřího Mahena na Kobližné. Letos poprvé ve spolupráci 
s  KJM můžete online hlasovat na všech jejích pobočkách 
v Brně.

Dáme na vás!
Kancelář participace

INFORMACE Z RADNICE

„Máme stejné cíle jako vy.  
                                  Díky za váš hlas.“

 
 

Mgr. Lucie Žáková
lídr kandidátky 
Sdružení nestraníků pro Tuřany

5.–6. 10. 2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY

VOLME 

Č. 2



VOLTE 
ČÍSLO 

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT VE VOLBÁCH 

5
Společně s Vámi dokážeme pro Tuřany, 
Brněnské Ivanovice, Holásky a Dvorska 
prosadit a realizovat klíčové projekty pro rozvoj 
městské části. Chceme klidné a bezpečné 
místo pro spokojený život nás všech. 

PRO LEPŠÍ ŽIVOT 
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Bc. Michal Krátký
lídr kandidátky ČSSD

TO PRAVÉ
PRO TUŘANY

Miroslav Dorazil
lídr kandidátky pro volby
v MČ Brno- Tuřany 5. – 6- října 2018

7
Volte č.

www.anobudelip.cz

www.chcemelepsicesko.cz

    AndrejBabis

Z
a
d
a
va

te
l: 

A
N

O
 2

0
11

; 
zp

ra
co

va
te

l: 
P

ro
d
u
ct

io
n
 T

e
a
m

 s
.r
.o

.

Volte

č. 6

5. - 6. říjn
a

2018



7

Pozemky pod sportovišti na Karkulínově 
kompletně vykoupeny!

Dlouhodobě nejpalčivějším problémem v  oblasti spor-
tu v naší městské části je otázka majetkoprávního stavu po-
zemků pod sportovním areálem na ulici Karkulínova. V této 
oblasti působí a svoje zázemí mají tři subjekty – SK Tuřany 
(fotbalisté), TK Tuřany (oddíl tenisu) a  tuřanský Sokol. Situ-
ace byla dlouhodobě neutěšená v tom směru, že pozemky 
pod sportovišti byly rozparcelovány a patřily velkému počtu 
drobných vlastníků. Tento stav působil velké problémy vede-
ní jednotlivých oddílů, protože provoz probíhal v atmosféře 
nejistoty a obav z dalšího vývoje a nebylo také možné od-
povídajícím způsobem investovat do vylepšení zázemí spor-
tovišť. V podstatě od revoluce se problému věnovalo každé 
vedení radnice a snažilo se řešit situaci jednáním s jednotli-
vými majiteli pozemků o  jejich výkupu či výměně. Situace 
se postupně lepšila, až nakonec dospěla do stadia, kdy před 
současným vedením radnice ležel úkol jednat s majiteli po-
sledních tří pozemků. Jeden z  těchto pozemků byl přitom 
naprosto klíčový, protože svým umístěním vrážel klín do stá-
vajících sportovišť fotbalistů i tenistů a dlouhodobě se něko-
lika po sobě jdoucím vedením radnice nedařilo se s majite-
li domluvit. Jednání započala ihned po nástupu stávajícího 
vedení radnice, a to jak na jedné straně schůzkami s majiteli 
pozemků, tak na druhé straně intenzivní komunikací s měs-

tem Brnem o poskytnutí finančních prostředků na výkup po-
zemků, aby byl co nejméně zatížen rozpočet MČ Brno-Tuřa-
ny. Paralelně se vedení radnice připravovalo i na variantu, že 
jednání nedopadnou dobře a byla tak vypracována a obča-
nům představena studie rozvoje areálu v  několika varian-
tách, přičemž jedna z variant byla postavena na tom, že se 
pozemky nepodaří vykoupit.

S  radostí nyní můžeme oznámit, že se u  všech tří před-
mětných pozemků podařilo dojít k finální dohodě s majite-
li a v současné době jsou tak již všechny pozemky pod spor-
tovním areálem majetkoprávně vyřešeny a jsou buď ve vlast-
nictví města, nebo tuřanských sportovních subjektů.

Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem aktérům 
jednání za jejich finální vůli k dohodě, rád bych poděkoval 
zástupcům města Brna za jejich asistenci a vstřícný přístup. 
První a nejdůležitější krok se tak povedlo udělat, další návaz-
né kroky jsou ale teprve před námi. Nehledě na to, jaké obsa-
zení bude na radnici v následujícím období, neměly by ustat 
snahy o rekonstrukci areálu navazující na již vypracovanou 
studii. Snahou by mělo být jednak pomoci stávajícím spor-
tovním oddílům zde působícím ve vylepšení jejich podmí-
nek, zároveň by ale mělo být záměrem otevřít areál veřej-
nosti s ohledem na vybudování nových víceúčelových spor-
tovních ploch.

Michal Meluzín, radní

INFORMACE Z RADNICE

   100 
Zveme	Vás	na	výstavu 

100	roků	
obyčejných		vzpomínek	

	

UDÁLOSTI			MÍSTNÍHO			ŽIVOTA		V			LETECH	1918	–	2018	
	

od	27.	září		2018		každý	čtvrtek	
Kulturně	společenské	centrum	v	budově	MČ	Brno-Tuřany	

MČ	BRNO-TUŘANY																																	VÝSTAVNÍ	SPOLEK	ROZMARÝNEK	
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MŠ U Lípy Svobody

Než se naplno rozjede nový školní rok v MŠ U Lípy Svo-
body 3, zavzpomínáme na konec toho minulého… Těsně 
před odjezdem na školku v  přírodě se náš pedagogický 
sbor zúčastnil Dne dětí v Tuřanech a připravil si pro účast-
níky několik stanovišť ve Šmoulím duchu. Děti se zde 
mohly vžít do rolí malých modrých skřítků, kteří se vypo-
řádávají s  různými nástrahami, jako je třeba děravý kelí-
mek při přenášení vody, útěk v  pytli před Gargamelem, 
pytlík na hlavě při zdolávání lávky apod. Za splnění všech 
stanovišť si odnesly medaili a malou sladkost.

I letošní školka v přírodě byla blankytně modrá…a není 
řeč jen o počasí, které i tentokrát vyšlo na jedničku. Děti 
i  paní učitelky se totiž na týden staly malými Šmouly 
a Šmoulinkami. Vybaveni kostýmy od šikovných maminek 
či babiček si užívali v areálu hotelu Medlov každý den ji-
nak. Pestrý program si pro všechny připravila sportovní 
agentura Outdoor Wave, díky níž měly děti možnost vy-
zkoušet si různorodé sporty, poznat přírodu nebo si za-
hrát na malíře. Malí Šmoulové tak například zdolávali vlny 
medlovského rybníka na paddleboardech, zahráli si bub-
ble fotbal, utužili svaly při spartan race, skákali na nafu-
kovacím hradě a  trochu se báli při stezce odvahy. Kaž-
dý večer přinesl k  ohništi pošťák dětem dopisy od rodi-
čů, kterým se dle srdečného vítání výletníků, očividně vel-
mi stýskalo.

Návrat do reality nebyl nikterak nepříjemný. V  měsíci 
červnu si paní učitelky připravily pro své třídy několik vý-
letů. Děti tak měly možnost navštívit například oboru Ho-
lednou v městské části Brno-Žebětín, užít si den v histo-
rických kostýmech na zámku v Miloticicíh nebo zařádit si 
ve vodě s duhovou vílou Permínou v Permoniu v Oslava-
nech u  Brna. Protože letos léto začalo silným sluníčkem 
opravdu brzy, mohly se děti dokonce povozit v kombajnu. 
Dalším milým překvapením nebyl pouze kouzelník, který 
navštívil naši školku v tomto školním roce poprvé, ale také 
několikerá osvěžení v podobě zmrzlinek nebo čerstvého 
ovoce ze zahrádek rodičů.

Završením tohoto školního roku byla zahradní slavnost, 

při níž pozvané divadlo Koráb pasovalo předškoláky do sta-
vu budoucích školáků. Děti se po školní zahradě hrdě pro-
cházely (ano, i proběhly) v čepici absolventů a na památku 
si domů odnášely diplom, brož a  knížku. Po celé odpoled-
ne byl připraven zábavný program nejen pro děti, ale i pro 
rodiče (protože kousek dítěte je přeci v každém z nás). Díky 
Milanovým aktivitám si účastníci mohli vyrobit vonnou sůl, 
malovat si obličej podle starých indiánů, zastřílet si z  luku 
nebo si zaskákat na slackline. I letos přinesly maminky dob-
roty, které doma vytvořily. Ať už slané nebo sladké, všechny 
byly dle zašpiněných pusinek dětí jistě výborné. Do plných 
bříšek jsme se ještě pokusili dostat opečený špekáček, a pak 
se vyrazilo na pyžamovou diskotéku, která byla připravena 
pro odvážné nocležníky v pohybové místnosti naší mateřské 
školy. Přáli bychom vám všem vidět spokojený úsměv ve tvá-
řích dětí, které jak mávnutím kouzelného proutku usnuly…

Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Anna Kučerová a Mgr. Pavla Hoffmannová

ŠKOLSTVÍ
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Strážnický lodní deník
Napadá Vás, proč právě „lodní“ deník? Je to jednoduché – 

ve Strážnici jsme přebývali přímo v přístavišti u Baťova kaná-
lu v Penzionu U Veličky.

Jak to všechno začalo
Celé to asi začalo ve chvíli, kdy nás po nácviku na hody 

oslovila paní doktorka Kovářů s myšlenkou, že by bylo vhod-
né, abychom se jako Tuřany také prezentovali na festivalu ve 
Strážnici. Samozřejmě jsme to přijali jako skvělý nápad a už 
jsme viděli naši omladinu, jak skvěle reprezentuje naši obec. 
Ovšem jaké bylo zděšení, když nám oznámila, že tentokrát 
by byla ráda, kdyby se naopak prezentovali starší páry v bab-
ských krojích! V tu ránu již nikdo vystupovat nechtěl. Mladí 
se urazili a nám starším se do toho vůbec nechtělo. Po dlou-
hých diskuzích se přece jen jakási skupinka odvážných vy-
tvořila.

Během půl roku jsme absolvovali tvrdý trénink na soko-
lovně pod dohledem Ivky Kolečkové, Slávka Poláka a  Evy 
Chudáčkové a  několik více či méně podařených generálek 
s ostatními soubory. A pak to přišlo!

Příjezd do Strážnice a generálka
V pátek 22. 6. 2018 jsme se sešli v ranních hodinách před 

Sokolovnou, všichni již v jednotných tričkách, ještě celí roze-
chvělí a v obavách, abychom na něco nezapomněli. Náš kon-
voj čítající autobus s muzikanty a částí vystupujících dopro-
vázela dodávka plná krojů a všech dalších potřebných věcí, 
s několika osobními auty zbylých členů naší výpravy. Po pří-
jezdu jsme byli vděční Yvetě Sychrové, která nám zajistila 
ubytování přímo ve Strážnici. Penzion u Veličky se nachází 
hned vedle parku, ve kterém festival probíhá. Nemuseli jsme 
tedy nikam cestovat a již oblečení v krojích jsme mohli do-
razit přímo do amfiteátru Bludník, kde program pod názvem 
Ta brněnská mája tenká probíhal.

Odpoledne nás čekala generálka. Na doporučení Slávka 
jsme vyrazili o chvilku dříve a šli si vyzkoušet pódium. A to 
tedy musíme říct, že to byla opravdu hrůza! Bez muzikantů, 
jen tak na pusu. Netrefili jsme střed pódia, prkna se houpa-
la a zakopávali jsme o ně, motali jsme se tam prostě, každý 
úplně jinak. Takhle jsme si to vůbec nepředstavovali! Jestli 
to takhle bude vypadat večer, to bude strašná ostuda! Zača-
la nás jímat hrůza.

Páteční hlavní program
Přípravu na večerní vystoupení jsme rozhodně nechtěli 

podcenit. Po celém penzionu jsme rozložili části našich krojů 
a začalo strojení pod přísným dohledem Ivky a paní Bělouš-
kové. Přestože jsme se motali a vzájemně si zavazeli, obleče-
ni jsme byli v rekordním čase.

A  najednou to přišlo! Nejprve společný průvod s  písnič-
kou Nedaleko města Brna… a pár prvních krůčků přes pódi-
um. Zazněl první potlesk a už nás to vtahovalo do dění. Pak 
jen vyčkat na náš nástup.

Nejprve na pódium vkročili pánové a zamířili si to rovnou 
k muzice. A v tu chvíli zazněl z hlediště dokonce i smích, ti 
nejdelší si totiž mezi sebe vzali toho nejmenšího! A Večer-
ka spustila pochod, v  tu chvíli na jeviště vkročily Tuřanské 
paňmámy, jaksepatří všechny stejnou nohou, jedna pěkně 
za druhou v zákrytu, se vztyčenou vařečkou a zvesela jucha-
jící. I  když to na první pohled vypadalo jednoduše, nebylo 
tomu tak. Všichni jsme si vzpomněli na slova Slávka, který ří-
kal, na pódiu bude všechno jiné – tma, reflektory, mikrofo-
ny, hlediště plné lidí – opravdu to tak bylo, museli jsme mu 
dát za pravdu.

Rychle jsme se však zorientovali a vklouzli do svých natré-
novaných rolí. Přesně podle instrukcí nemohou pánové na 
paňmámách oči nechat, s obdivem na ně ukazují a pokyvují. 
Aby také ne, vždyť zrovna spustily jejich oblíbenou – Tuřan-
ská děvčata, to jsou parádnice. Pak se jedna po druhé z kola 
odpojí a vydá se pro toho svého. Následuje pukrle a  jeden 
pár po druhém už to roztáčí na pódiu.

Vytvoříme kolo a zazní – Muziko, lendlera! Pak už následu-
jí pohledy z očí do očí a úsměvy, tančíme přece spolu – přes-
ně podle pokynů.

A máme tu další zvolání – Muziko, šotyšku! V uších nám 
zní Slávkovo – vyprs se, nehrb se, nemrač se, vyšlápavej to 
pořádně! Následuje řeznická a ševcovská. Na závěr se k nám 
přidává Rozmarýna a Mužáci a pódium se zaplní na závěreč-
ná kola. Poslední písnička a odtančíme z pódia. Jestli někdo 
udělal nějakou chybu? Asi ano, ale to nebylo podstatné. Dů-
ležité bylo, že jsme to odtancovali s radostí a plně si užívali 
těch prken, co prý znamenají svět.

Když jsme seběhli z  pódia, nemohli jsme tomu uvěřit  – 
fakticky jsme to zvládli – vystupovali jsme v hlavním progra-

KULTURA



10

mu na mezinárodním folklórním festivalu po boku profíků 
a ještě nás přenášela v přímém přenosu televize NOE.

Sobotní průvod městem a volný program
Ráno jsme se scházeli postupně na snídani a plní emocí hod-

notili včerejší vystoupení. Některé hlasy z obecenstva tvrdily, že 
celý program „Ta brněnská mája tenká“ byl dost zdlouhavý a ne-
měl spád. U některých pasáží se divák vyloženě nudil. To se však 
prý nedalo říct o našem krátkém vstupu. Bodejť, všichni čeka-
li, až se konečně na pódiu objevíme my a dočkali se nás až té-
měř na samém konci. O to víc, si to pak užívali společně s námi.

Neušli jsme take pozornosti reportéra Hodonínského dení-
ku.cz Martina Moštěka. Ten se ihned jal zpovídat Luboše Šipra, 
který celý průvod vedl. Luboš mu v rychlosti, za pochodu, po-
skytl krátké interview a to se objevilo hned v neděli na webu – 
zde úryvek:

„Zatímco vracovská chasa míří k domu svobodné stárkové, 
řada návštěvníků festivalu se staví kolem trasy odpoledního 
slavnostního průvodu. Na seřadiště se trousí i členové souborů. 
Někteří po jednom či po dvou, ale hosté z brněnských Tuřan si 
vykračují jako malý průvod s písničkou. „V krojích jsme tu popr-
vé, protože na festivalu se po asi třiceti letech prezentuje Brněn-
sko. Spolu s dalšími soubory jsme dostali pozvání a rádi jsme 
přijeli. Zpíváme rádi a takhle chodíme na našich hodech,“ říká 
s úsměvem jeden z členů souboru Lubor Šipek.“

K tomu jménu – to je prostě takové alias – ve Strážnici vznik-
lo několik přezdívek – Milan Jarda, pan Šotyška a právě také Lu-
bor Šipek.

Ulice byly plné lidí a  mezi nimi jsme viděli spoustu našich 
známých, kteří nás přijeli podpořit. Průvod krojovaných se ubí-
ral až na náměstí Svobody, kde končil krátkými konferovanými 
ukázkami na pódiu.

Program celého festivalu byl opravdu velmi nabitý. Vše se stí-
hat nedalo – současně na několika místech probíhaly akce, kte-
rých bychom se rádi zúčastnili, ale rozkrájet se prostě nešlo. Ve 
folkórní škole ve skanzenu jsme měli také želíska v ohni – na 
Úvazy šátků na Brněnsku nás reprezentovaly Jana Černohláv-
ková s modelkou Ivkou. Zatím co Jana mašlila Ivku, my jsme si 
vykračovali městem na seřadiště průvodu!

Den poslední – nedělní repríza pořadu
Nedělní ráno už přece jen bylo značně unavené. Ani počasí 

se dobře netvářilo. Nad námi se honily mraky, sem tam sprch-
lo a začátek vystoupení se posunul. Došlo ke zkrácení progra-
mu a vypadalo to, že ani vystupovat nebudeme. V tu chvíli se 
však do toho opřela drobná paní doktorka Věra Kovářů a neod-
bytně trvala na pokračování pořadu tak, jak bylo dáno v pro-
gramu. Pořádajícím nezbylo nic jiného, než přizvat ředitele fes-
tivalu, aby dal pokyn k předčasnému ukončení pořadu Ta br-
něnská mája tenká. Bylo to zrovna ve chvíli, kdy jsme na pódiu 
tančili lendlera a opravdu si ho užívali. A do toho nám na pódi-
um vběhnou konferenciéři a ohlásí konec pořadu. Všechny nás 
to mrzelo, byla to opravdu škoda. Nestihli jsme si to užít až do 
konce. Pódium jsme museli opustit a místo nás nastoupili za-
hraniční hosté, které přenášela televize NOE v přímém přenosu.

Nevím, jak to celé prožívali naši předchůdci v roce 1980, ale 
to, co jsme zažívali my, se nedá popsat, to se prostě musí prožít!

Pokud si toho chcete přečíst víc a podívat se na více fotogra-
fií, přejděte na www.rakvaci.cz.

Jana Toningerová

KULTURA
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21. srpen 1968 ve vzpomínkách 
Jana Krumla

Nikdo nepracoval, všichni byli kolem rádia a vzrušeně de-
batovali. Do toho zazněl závodní rozhlas, který zval všechny 
pracující, aby se dostavili na protestní demonstraci na pro-
stranství u hlavní brány Královopolské strojírny. Spěchal jsem 
se na ni též. Ve skupině kráčejících jsem si povzdechl: „To je 
škoda, že nemám auto, zajel bych do rozhlasu pro redakto-
ry, aby to natočili“! Na to jeden mladík v  montérkách zvo-
lal: „Já mám robura, ale mám špatnó baterku. Kořeni, poďte 
mě roztlačit“! Na jeho povel se rozeběhlo asi osm ochotných 
chlapů k autu. Robur byl těžký a baterie značně vybitá. Auto 
jsme stěží roztlačili, ale ani neškytlo. Zkoušeli jsme to podru-
hé, potřetí. Nafťácký mastodont zkoušel naši výdrž a pohrá-
val si s naším odhodláním. Když nám docházely síly a bylo jis-
té, že už toho necháme, motor naskočil. Rozjeli jsme se tedy, 
ale ztratili jsme hodně času. U budovy rozhlasu na Beethove-
nově ulici bylo plno lidí, ale zatím ještě ne tanky. Vběhl jsem 
dovnitř a  zastihl paní Jiřinu Menšíkovou, ta ochotně sbali-
la magnetofon a nasedla do robura. Čas se neúprosně vle-
kl a  já jsem se obával, že přijedeme pozdě. Taky ano. Když 
jsme vjeli za bránu továrny, již se všichni rozcházeli. Naštěs-
tí šofér – člen moudré dělnické třídy – otevřel dveře robu-
ra a zařval: „Tade Československé rozhlas, všeci zpátky!“ Sta-
lo se něco neuvěřitelného; uslyšeli jsme výkřiky: “Zpátky, při-
jel rozhlas!“ Stovky zaměstnanců špičkového podniku se ob-
rátilo a začalo utíkat zpátky k tribuně u brány.

Paní Menšíková vystoupila na tribunu, rozbalila magne-
tofon o velké hmotnosti značky REPORŤOR sovětské výroby 
a připravovala se na natáčení. Shromážděný dav ji nadšeně 
vítal a provolával slávu rozhlasu. A hanbu Rusákům. Kupo-
divu se na tribunu vrátili také soudruzi, kteří řečnili již dříve. 

Byli to tehdejší hlavouni: předseda partaje, předseda odbo-
rů, technický náměstek ředitele. Počali znovu opakovat své 
projevy, nyní již natrénovaně, a proto odvážněji a důrazně-
ji. Jejich výzvy byly přerušovány mohutnými, skandovaný-
mi výkřiky, plných oprávněného hněvu. I když soudruzi dří-
ve projevovali k polednovému vývoji svůj odpor, teď jsme je 
nepoznávali. Jejich slova, odsuzující zrádnou politiku sově-
tů byla přesvědčivá, odpor k  okupaci odhodlaný a  podpo-
ra Alexandra Dubčeka bezvýhradná. A  co víc: ukládali mu, 
že se nemá poddat a radili, jak má i nadále tvrdě hájit naši 
vlast a polednovou politiku. Prezidentu republiky nařizova-
li, že má okamžitě vyhlásit naši samostatnost a neutralitu, po 
níž musí cizí vojska ihned opustit naši zemi. Musí to vyhlásit 
okamžitě, jinak…! Bouřlivá demonstrace byla natočena, já-
sot doprovázel redaktorku k roburu a tímto strojem byla od-
vezena zpět do rozhlasu. Zanedlouho byl vysílán sestřih nej-
výstižnějších částí demonstrace. Svou mohutností měl velký 
účinek. Byl proto několikrát opakován. Nahrávka se dostala 

také do Vídně, kde bylo operativně zříze-
no české vysílání.

Týden po 21. srpnu patřil k naším nej-
skvělejším, nezapomenutelným život-
ním zážitkům. Ale brzo nastávala pozvol-
ná změna k „normalizaci“. Také hrdinové 
z  tribuny se začali měnit, počali pociťo-
vat „odpovědnost“ za další vývoj fabriky 
i státu, prohlásili se za „zdravé jádro stra-
ny“, a stali se tak základem tvrdých pro-
věrkových komisí. Všichni byli členy Li-
dových milicí a zúčastnili se likvidace de-
monstrace dne 21.  srpna  1969, při níž 
byli usmrceni Danuška Muzikářová a Sta-
nislav Valehrach. Dosud beztrestně. Paní 
Jiřina Menšíková, ač vdova po redak-
toru, který zahynul ve službách rozhla-
su, skončila jako uklízečka v  Pozemních 
stavbách. A já, jako „protisovětský a pro-
tisocialistický element, organizátor nátla-
kových akcí“, skončil v Královopolské.

Jan Kruml

KULTURA
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Krásy českých zemí na Junácký způsob 
Na Turka aneb Junáci jedou na tábor

Hlavní událostí skautského léta je tábor. Dvanáct do-
spělých vezme pod svá křídla třicet sedm vlčat a světlušek 
mezi 5 a 12 lety a společnými silami vztyčí 13 tee-pee na tá-
bořišti Vysočany kousek od Blanska. Na ramena táborníků 
dopadl úkol celonárodní bezpečnosti: odrazit invazi Turec-
kých vojsk do zemí Koruny české. 93. oddíl skautů Tuřan je 
připravený postavit se výzvě čelem.

„Zvolili jsme toto téma, protože jsme chtěli dětem uká-
zat, že skautské a rytířské ctnosti jsou v podstatě shodné. 
Být odvážný, čestný, pomáhat si, chránit slabé a tak dále,“ 
vysvětlil vedoucí tábora Jiří „Alex“ Dorazil.

Tematická hra umožnila vedoucím provést děti skrze 
všech 13 krajů České republiky, aniž by opustili tábořiště. 
Ve snaze ubránit se Turkům navštívili stříbrné doly Jihlavy, 
vrchol Pradědu i cukrové doly v Jižních Čechách. „Nesnaži-
li jsme se o historickou věrnost, naopak, chtěli jsme dětem 
přiblížit českou vlastivědu,“ dodal Alex. „Nejlepší bylo, když 
jsme pašovali jídlo kolem tureckých vojsk,“ chválí si dva-
náctiletý Štěpán. „Česká vojska byla obležená v Praze a my 
jsme jim ho museli donést.“ Některé děti si jídlo schováva-
ly za oblečení, další utíkaly před strážnými, společnými sila-
mi se jim ale povedlo hladové vojáky nasytit. Na závěr je če-
kala epická bitva, při níž vyhnaly Turka z českých zemí a za-
chovaly ji pro budoucí pokolení.

Ačkoliv si děti hrají, všechny aktivity mají pedagogic-
ký účel. Skautští vedoucí je učí samostatnosti, ale i  týmo-
vé práci, tábornickým dovednostem, dozví se něco o  his-
torii a zeměpisu, ale i morálce a správném chování. Skaut-
ští vedoucí se už pilně připravují na další rok a vymýšlejí ce-
loroční hru, která by tematicky zaštítila, čemu se malí klu-
ci a děvčata naučí.

autor: Vojtěch Žák
foto : Jiří Zapletal, Lucie Šnajdrová

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

TANEČKY 

Hledáme nové tanečnice a 
tanečníky (od 5-ti let) do 
národopisného souboru 
Ferdinanda Volka při TJ Sokol 
Brno-Tuřany 

Vystoupení na Slavnostech zelí, 
tuřanských hodech a vostatcích… 

Eva Chudáčková evakrsakova@volny.cz 
Monika Štikarovská monika.stikarovska@gmail.com

T A N Č Í M E 
KAŽDÝ PÁTEK   
V 17 HOD 
NA SOKOLOVNĚ

PRO 
DĚTIČKY
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Dáme na Vás – skatepark v Tuřanech
Při procházce jsem si všimla nově zahájených stavebních 

úprav terénu na poli mezi ekodvorem a  palírnou na Švéd-
ské ulici. Netrvalo dlouho a zjistila jsem, že tu začíná vznikat 
nový skatepark. Projekt, za nímž stojí Antonín Tůma, mimo 
jiné též dlouholetý zastupitel a  místní podnikatel. Mnozí 
z Vás jej jistě znají osobně a není snad nikdo z místních, kdo 
by neznal jeho vyhlášené tuřanské železářství a domácí po-
třeby na Tuřanském náměstí nebo prodejnu potravin Tuřan-
ská včela na Hasičské ulici.

Ale zpět k projektu skateparku. Jde o realizaci v rámci pro-
jektu města Brna DÁME NA VÁS vyhlášeného v  roce 2017. 
Do programu může každý občan Brna přihlásit návrh na co-
koliv, co považuje za podnětné zlepšení ve svém okolí. A po-
kud návrh získá dostatečnou podporu, tak jej město Brno ze 
svého rozpočtu zrealizuje – tedy zjednodušeně řečeno. Pro-
gram DÁME NA VÁS byl vyhlášen i v letošním roce a Antonín 
Tůma se chce účastnit se svými nápady opět. Tentokrát na-
vrhl dva projekty a oba shodně cílené zejména na děti. Mys-
lím, že to je super nápad, a tak jsem požádala Toníka, mého 
dlouholetého kamaráda, o krátký rozhovor.

Jak tě napadlo navrhnout vybudování hřiště pro děti?
Už dlouhou dobu jsem vnímal to, jak můj syn s kamará-

dy, když chce jezdit na skejtu nebo na koloběžce, jezdí po 
ulicích a  využívá obrubníky a  kdejaké hrbolky, ovšem ne-
jednalo se o žádnou bezpečnou zábavu. Hřišť pro nejmenší 
děti tady máme relativně hodně, ale děti rostou rychle a na-
jednou jsou ve školním věku a možností pro jejich venkovní 
hrátky již tolik není.

Jednou za mnou přišla moje kamarádka Hana Kašpaříko-
vá a upozornila na existenci projektu města Brna DÁME NA 
VÁS a tady jsem viděl příležitost. Jako zastupitel vím, jak je 
těžké pro městskou část získávat od města Brna peníze do 
rozpočtu na cokoliv. Normálně bychom se k něčemu tako-
vému z finančních důvodů dostávali dlouho, pokud vůbec. 
Bylo to celkem rychlé rozhodnutí, protože bylo jen pár dnů 
do uzávěrky přijímání projektů. Připravit podklady v tak krát-
ké době nebylo snadné, nicméně podání těsně před termí-
nem uzávěrky se zdařilo.

To zní dost jednoduše. Proběhlo vše tak hladce?
Ne tak docela. Projekt nejdřív musel získat dostatečnou 

podporu, kladná vyjádření příslušných institucí a  následně 
byla rozhodující dostatečná odezva občanů, kteří na inter-
netu udělovali pro tento projekt hlas.

Takže podporu občanů si projekt získal dost velkou?
Naštěstí dostatečnou. Musím říct, že hodně pomohla teh-

dejší paní ředitelka Základní školy Měšťanská PhDr. Božena 
Küfhaberová, Ph.D. Projekt se jí tím, že byl určen pro děti a je-
jich pohybový rozvoj, velmi líbil. Pomohla s propagací mezi 
žáky a ti se svými rodiči přispěli opravdu velkým množstvím 
hlasů. No a zbytek pomohli zajistit aktivní lidé, kteří projekt 
objevili na letáčcích, případně ti, které jsem oslovoval osob-
ně. Vynaložená snaha přinesla kýžený výsledek  – získáno 

bylo celkem 1078 hlasů a vítězný postup. Nesmím opome-
nout zmínit, že mi udělalo velkou radost postoupení i další-
ho projektu, který podala paní Anna Magni - Okružní vycház-
ková trasa s alejí v Holáskách. Celkově to byl myslím velký tu-
řanský úspěch. Vždyť díky programu DÁME NA VÁS máme 
šanci realizovat akci brzy a ještě kompletně z prostředků roz-
počtu města Brna. Za skatepark a okružní vycházkovou trasu 
činí náklady bezmála dva miliony Kč.

Takže městskou část projekt nijak nezatížil?
Finančně v  podstatě ne. Ale vyžadoval vůli a  ochotu ze 

strany ÚMČ pomoci s přípravou realizace, což se stalo a všich-
ni se snažili, jak jen to šlo. Velký dík patří jak zaměstnancům 
úřadu MČ Brno-Tuřany, tak starostovi Vondrovi a  místosta-
rostovi Dorazilovi.

Skatepark se již začal realizovat. Kdy se plánuje jeho do-
končení?

Stavba byla zahájena a  během podzimu bude hotovo. 
Přesný termín dokončení zatím nevím, ale určitě bude včas 
zveřejněn a řádně jej oslavíme!

Jak by měl skatepark vlastně vypadat a pro koho bude 
vhodný?

Vlastně se nejedná o čistokrevný skatepark, ale smíšenou 
plochu pro skateboardy, koloběžky, kola a in-line brusle, aby 
si zařádilo co nejvíce dětí od začátečníků po středně pokro-
čilé.

A co jsi navrhnul v letošním ročníku DÁME NA VÁS?
Prvním projektem je multifunkční hřiště a  druhým hřiště 

pro parkour a fitness. Obě hřiště jsou primárně určena pro děti 
a mládež, nicméně charakter obou hřišť má určitě ambice být 
použitelnými třeba i pro seniory. Pravda, seniora na skatebo-
ardu, na koloběžce nebo na in-linech skákajícího na muldách 
si dokážu představit jen s trochou fantazie, ale hřiště a posilo-
vací prvky jistě mohou využívat i oni. Multifunkční hřiště před-
stavuje takové hřiště v kleci. Sestává se z branek, basketbalo-
vého koše, na příjemném umělém povrchu. Vše je obehnáno 
vysokým plotem.

Dalším projektem je par-
kourové hřiště a fitness kou-
tek. O  parkouru se toho za-
tím u  nás mnoho neví, ale 
dostává se stále více do po-
vědomí. Jedná se o  užiteč-
nou pohybovou aktivitu. Zá-
kladem přežití je únik před 
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nebezpečím a  tudíž běh přes různorodé překážky. Parkour 
toto simuluje, učíte se překážky překonávat a  neztrácet při 
tom cennou energii. Užitečná zábava pro všechny věkové ka-
tegorie. Fitness koutek je klasika. Viděl jsem outdoorové hřiště 
v Holáskách. Je krásné, ale třeba pro mě už moc vhodné není. 
Věk nezastavíš, nějaké to kilečko přibude a už má člověk pro-
blém se vůbec na nějakou tyč vytlačit nebo vytáhnout. Zde 
v Tuřanech bych si představoval hřiště, které by vypadalo po-
dobně jako posilovna, ale pravděpodobně ne všechny prvky 
by byly pohyblivé. Hlavně by se jednalo o takové prvky, kte-
ré může využívat třeba i člověk, který už nedisponuje příliš-
nou svalovou hmotou. A výhoda největší? Vše volně přístup-
né pro všechny.

Kdo se bude do budoucna o ta hřiště starat a udržovat 
je?

Údržba v průběhu prvních tří let je zahrnuta v ceně celého 
projektu. Následně bude o hřiště pečovat městská část stej-
ně jako o  každý jiný svůj majetek. Kromě povinných revizí 
a úklidu se však na dlouhé roky nepočítá s tím, že by se jed-
nalo o údržbu nákladnou.

A jaká je šance, že letošní Tebou navržené projekty také 
spatří světlo světa a budou realizovány?

To vůbec netuším. Záleží na tom, jak tyto nápady osloví lidi 
a jak budou aktivní, zda jim dají dostatek hlasů. Konkurence 
z jiných městských částí je veliká, určitě větší než vloni. Každo-
pádně udělám maximum možného a pak záleží na občanech, 
kteří mají bydliště v Brně a bylo jim 18 let, aby věnovali svůj 
hlas. Stačí se rozhodnout, obětovat pár minut času pro hlaso-
vání na internetu a přispět tím k úspěchu a vybudování něče-
ho přínosného za téměř 6 milionů korun. Nic složitého. Číslem 
občanského průkazu se ověří bydliště v Brně a datem naroze-
ní věk. Pár kliknutí a hotovo. Je to šance. V listopadu na www.
damenavas.cz.

Souvisí nějak tvoje účast na projektech DÁME NA VÁS 
s tím, že jsi člen zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, a to mimo-
chodem od roku 1994, pokud se nepletu?

Vůbec ne. DÁME NA VÁS je určen pro všechny občany měs-
ta Brna a svoje návrhy podávám jako občan, nikoliv jako za-
stupitel. Souvislost je možná vlastně v tom, že se odjakživa za-
jímám o věci a dění kolem sebe a nejsem líný druhým nějak 
pomoci. Hodně lidí mě zná a důvěřuje mi. Zavděčit se samo-
zřejmě nelze stoprocentně každému, ale to rozumný člověk 
pochopí.

Co ti veškerá aktivita okolo projektu přinesla?
Jsem spokojený, když vidím, jak se moje myšlenka mění 

z  návrhu na papíře v  konečnou realizaci. To je nádherný 
pocit.

Děkuji Ti mnohokrát za rozhovor a přeji, ať se Ti daří, abys 
měl možnost toho ještě hodně pro nás všechny udělat. 
A v listopadu se připojím k hlasování na www.damenavas.cz

Ivana Kolečková

Informace Spolku ochrany životních hodnot 
v Holáskách

Holásecká jezera
Jak jsme již informovali dříve, 8.  3.  2018 byla výběro-

vým řízením určena společnost GEOtest, a.s. jako projek-
tant k  vypracování projektové dokumentace revitaliza-
ce jezer. Od měsíce června proběhla řada dílčích jedná-
ní mezi Magistrátem města Brna, zpracovatelem projekč-
ních prací a dalšími subjekty: zpracovatelem biologického 
hodnocení, Moravským rybářským svazem, Městskou čás-
tí Brno–Tuřany, KÚJMK, AOPK, Agrem Tuřany.

8.  srpna pak došlo za účelem konkretizace následné-
ho postupu revitalizace k jednání 3. výrobního výboru za 
účasti všech zainteresovaných institucí. Projektant pre-
zentoval historický vývoj projektu, doposud zpracované 
studie a dokumentace, přírodní podmínky lokality, mož-
né kritické body projektu, přibližný předpokládaný roz-
počet, navrhovanou technologie pro odtěžení sedimentu 
a  možnosti následného naložení se sedimentem. Násle-
dovala diskuse a připomínky zúčastněných stran.

Jako problémové a  realizaci revitalizace ohrožující se 
nám jeví následující fakta:
 -  Niveleta jezer. Rozdíl výšek hladin na začátku 
  a konci jezer je pouze 0.07 %. Jezera jdou obtížně 
  vypustit.
 - Množství vytěženého bahna  – 60 000m3 a  jeho 
  konzistence.
 -  Určení deponie odtěženého bahna.
 -  Obtížný přístup pro techniku.
 -  Obtížnost odlovu ryb.
 -  Některé soukromé pozemky sahají až k jezerům.
 -  Navrhovaná metoda uložení odtěženého bahna 
  do vaků, kde by došlo k  jeho odvodnění, se jeví 
  jako neúnosně finančně nákladná a  celkově 
  problematická.

V diskusi převládl názor, že optimální pro zlepšení pří-
rodních podmínek lokality je řešení, které počítá s:
 -  ponecháním jezer Kašpárkova, Typflu,  
  Kmuničkova, Lávky a Kocábky v původním stavu,
 -  odtěžením sedimentu z  jezer Roučkovo, 
  Ledárenské, Plavecké, Starkovo a Opleta,
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 -  odstraněním propustků mezi jednotlivými  
  jezery, bude vytvořeno pouze jedno technické  
  opatření pro oddělení odtěžené a neodtěžené  
  části jezer mezi jezery Kmuníčkovo a Roučkovo,
 -  průchody pro pěší přes jednotlivá jezera  
  budou řešeny dvěma lávkami,
 -  strana přiléhající k  zástavbě bude zpevněna 
  kamenným záhozem, opačný břeh bude  
  ponechán jako litorální pásmo.

Se závěrem jednání odbahnit pouze část jezer nesou-
hlasíme, trváme na zachování původní koncepce revitali-
zace, tj. odbahnění všech jezer, což jsme vyjádřili písem-
nými připomínkami Magistrátu města Brna. Stejný názor 
vyjádřila i Rada naší MČ. Většina zúčastněných magistrát-
ních úředníků i spolek Čisté Tuřany však razí tzv. kompro-
misní řešení  – odbahnění pouze části jezer. Domníváme 
se, že tento způsob revitalizace by byl patrně jen zbyteč-
nou investicí.

Hana Dombrovská, Vladimír Skácel

Železné hasičky
V rámci oslav 100. výročí republiky se dne 2. 6. 2018 na br-

něnském výstavišti uskutečnila soutěž TFA mladých hasičů. 
Soutěží se jednotlivě, ve fy-
zicky náročných disciplínách 
jako je běh s hadicemi, motá-
ní hadic, údery palicí, nošení 
břemen, přemístění 20 kg fi-
guríny, skok přes bariéru a na 
závěr běh do 2. patra. Vše na-
jednou bez přestávky.

V  kategorii 10 -12 let vy-
bojovala Karolína Malcová 3. 
místo.

V kategorii 13 – 15 let se na 
pěkném 7. místě umístila Kris-
týna Malcová.

Martin Malec,  

SDH Brněnské Ivanovice

Bartolomějské 
hody 
v Holáskách

Letošní Bartolo-
mějské hody potvrdi-
ly, že jsou předzvěs-
tí konce léta. Vysoké 
letní teploty vystří-
daly dešťové srážky 

a teploty příjemné. Déšť obzvláště poznamenal průběh so-
botní hodové zábavy, kdy veškerý připravený program byl 
posunut vpřed. Musíme poděkovat návštěvníkům, že i přes 
déšť vydrželi v  hojném počtu až do jejího konce. Je prav-
dou, že hojně byly navštíveny všechny části hodů. Pro mno-
hé bylo velkým očekáváním, jak si povede nová „Holóbkova 
mozeka“, která vystřídala již pomalu zdomácnělou Mládež-
nickou dechovou hudbu Bivojanka. Nová kapela se před-
vedla v dobrém světle a je nadějným příslibem pro již připra-
vované sté výročí konání Bartolomějských hodů, které osla-
víme v příštím roce. Přípravy již započaly a doufáme, že se 
nám co nejdříve podaří zveřejnit program, aby si všichni zá-
jemci o účast mohli dopředu zajistit volno. Tato naše snaha 
se neobejde bez podporovatelů, stejně jak tomu bylo i u le-
tošních hodů.

Závěrem si dovolím poděkovat těm největším, kterými 
byli: stárci, Městská část Brno-Tuřany, VATEX EU s.r.o. – kami-
onová doprava, A1 Reklama, Restaurace FAKO, Klima Len-
gál – montáž a servis klimatizací, Hraspo, spol. s.r.o. – tech-
nologie pro gastronomii, BEG BOHEMIA, spol. s r.o, Restaura-
ce COLATRANSPORT, Restaurace ORLOVNA, Českomoravský 
cement, a.s., DOKA, s.r.o. - dopravní značení, Stolařství Jam-
bor, Vinotéka Hadler, Cukrárna Mlsná, LF Central East Europe 
s.r.o. – Jiří Kremla, Petr Waidhofer – práce podlahářské, Lukáš 
Waidhofer, Petra Ziková, manželé Běhálkovi, Marek Blažek, 
Marie Havlátová, Radek Zelinka, Pavel Král – práce zednické.

Michal Krátký, velitel SDH Brno-Holásky
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SK TUŘANY
     Konec minulé sezony orámoval v našem klubu opět 

mezinárodní turnaj starších přípravek. Jeho už patnáctého 
ročníku se v polovině června zúčastnilo 18 týmů, mezi ni-
miž nechyběla družstva jako Sigma Olomouc, AS Trenčín, 
SK Kladno či MFK Skalica. Nakonec se ve slunečném sobot-
ním podvečeru ze zlatých medailí radovali mladí fotbalisté 
ze Šumperka, jako druhé se umístilo FC Slovácko a pohár z 
bronzu uchopili kluci FC Hlinsko. 

      Velký dík za organizaci této velké akce patří zejmé-
na Josefu Loveckému, Davidu Procházkovi, Janu Fialovi, Ji-
římu Polákovi, Liboru Michalcovi, Radku Štrofovi, Jindřichu 
Hanzlovi a Jiřími Marešovi.

    
Martin Horákovský

Vzpomínka

Starší fotbalisté a příznivci fotbalu si letos v září připomína-
li bývalého fotbalistu i tuřanskéhofotbalového trenéra pana 
Ludvíka Muchu. Letos by se dožil 95 let a je to již 26 let co 
nás opustil.

Vzpomíná dcera Magda spolu s příznivci fotbalu.

Florbalový turnaj mládeže v Tuřanech

O víkendu 8.–9. 9. 2018 ožila tuřanská sportovní hala dět-
ským florbalem. Konal se zde již 3. ročník florbalového tur-
naje mládeže s názvem TROOPERS CUP 2018. Turnaje se zú-
častnilo téměř 400 dětí od nejmladších školkových až po 
starší žáky.

Turnaj na začátku září již tradičně bývá ostrým startem do 
nové sezóny, dětem a rodičům má pak dát správnou motiva-
ci a chuť do pravidelných tréninků. Současně slouží i pro udr-
žování dobrých vztahů mezi oddíly, a to nejen z Brna a okolí. 

V sobotu se turnaje účastnily nejmladší dětí přípravek a elévů. 
Tyto děti hrají na hřišti o rozměrech 20x10 m systémem 3+1. 
Hřišť je možno v hale postavit hned 3, takže turnaj má rychlý 
průběh. V neděli pak do turnaje zasáhly týmy mladších a star-
ších žáků, kteří už hrají systémem 5+1 na velkém hřišti. Za-
tím co u nejmenších dětí bývá často úspěchem už samotná 
účast na turnaji, obléci si dres, být s kamarády a proběhnout 
se na hřišti za hlasitého povzbuzování rodičů, u těch starších 
a zkušenějších bylo možno už obdivovat technické dovednos-
ti, které získávají dlouhodobým tréninkem.

Jako pořádající oddíl se snažíme dát na turnaji šanci všem 
našim dětem, aby zažily atmosféru turnaje bez ohledu na vý-
sledky. I díky tomu se turnaje účastnilo rekordních 11 týmů 
z  dětí TROOPERS ve kterých si zahrálo bezmála 120 našich 
dětí. Do každé kategorie jsme sestavili vždy jeden turnajový 
tým, který mohl konkurovat nejsilnějším týmům a zpravidla 
byl úspěšný.

Florbal jako sport je dnes na velkém vzestupu, stal se z něj 
školní sport číslo 1 a nás těší, že si získává stále větší oblibu 
a i díky novým halám jsou k tomu lepší podmínky. Rádi by-
chom touto cestou poděkovali všem partnerům turnaje, kte-
rými byly MM Brno, MČ Brno–Tuřany a společnost FLORBAL.
COM. Už nyní se těšíme opět na setkání při TROOPERS Cupu 
2019

Výsledky turnaje TROOPERS CUP 2018:

Přípravka Elévové
(r.2010 a mladší) (r.2008,2009)
8 týmů 12 týmů
1.TROOPERS Black 1. FBC Přerov
2. Hattrick Brno 2. Gullivers Brno
3. Gepardi Brno 3. TROOPERS Black

Mladší žáci Starší žáci
(2006,2007) (2004,2005)
6 týmů 7 týmů
1. Bulldogs Brno 1. TROOPERS White
2. Gepardi Brno 2. Gullivers Brno
3. Hattrick Brno 3.Florbal Židenice

Radek Zuščák

SPORT
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NABÍDKA TANEČNÍCH KURZŮ/PODZIM 2018     
 
TANCOVÁNÍ PRO DĚTI 3-12 LET 
 DĚTI I. (3-4 roky)  
 - pondělí 16.15-17.00h, začínáme 1. 10. 
 - středa 16-16.45h, začínáme 3. 10.   
DĚTI II. (4-6 let)  
– středa 17-18h, začínáme 3. 10. 
SPORTOVNÍ TANEC (kluci a holky ve věku 5-10 let)  
– úterý 16-17h a čtvrtek 17.30-18.30h, začínáme 2. 10. 
TANEČNÍ GYMNASTIKA I.(5-8 let)  
- pondělí 17.00-18.00h, začínáme 1. 10. 
TANEČNÍ GYMNASTIKA II.(9-12 let)  
- pondělí 18.00-19.20h, začínáme 1. 10. 
LATINO SHOW PRO HOLKY I. (5-8 let) 
 – čtvrtek 16-17.20h, začínáme 4. 10. 
LATINO SHOW PRO HOLKY II. (8-13 let)  
– úterý 17-18.20h, začínáme 2. 10. 
  
TANCOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ (13-16 LET) 
LATINO DANCE PRO DÍVKY (13-16 let)  
– čtvrtek 18.30-19.30h, začínáme 4. 10. 
  
TANCOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ JEDNOTLIVCE (OD 18-ti LET) 
LATINO DANCE PRO ŽENY pokročilé 
– středa 18.30 – 19.30h, začínáme 3. 10. 
LATINO DANCE PRO ŽENY začátečníce  
– úterý 18.40 – 19.40h, začínáme 2. 10. 
TANEC S PROFI TANEČNÍKEM 
 – středa 19.40-20.40h, začínáme 3. 10. 
SOUKROMÉ TANEČNÍ LEKCE - termíny dle domluvy 
  
TANCOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ PÁRY (OD 18-ti LET) 
SPOLEČENSKÝ TANEC PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 – pondělí 19.30-20.30h, začínáme 1. 10. 
SPOLEČENSKÝ TANEC PRO MÍRNĚ POKROČILÉ  
– neděle 18-19.30h, začínáme 7. 10. 
SPOLEČENSKÝ TANEC PRO POKROČILÉ  
– čtvrtek 19-20.30h, začínáme 4. 10. 
TANCOVÁNÍ SE STARDANCE 
- neděle 18-19.30h, začínáme 13. 1.  
SOUKROMÉ TANEČNÍ LEKCE - termíny dle domluvy 
  

Přihlášky na: www.tskometa.cz 

Nejlepší lektoři 

Skvělá parta 

Zážitky
… 

Hvězdy Stardance 

Realitní kancelář

Vojtěch Fila
realitní makléř

www.rkcoloseum.cz

®

773 756 711

fila@rkcoloseum.cz

Specializuji se na oblasti 
Brno-Chrlice a okolí. 

Rád Vám pomohu s bydlením, 
kontaktujte mne, jsem tu pro Vás.  
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ LENTI
18. 10.–21. 10., 22. 11.–25. 11. (autobusem)
Thermal Hotel Balance****
V ceně: 3х ubytování s polopenzí, neomezený 
vstup do termálních lázní, doprava autobusem 
(odjezdy Brno 8.00 h), delegát.

Nejen za dobrým jídlem

5 500 Kč

MAĎARSKO 

Rezervace/info: 
CK Hungariatour Brno,  

Solniční 13, Tel.: 603 485 226 
www.hungariatour.cz

7176 HUNGARIATOUR inzerce TURANY_08_18_83x90mm.indd   1 13.08.18   10:43

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 14. 11. 2018. 
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna 
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, 
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

AKCE

Navštivte naši prodejnu:

VÝKON BEZ
HLUKU A EMISÍ

Akumulátorová pila HUSQVARNA 536Li XP®
Lehká a účinná akumulátorová řetězová pila se zadní rukojetí 
ideální pro stavitele, tesaře a jiné profesionální pracovníky. 
Výkonná pila bez přímých emisí a vibrací.

 ■ Napětí akumulátoru 36 V, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez 
akumulátoru a řezacího zařízení 2,6 kg.

Akční cena: 10 690 Kč
Běžná cena: 11 350 Kč

Akumulátorový foukač HUSQVARNA 536LiB
Skvěle vyvážený profesionální akumulátorový foukač. Vybaven 
režimem zvýšeného výkonu.

 ■ Napětí akumulátoru 36 V, rychlost vzduchu 49 m/s, 
hmotnost 2,4 kg.

Akční cena: 10 390 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 14. 11. 2018.
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, 
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

AKCE

Navštivte naši prodejnu:

VÝKON BEZ
HLUKU A EMISÍ

p
Lehká a účinná akumulátorová řetězová pila se zadní rukojetí 
ideální pro stavitele, tesaře a jiné profesionální pracovníky.
Výkonná pila bez přímých emisí a vibrací.
■ Napětí akumulátoru 36 V, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez 

akumulátoru a řezacího zařízení 2,6 kg.

Akční cena: 10 690 Kč
Běžná cena: 11 350 Kč

Akumulátorový foukač HUSQVARNA 536LiB
Skvěle vyvážený profesionální akumulátorový foukač. Vybaven 
režimem zvýšeného výkonu.
■ Napětí akumulátoru 36 V, rychlost vzduchu 49 m/s,

hmotnost 2,4 kg.

Akční cena: 10 390 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Gardentech s.r.o.
Mírová 15, 618 00 Brno
www.gardentech.cz



19

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1,
e-mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická verze je umístěna na webových stránkách
ww.turany.cz.
Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno
Příští uzávěrka je 19. 11. 2018. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost
odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí a nejsou archivovány.

•	 MALBY 14 Kč/m2

•	 NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus

•	 NÁTĚRY – RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, 
TAPETOVÁNÍ aj.

•	 ZEDNICKÉ PRÁCE, platba hotově = 
SLEVA 250 Kč

Tel. 606 469 316, 547 225 340, 
www.maliribrno-horak.cz

OPRAVÍM POČÍTAČ/SEŘÍDÍM. 
P.BELLER@SEZNAM.CZ. tel. 776 187 490

 
Hledáme pracovníky na pozici vrátný, 
recepční na HPP - zkrácený úvazek. Místo 
je vhodné i pro osoby s OZP. Nástup dle 
dohody. PPH spol. s r.o., tel: 602 595 682.

 
Lékař hledá RD v Tuřanech. Platím hotově. 
Tel. 604 508 585
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Tuřanský hode 2018

Sobota 20 hod. večerní zábava 
Neděle 14 hod. požehnání v kostele  
Neděle 14:30 průvod od sokolovny a poté odpolední zábava na sokolovně 
Pondělí 19 hod. babské hody  
Pořádá TJ Sokol Brno-Tuřany a NS Ferdinanda Volka                          Hraje Tuřanská Večerka

Laureát 
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