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Vavřinecké hody 2011
Jestliže jsme na radnici poslední dobou žehrali na nepřízeň
počasí při pořádání společenských a kulturních akcí, letošní ročník
Vavřineckých hodů lze z tohoto pohledu hodnotit jako lehce
nadprůměrný. Sobotní odpoledne a na srpen až neobvykle teplá
noc poskytly základní podmínku pro vysokou účast a skvělou
zábavu. O tu se počínaje průvodem za doprovodu kapely Bojané
starali jak stárci, tak moderátor Zdeněk Junák, který se srdnatě
postavil čelem i takové výzvě, jakou byla strécovská beseda. Zdařilou
tečku na závěr sobotního programu obstarala čtveřice The Beatles
Revival (nikoliv z průmyslového Liverpoolu, nýbrž z Kladna).
Nedělní odpoledne už bylo bohužel poznamenáno vytrvalým
deštěm, do samotného závěru tak vydržela už pouze hrstka nejvěrnějších. Před jejich zraky bylo zpět do rukou starosty předáno
hodové právo a stárci, za doprovodu Jazz Archivu, mohli opustit
areál.
Na tomto místě bych rád poděkoval stárkům na čele s Janou
Fraňkovou a Mirkem Koškou, zaměstnancům radnice, členům hodovému výboru a všem ostatním, kteří se na přípravě letošních hodů
podíleli. Dvacáté Vavřinecké hody jsou minulostí, ty příští nás čekají
o víkendu 10. až 12. srpna 2012.
Marek Viskot, starosta

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna výběrové řízení na poskytování
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
- etapa I. roku 2012.
Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek.
Jednotlivé účely půjček jsou: obnova střechy, zřízení plynového,
elektrického nebo jiného ekologického topení, měření a regulace
tepla a teplé užitkové vody, odstranění zemní vlhkosti, zajištění
statiky domu, obnova fasády domu, zateplení, obnova oken, vybudování sociálního zařízení v bytě, kde dosud není, rekonstrukce
všech instalací, vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně
technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace
staršího výtahu dle inspekční prohlídky.
Půjčky jsou úročeny 3% sazbou, k zajištění nepožaduje město
ručitele, půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní letní prázdniny spějí ke konci, vstříc
novému školnímu roku. Přesto bych se v prvé
řadě rád zmínil o posledním dni školního roku
předchozího. Čtvrtek 30. června se totiž na
Gymnáziu Řečkovice nenesl pouze v duchu předávání vysvědčení.
Předány byly i klíče od budovy gymnázia, a to z rukou náměstka primátora města Brna Olivera Pospíšila do rukou hejtmana Jihomoravského
kraje Michala Haška. Tento symbolický akt byl příjemným společenským
završením procesu převodu budovy a pozemků gymnázia z majetku
města Brna do majetku Jihomoravské kraje. Na první pohled možná ne
až tak zajímavá skutečnost znamená ve svém důsledku skvělou zprávu
pro všechny příznivce řečkovického gymnázia, jeho bývalé, současné ale
třeba i potenciální studenty. Byla eliminována hrozba případného, byť
poněkud účelového argumentu, že gymnázium není pro kraj perspektivní, protože nepůsobí v budově, která by byla ve vlastnictví zřizovatele
– Jihomoravského kraje. Naopak, gymnázium bude nadále ve stávající
podobě fungovat i v následujících letech. V souvislosti se změnou
vlastníka se navíc objevuje šance žádat o prostředky z evropských fondů,
zejména na zateplení budovy, ale i na další rozvoj celého areálu školy.
Na některých základních a mateřských školách, jejichž zřizovatelem
je městská část, začaly v průběhu letních měsíců probíhat významné
stavební práce. Určitě nejvíce se to letos týká budovy ZŠ Novoměstská,
kde jsou realizovány dvě významné investiční akce. Díky zásadní finanční
spoluúčasti města ve výši 7 miliónů korun vzniká na místě staré asfaltobetonové plochy nové víceúčelové hřiště. Zároveň se naše druhá
největší školská budova obleče do nového kabátu, když pomocí spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí budou vyměněna
okna a zateplen obvodový plášť. Obě zmíněné akce budou dokončeny
začátkem října.
Z prázdninového provozu byla letos vyňata Mateřská škola Kárníkova.
V červenci a srpnu zde totiž probíhala technicky náročná rekonstrukce
ZTI (sociální zařízení a sprchy, vnitřní rozvody vody i kanalizace) a úprava
kuchyně mateřské školy tak, aby odpovídala současným normám.
V srpnu byla opravena a zateplena střecha budovy Mateřské školy
Novoměstská. V prvním případě činily náklady 2,1 miliónu korun včetně
DPH, ve druhém pak 650 tisíc korun včetně DPH.
Věřím, že se nám i v průběhu dalších let bude ve zkvalitňování stavu
našich školských budov dařit minimálně stejně jako v letošním roce,
a všem školákům a předškolákům přeji šťastné vykročení do nového
školního roku.

Marek Viskot, starosta městské části

nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Lhůta splatnosti
půjčky je 5 let, u vybudování nové bytové jednotky je to 8 let.
Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději do 15. 10. 2011 prostřednictvím té městské části, ve které se
opravovaná nemovitost nachází. Nově jsou přijímány i na Bytovém
odboru Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3. Výběr
žadatelů proběhne do 25. 1. 2012.
Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček jsou k dispozici na bytovém odboru ÚMČ
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno,
tel. 541 421 719, e-mail: fornuskova@reckovice.brno.cz a rovněž na
internetové adrese www.brno.cz (Správa města - Magistrát města
Brna - Úsek hospodářský - bytový odbor - Půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
Ing. R. Fornůsková, vedoucí bytového odboru ÚMČ
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Informace ÚMČ
Zpráva z 12. a 13. schůze RMČ
12. schůze RMČ se konala 13. 7. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schválila metodiku zadávání veřejných zakázek placených městskou částí,
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2011,
schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012,
projednala bytové záležitosti,
schválila smlouvu o dílo na výměnu střešních svodů v ZŠ Horácké nám. 13
s firmou Vodoinstalace-topení Robert Kukačka, Úvoz 6, Brno,
schválila nový provozní řád a vzorové nájemní smlouvy na pronájem sálu v bývalém pivovaru a venkovního areálu bývalého pivovaru,
souhlasila s investičním záměrem města Brna, zahrnujícím opatření před
nadměrným hlukem z pozemní dopravy,
požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o umístění druhého zrcadla
naproti výjezdu z ulice Luhu na Maříkovu ulici, a to tak, aby toto zrcadlo zobrazovalo auta přijíždějící od Globusu,
požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o označení výjezdů z parkoviště
u BILLY v Podpěrově ulici a z parkovišť před domy na Horáckém nám. dopravními
značkami stanovujícími přednost v jízdě,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

13. schůze RMČ se konala 3. 8. Rada:

•

projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol za první pololetí
letošního roku,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

schválila uspořádání Letní noci dne 20. 8. 2011 v areálu bývalého pivovaru,
projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 2011,
schválila jako zhotovitele, který opraví volný byt v domě T. Novákové 92, firmu
Thermex, s. r. o., Mendlovo nám. 17, Brno,
projednala bytové záležitosti,
schválila výzvu k podání nabídky na vybudování parkoviště v ulici Družstevní,
schválila smlouvu o dílo se společností Huslík, s. r. o., Vinařického 16, Brno, na
vybudování hřiště na pétanque při ulici Pod zahradami,
nesouhlasila s přístavbou k objektu občerstvení na konečné stanici tramvaje č 1,
nesouhlasila s nástavbou na domě Novoměstská 61 ani s navrženým zřízením
parkovacích míst pro nové byty v zamýšlené nástavbě,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F.

Termín zasedání ZMČ
VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
uskuteční ve čtvrtek 13. října 2011 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ

Mateřská škola „Paraplíčko“ na Mokré Hoře oslavila letos 50 let
V úterý dne 17. května 2011 jsme společně s dětmi uspořádali Den
otevřených dveří, který byl slavnostně zakončen 17:00 hodin hudebně
- tanečním vystoupením dětí na naší školní zahradě. Celá naše škola
a zahrada byla ten den ve slavnostním. Všude byly k vidění výtvarné
práce dětí, také fotografie i dvě kroniky školy. Před budovou byl pro děti
celé odpoledne k dispozici skákací hrad. Počasí nám přálo a účast rodičů
a dětí byla hojná. Někteří návštěvníci se našli na starých fotografiích
v kronice jako první žáčci naší MŠ před 50 lety. To bylo překvapení! Přišli

nás také navštívit zástupci městské části a Magistrátu města Brna. Celý
den proběhl v příjemné atmosféře, dětem se vystoupení podařilo, a kdo
přišel ten den mezi nás, jistě nelitoval. A nyní pár slov o tom, jak vlastně
naše mateřská škola vznikla.
Podnět k tomu, aby mateřská škola měla své důstojné zabezpečení,
dali naši prozíraví a moudří předci, kteří v roce 1957 vyřešili záležitost
pozemku, vypracovali změněný projekt s podsklepeným průčelím,
původní projekt měl jen nízkou střechu s vlněným eternitem. Překonali
všechny potíže sezvýšením nákladů a zahájili výstavbu budovy MŠ.
Velkou zásluhu při řešení problémů a budování měl stavbyvedoucí pan Richard Skoumal, - který bohužel v září 1959 zemřel. Na jeho místo
byl zvolen místí občan, pan Ludvík Daňhel, který stavbu dovedl do zdárného konce. Tak mohla být mateřská škola na Mokré Hoře slavnostně
otevřena dne 30. dubna 1961 v 15:00 hodin za účasti zástupců kraje,
města a široké veřejnosti. Vyučování v mateřské škole bylo zahájeno
dne 10. května 1961 a nastoupilo celkem 30 dětí, z toho 21 chlapců a 9
dívek. Za 50 let existence této MŠ se v ní vystřídalo množství učitelek
a provozních zaměstnanců. První ředitelkou byla paní Vlasta Šedivá,
učitelkou paní Marie Proxová a provozní zaměstnankyní paní Zdeňka
Hořavová. Ony i ty následující, které se po dobu působení v MŠ staraly
o děti, jim vkládaly do srdíček nejen prvotní vzdělání, ale i mravní základ,
který s nimi šel dál do života.
Přejeme naší mateřské škole do dalších let, aby zněla smíchem
a dětskými hlásky, aby bylo dostatek vůle a finančních prostředků k udržení tohoto zařízení pro děti v plné kráse a funkčnosti i do budoucích
let.
Monika Hofírková
ředitelka MŠ Tumaňanova 59

ZÁJEZDY PRO SENIORY
Klub důchodců Hapalova s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora pořádá v měsíci říjen dva jednodenní zájezdy pro seniory:
• Zájezd se koná ve středu 5. října 2011, odjezd v 7,30 hodin, návrat ve
večerních hodinách. Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký
Meder na Slovensku. Přihlásit se lze telefonicky na tel. čísle 604 949 436
u paní Musilové.
• Zájezd se koná ve středu 5. října 2011, odjezd v 8 hodin, návrat ve večerních hodinách. Trasa: Buchlovice - zámek, Ždánice – Vrbasovo muzeum,
Žarošice – poutní kostel. Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje,
Hapalova 20, v pondělí 12. a 26. září 2011 od 16,30 do 17,00 hodin u paní
Fialové.

Mgr. Leoš Pivoňka

Od. soc. věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ Brno-Řečkovice a M. Hora

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY
NA ZÁŘÍ 2011
Klub důchodců Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
2. září Ing. Druckmüllerová Zuzana Dvě čínská vodní města
17:00
9. září Trojanová Zuzana
Přírodní perly Francie
17:00
16. září Mgr. Sommerová Petra
Bangladéš
17:00
23. září RNDr. Fišerová Lenka, Ph.D.
Madeira
17:00
30. září Mgr. Procházka Jaromír
Istrie
17:00
Klub důchodců Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
12. září Mgr. Bc. Viskot Marek
Aktuality z městské části
17:00
26. září doc. RNDr. Žákovská Alena
Andamanské ostrovy, II. díl 17:00
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Svatý Václav a pragmatický Boleslav
Svatováclavská tradice, která nabyla významu Dne české státnosti 28. září,
je poznamenaná vraždou, údajně spáchanou Václavovým mladším bratrem
Boleslavem. Vzdor tomu, že tento skutek není s přesností doložen, už pouhé
nařčení se stává Kainovým znamením, které bude už asi navěky mít na rubu
svého života bratr Boleslav.
Zkusme proniknout pohledem proti času historie a nahlédněme do písma
faktů oproti legendám, které jsou právě ponejvíce se svatováclavským kultem
spojeny, a mohou tak být předmětem subjektivních dedukcí. Za vlády Václavova
strýce knížete Spytihněva I. došlo k příklonu církevní orientace k latinskému
západnímu směru, kdy se začal opouštět kult slovanské liturgie byzantského vlivu.
Tento krok ovšem znamenal závazek vazalství vůči východofranskému panovníkovi Arnulfovi. Tato skutečnost zastihla i vládu mladého knížete Václava, který
dobře zvážil své možnosti, obzvláště když se sousední mocná východofranská
říše zhroutila a silný vliv začal získávat živel pod vedením krále Jindřicha I. Po
jeho proniknutí na české území se Václav poddal jeho vlivu, kdy došlo k uzavření
příměří a známému tributu každoroční platby 500 hřiven stříbra a 120 volů, i když
ve skutečnosti toto výpalné bylo o mnoho vyšší, ale zajistilo za Václavovy vlády
v českém knížectví mír. Kníže Václav díky své životní filozofii a minimální vojenské
síle, kterou disponoval, nemohl ostatně ani nic jiného činit. Když si do toho všeho
přimyslíme akutní nebezpečí v podobě maďarských nájezdů, které způsobily
mimo jiné i pád Velké Moravy, nelze se tomuto Václavovu kroku nikterak divit.
Hamletovské dilema, být či nebýt, pro tuto chvíli tak Václav za daných okolností
naplnil beze zbytku. Tato skutečnost byla avšak proti mysli Václavovu mladšímu
bratru Boleslavu, jehož pohled byl upřen do dálav budoucna české státnosti.
Přeskočme nyní skutečný průběh i motiv Václavova zavraždění a zhodnoťme
nikoli legendami, ale historickou mluvou faktů Boleslavův přínos pro následující
děje. V té době představovalo budoucí české království pouze politický shluk
malých knížectví či vladařství, která v této podobě nemohla svou silou konkurovat mocenským zájmům svého západního souseda.
K tomu, aby mohlo dojít k vytvoření akční armády schopné bránit své území,
bylo zapotřebí jednoty českého celku. A zde sehrál kníže Boleslav I. nezastupitelnou roli. Že to byla cesta prostřednictvím meče, není asi nutno zdůrazňovat.
Ostatně dobrým slovem lze těžko poručit, ale břitu dobře nabroušené zbraně
rozumí většina. A v tomto smyslu i Boleslav jednal. Výsledkem bylo sjednocení
dosavadního území pod centrální knížecí vládu a vytvoření armády s možností
stát účinně bránit. Boleslavovi napomohla smrt krále Jindřicha I., která byla
povelem ke vzpouře dalších slovanských území, včetně Boleslavova knížectví.
Český kníže vypověděl novému panovníkovi Otovi Václavův tribut (výpalné) a při
nastalém střetu jej porazil na hlavu. Tato skutečnost byla signálem u nás málo
známých dějin, které rozpoutaly čtrnáctiletou válku. Boleslav se posléze projevil
nejenom jako výborný válečník, ale i jako prozíravý diplomat, který nakonec
uznal Otovu nadvládu. Společně pak svedli rozhodující bitvu proti výbojným
Maďarům na řece Lechu. Zde se rozhodovalo o celém evropském budoucnu,

kdy si Boleslav vymínil výsady pro svůj stát, které
mu umožnily územní expanzi na východ. Kromě
toho se svým vojskem porazil na Moravě dravě
útočící Maďary, kteří se snažili dobývat nová
území ke své působnosti. Tato skutečnost napomohla stabilizaci a vytvoření plně funkčního
českého státu a založení pevné hranice, jež byla
dalšími Přemyslovci rozšířena, a Čechy s připojenou Moravou tak vytvořily jeden z nejstarších
států Evropy. Praha se za Boleslavovy vlády stala
evropským obchodním centrem a nalézala se
na nejvýznamnější obchodní stezce začínající
na Pyrenejském poloostrově a vedoucí až po
Byzantské území s rozcestím na ruský prostor,
skandinávský sever a Čínu. Bohužel, v duchu
objektivity je nutno se zmínit, že se zde uskutečňovaly i obchody s otroky, kdy tento druh
obchodu existoval již za sv. Václava. Boleslav,
dobře si vědom významné síly obchodu,
podřídil této skutečnosti i svou působnost, kdy vojensky ovládal tisícikilometrový úsek této obchodní trasy. Tím mohl investovat do svého státu a potažmo
i do budoucna nás všech. Boleslavův hospodářský počin měl rovněž podobu
i v první ražené minci u nás – stříbrném denáru - a v zavedení daňové soustavy,
které umožnily financování vojska a tím obranu obyvatel a další budování státu.
Boleslavovo úsilí bylo zaměřeno i na duchovní oblast, když položil základ k vytvoření prvního biskupství v českém státě. Politicky důležitým vlivem Boleslavovy
politiky bylo připojení území Moravy a Krakovska k českému knížectví. Sňatek
Boleslavovy dcery Doubravky se sjednotitelem Polska, knížetem Měškem I. byl
dobrým počinem ke spolupráci a zajistil severní části našich hranic. Vláda svatého
Václava měla svoji duchovní podobu, v níž je skryt kulturní základ našeho národa.
Ve vládě a působnosti jeho bratra, knížete Boleslava I., započala reálná podoba
českého státu a jeho dlouhodobá tradice mající své pokračování až do dnešních
dnů. Václavova idea byla romantickým snem o podobě ideálu, který se však ve
skutečném životě vytrácí probuzením. Bez řádné a účinné vojenské síly by nás
se vší pravděpodobností potkal osud Polabských či Podunajských Slovanů, kteří
byli vyhubeni svými silnějšími sousedy. Boleslavovy počiny, navzdory působnosti
meče, mají reálnou a trvalou hodnotu, která – věřme – bude mít své pokračování
i pro generace budoucí.
Pokud tedy v těchto zářijových dnech vzpomínáme duchovního odkazu
knížete svatého Václava - patrona české země - vzpomeňme i praktických činů
skutečného zakladatele našeho státu na pevném základu, knížete Boleslava I.

Jiří Řezáč z Větrníku

Na kus řeči s JIŘÍM PRCHALEM
V zářijovém čísle zpravodaje ŘEČ se v rámci
cyklu „Na kus řeči s…“ představí člen zastupitelstva
naší městské části a předseda místní organizace
KDU-ČSL pan Jiří Prchal. I když v zastupitelstvu je
v současném volebním období nováčkem, v místní
samosprávě – zejména ve výborech a komisích působí již několik let.
Jiří, v zastupitelstvu působíš od komunálních
voleb v říjnu 2010. Můžeš se našim občanům
krátce představit?
Mám středoškolské vzdělání ekonomického
směru a v současné době pracuji již dvanáctým rokem v obchodní firmě se
zaměřením na slévárenství a hutnictví. V listopadu oslavím devětatřicáté narozeniny, jsem ženatý a s manželkou Janou máme dvě dcery ve věku 15 a 11 let.
KDU-ČSL je v tomto volebním období v opozici, takže hlavní aktivita
opozičních zastupitelů je vedle zastupitelstva z logiky věci soustředěna ve
výborech zastupitelstva a komisích rady. Ve kterých výborech a komisích na
radnici působíš Ty?
Kromě členství v zastupitelstvu jsem ještě v jeho kontrolním výboru. Obě
funkce beru zcela vážně a snažím se čerpat ze všech dostupných zdrojů co
možná nejvíce informací o záležitostech naší městské části, které mně potom
pomáhají v mém rozhodování. Stejně tak jednají i ostatní naši zástupci, které
máme téměř ve všech výborech a komisích. Vytvořili jsme tento tým s jasným
úmyslem, že budeme v těchto orgánech poctivě pracovat, a ne v nich pouze
sedět. Je ovšem pravdou, že jako opoziční představitelé to máme podstatně
ztížené.
Kromě aktivit v samosprávě jsi také předsedou místní organizace KDUČSL a působíš také v místním římsko-katolickém farním společenství. Daří se
Ti časově skloubit všechny tyto veřejné aktivity?

Ve farním společenství žádnou funkci nezastávám, v minulosti jsem byl
pouze jedno období členem tzv. ekonomické rady. Snažím se ale, pokud mi to
čas dovoluje, podporovat zpěvem chrámové sbory nebo jakkoliv, alespoň drobnostmi, farnosti pomáhat. Je to totiž velký dar, že zde funguje a je tak aktivní. Co
se týká práce pro naši místní a městskou organizaci KDU-ČSL, tak ta již nějaký ten
čas zabere. Nestěžuji si ale – vybral jsem si to dobrovolně a dělám to rád. Člověk
ve veřejném dění a komunální politice se totiž musí do jisté míry obětovat, a to
jak časově, tak i finančně. A u práce pro menší stranu zvláště.
A zbývá Ti při tolika veřejných aktivitách také ještě chvilka pro záliby
a koníčky?
Času je opravdu dost málo, ale samozřejmě se musím také odreagovat.
Poslouchám moderní i klasickou hudbu a občas navštívím divadlo. Co se týče
sportu, rád si zaplavu, projedu se na kole a sleduji hokej, zvláště když jde o brněnskou Kometu. Dále se zajímám o historii a zeměpis a samozřejmě o politiku
a veřejné dění. Mám také rád víkendy trávené mimo Brno – na chalupě nebo na
výletech po historických památkách a do přírody, zejména do hor.
Tvoje rodina má v naší městské části pevné kořeny již po několik generací. Můžeš tedy o sobě říci, že jsi v pravém slova smyslu místním patriotem?
Myslím si, že ano. Jsem rád, že jsem Moravák, Brňák a Řečkovák. Narodil
jsem se a žiji celý život v naší městské části, ke které jsem získal vřelý vztah.
I to byl jeden z důvodů, proč jsem vstoupil do komunální politiky. Navíc zde
mám kromě rodiny i své příbuzné, mnoho přátel a známých, kteří mě v tom
podporují. Nejen pro ně, ale i pro ostatní obyvatele bych toho chtěl v naší obci
ještě mnoho zlepšit. Nejsou to planá slova - rádi bychom to dokázali, pokud nám
dají občané třeba zase důvěru. V naší místní organizaci je mnoho schopných
a zároveň charakterních lidí, kteří na tom chtějí spolupracovat. A to mě naplňuje
optimismem.
Jiří, děkuji Ti za rozhovor.
Rozhovor připravil Jan Jandl
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Kudy vést rychlostní komunikaci R43?
V poválečném období dostavění exteritoriální tzv. „Německé průchozí
dálnice“ mezi Vídní a Breslau naprosto ztratilo smysl, protože poražené Německo
ztratilo území, která měla tato dálnice původně spojovat. Vídeň se opět stala
hlavním městem samostatného Rakouska, území německého Slezska včetně
Breslau (nově Wroclaw) získali Poláci a znovuobnovenému Československu bylo
navráceno pohraničí a znovu získalo suverenitu nad svým územím.
Zhruba od 60. let minulého století byla oživena myšlenka dostavby původní
dálnice (lidově označovanou jako Hitlerova dálnice), ale pouze na našem území
- v úseku mezi Brnem a Moravskou Třebovou v délce cca 78,4 km, která měla
odvést stále narůstající tranzitní dopravu z Brna a jeho bezprostředního okolí
směrem na Moravskou Třebovou a Hradec Králové. Zde by plánovaná rychlostní
komunikace, označovaná v tom období jako D43, navázala na rychlostní komunikaci R35 ve směru na Olomouc. Každý řidič, který často jezdí z Řečkovic směrem
na Svitavy a Hradec Králové, jistě potvrdí skutečnost, že z technicko - dopravního
hlediska se jedná o naprosto nevyhovující komunikace, sestávající z jednotlivých
navzájem pospojovaných okresních silnic různé úrovně. I tzv. Svitavská radiála,
označená honosně jako rychlostní komunikace I/43 a odvádějící silniční dopravu
z Brna přes Řečkovice severním směrem, není ničím více, než pouhou výpadovkou, ústící za Českou do komunikace okresních parametrů.
Při úvahách o nové vedení trasy R43 se zvažovalo i využití množství staveb
– mostů, náspů či terénních zářezů, které zůstaly zachovány z původně rozestavěné německé dálnice. Tím hlavním důvodem však je skutečnost, že v trase
původní rozestavěné dálnice jsou od té doby již státem vykoupeny pozemky
a celý koridor tak lze jednodušeji využít. Jen jediný krátký úsek z této stavby byl
v letech 1970 až 1974 realizován a zkolaudován jako komunikace D43. Dnes se
tato silnice od Troubska do Bystrce označuje jako Stará dálnice. Na konci 80. let
došlo k přehodnocení významu a místo uvažovaných dálnic D35 a D43 se měly
stavět jen rychlostní silnice pro motorová vozidla. Nová rychlostní komunikace
se tedy začala v 80. letech stavět směrem na sever od Brna a její první úsek byl
v podstatě pouhou výpadovkou z města. Dalším úsekem byla na počátku 90. let
prodloužena až za obec Česká, kde dnes rychlostní komunikace I/43 (označovaná jako Svitavská radiála) končí.
Trasa uvažované R43 byla definitivně přepracována a došlo u ní ke změně
obou koncových míst. Ve směru od Brna na sever by nevedla na Svitavy, ale na
Moravskou Třebovou. Odklon od původně uvažované trasy byl proveden kvůli
ochraně oblasti podzemní akumulace vod v okolí Březové nad Svitavou, proto
se plánovaná komunikace musí celé této oblasti nutně vyhnout. Uvažovalo se
i o pokračování dále na sever – v původní trase přes Orlické hory do Polska.
Ale tento směr převezme od Moravské Třebové rychlostní komunikace R35 na
Olomouc a od Hradce Králové pak D11 přes Trutnov. Jasno není také u jižního
konce plánované R43. Ta se má sice u Rajhradu a Syrovic napojit na R52 směrem
na Vídeň, ale vše záleží na tom, kudy povede obchvat Brna. Ten by mohl vést
přesně v tělese „Hitlerovy dálnice“, tedy západně od Kuřimi k přehradní hrázi
Brněnské přehrady a přes Bystrc až do Troubska po tzv. Staré dálnici. U Troubska
by se potom křížil s dálnicí D1 a u Rajhradu a Syrovic by se napojil na rychlostní
silnici R52.
Do současné doby se tak vážně diskutovalo o 3 trasách vedení rychlostní
komunikace R43:
A) Tzv. Bystrcká stopa – počítá se s vedením R43 víceméně v trase původní
Hitlerovy dálnice směrem na Rozdrojovice a Kuřim. Tato varianta je podporována Brňany i politickými reprezentacemi Kuřimi a okolních obcí, kde se
počítá s napojením plánovaného silničního obchvatu na takto vedenou
trasu R43, čímž by se značně odlehčilo stávajícímu silničnímu průtahu Kuřimí
směrem na Tišnov. Je to logické, jenže od doby, kdy se plánovala trasa
původní německé dálnice, se mnohé změnilo. V Bystrci vyrostlo v poválečném období v blízkosti Staré dálnice velké sídliště (jehož plány však trasu
D43 vždy respektovaly) a okolí Brněnské přehrady se proměnilo v rekreační
oblast. Odpůrci vedení plánované trasy R43 tímto směrem argumentují tím,
že by rychlostní komunikace v tomto směru přetnula Bystrc na dvě půlky
a přímo vedle přehradní hráze by vedl dálniční most. Z tohoto důvodu
občané a mnohé občanské a ekologické iniciativy proti vedení R43 přes
Bystrc protestují.
Výhodou této varianty je naopak od války zachované dálniční těleso, vykoupené pozemky a zejména územní plány tamních obcí, které s vedením R43
tímto směrem počítají. Řešením by mohla být protihluková stěna či skleněný
tunel v úseku přes Bystrc či vedení komunikace tunelem až k přehradní hrázi,
kde by navazoval dálniční most.
B) Tzv. Boskovická brázda – je prosazována zejména ekologickými iniciativami
jako protipól vedení trasy R43 přes Bystrc. Kvůli Bystrci a Brněnské přehradě
navrhují vést obchvat Brna více západním směrem, od dálnice D1 přibližně
u Ostrovačic směrem na Veverské Knínice a Veverskou Bítýšku, s napojením
na původní trasu německé dálnice u Drásova.
Slabinou této varianty je to, že se o vedení rychlostní komunikace tímto
směrem nikdy vážně neuvažovalo, proto zde tato trasa není zanesena
v územních plánech dotčených obcí ani zde nejsou vykoupeny pozemky.
Vedla by územím, kde dnes komunikace je, ale její využívání má pouze
místní charakter. Z pohledu Brna hlavní nevýhodou by bylo, že by tato trasa
neodlehčila zejména tranzitní dopravě přes jeho území. Většina motoristů
jedoucích ze Slovenska či Rakouska by přirozeně volila raději průjezd přes
centrum Brna, než složitě navazovala na R43 až někde u Ostrovačic.

(2. část, dokončení z minulého čísla)

C) Tzv. Nulová varianta – tato možnost je prosazována zejména politiky Strany
zelených, kteří s touto variantou přišli v době svého působení v radniční
koalici v Zastupitelstvu města Brna. Počítá s tím, že se R43 nebude kolem
Brna vůbec stavět, maximálně od Kuřimi na sever. Tranzitní doprava by tak
musela projíždět Brnem podobně jako doposud, pouze po kapacitnějších
komunikacích a dokončeném Velkém městském okruhu (včetně tunelů
Dobrovského).
Neblahým důsledkem (či černou můrou mnoha motoristů) při prosazení
této varianty by mohla být skutečnost, že se R43 skutečně začne stavět ve
směru od Moravské Třebové na jih pouze ke Kuřimi. V této části totiž není
vedení trasy R43 předmětem žádných sporů. Následně před Kuřimí by se ale
veškerá doprava slila do současných komunikací, což by v Kuřimi, Brně i okolí
způsobilo dopravní kolaps, protože Velký městský okruh by při neexistenci
R43 kapacitně nevyhověl již v okamžiku svého dokončení.
V posledních cca deseti letech vznikly ještě další uvažované varianty – jako
vedení R43 kolem brněnských městských části Komín a Řečkovice s napojením
na stávající Svitavskou radiálu I/43 u Ivanovic či její vedení mimo obydlenou
zónu Bystrce přes střed vodní plochy Brněnské přehrady. Ale to jsou již hodně
odvážné, ba nepromyšlené plány, nemající šanci na realizaci.
Z dosud uvedeného tak vyplývá, že do doby, než se rozhodne, kudy a zda
vůbec rychlostní komunikace R43 povede, nemůže se mezi Syrovicemi na jihu
a Moravskou Třebovou na severu začít stavět. Na trase mnoho let či desetiletí
uvažované R43 tak proto stále ještě není hotov ani kilometr trasy, vyjma Svitavské
radiály z Brna do České a pětikilometrového úseku Staré dálnice (v úseku
Troubsko – Bystrc). Ta je vlastně do dnešních dnů jedinou dokončenou a dopravně využívanou komunikací, vedenou po trase někdejší německé dálnice. Její
dostavění jakožto R43 v celém plánovaném úseku je záležitostí mnoha okolností
– finanční, politického rozhodnutí, vlivu vedení rychlostní komunikace na životní
prostředí a v neposlední řadě i odporu různých petičních akcí a ekologických
iniciativ. V současné době to vypadá, že na její realizaci (pokud se její stavba
podaří vůbec prosadit a zafinancovat) si budeme muset pravděpodobně ještě
nějaké to desetiletí počkat.
Pozn.
Na základě protestů ekologických aktivistů byl rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 1/2010-84 ze dne 27. 5. 2010 zrušen Územní plán města Brna
(ÚPmB) pro vedení trasy R43 v bystrcké stopě.
V současné době je v projednávání dokument Jihomoravského kraje
– Zásady urbanistického rozvoje JMK, který obsahuje trasu R 43 invariantně
v bystrcké stopě. Teprve po jejich schválení (předpoklad v září 2011) bude moci
být R43 vrácena do ÚPmB.

Zpracováno ve spolupráci s OÚPR Magistrátu města Brna

Jan Jandl
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Kalendárium

významných osobností a událostí měsíc

ZÁŘÍ

1. 9. 1951
4. 9. 1784
5. 9. 1926
12. 9. 2009
* 12. 9. 1660

Založení Vyšší odborné školy chemické
Vznik Vojenské nemocnice
Slavnostní otevření sokolovny v Řečkovicích
Otevření Centra volného času Mateřídouška
Wolfgang Hannibal Schrattenbach - olomoucký biskup, kardinál, neapolský
místokrál
+ 14. 9. 1937 Tomáš Garrigue Masaryk pedagog, publicista, filozof, politik, účastník prvního odboje
1914–1919, první prezident ČSR
+ 14. 9. 1972, * 27. 9. 1883 Jaroslav Helfert - ředitel Moravského zemského muzea v Brně a zakladatel
muzeologie na brněnské filozofické fakultě
* 17. 9. 1896 Karel Černohorský - muzejník, etnograf, archeolog; válka a odboj 1914–1919; legionář
ruský
* 17. 9. 1832 Miroslav Tyrš - kritik a historik umění, podílel se na založení organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách, zejména Sokola
18. 9. 1884 Slavnostní otevření a svěcení nové budovy prvního českého gymnázia v Brně
+ 18. 9. 1972 Bohuslav Fuchs - architekt, profesor brněnské techniky
+ 18. 9. 1965 Josef Skutil - významný moravský archeolog, numismatik
18. 9. 1904 Slavnostní otevření městského muzea v Brně
19. 9. 1899 Zřízení české techniky v Brně
+ 20. 9. 1982 Karel Krautgartner - hudebník, skladatel, dirigent, herec a saxofonista
+ 20. 9. 1951 Jaroslav Syřiště - architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech
1939–1940 a 1945–1946
+ 24. 9. 1995 Gustav Brom - hudebník, kapelník, klarinetista, saxofonista a zpěvák; válka a odboj
1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň
* 25. 9. 1899 Ondřej Sekora - novinář, malíř, ilustrátor, spisovatel, sběratel brouků, sportovec, zakladatel
čs. ragbyového sportu
* 25. 9. 1924 Petr Skácel - malíř, grafik a ilustrátor v Brně
* 26. 9. 1848 Václav Robert Kounic - politik, mecenáš brněnských vysokoškoláků
27. 9. 2009 Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně
28. 9. 1935 Slavnostní otevření Nové radnice
* 30. 9. 1906 Jaromír Tomeček - český spisovatel
+ 30. 9. 1941 Vladimír Groh - klasický filolog, profesor starověkých dějin FF MU v Brně
Ivan Mašek, šéfredaktor
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/

PTO Severka - Hvězdná brána v Jižních Čechách
Jako každé prázdniny, i letos
vyrazilo 50 dětí a vedoucích
z PTO Severka na čtrnáctidenní
letní tábor – tentokrát u rybníka
Kalicha, v krajině České Kanady.
Přestože počasí nebylo tolik
„letní“, jak by si všichni přáli, užili
jsme si spoustu dobrodružství
i legrace a tábor se tak opět stal
vyvrcholením celoroční činnosti
tohoto řečkovického oddílu.
Hlavní náplní je každoročně celotáborová hra, letos na motivy filmu a seriálu
Hvězdná brána. Z dětí se rázem stali inženýři a vědci, příslušníci speciálních týmů,
kteří pomocí zvláštního zařízení cestovali na různé planety po celém vesmíru.
Snažili se objevit mimozemský život, navázat kontakty s jinými kulturami a nakonec i neohroženě porazili nepřátele.
Kromě celotáborové hry došlo samozřejmě i na klasický táborový program.
Hry v přírodě, tvořivé i sportovní aktivity, zpívání s kytarou u táboráku - ale
i služby v kuchyni, sekání dřeva či noční hlídky. Tábor je vždy ryze přírodní, bez
pevné budovy, jen stany, louka, les, a tak poskytuje nepřeberné množství zážitků
pro městské děti nezapomenutelných.

Hana Procházková, www.severka.cz

Rodinné centrum MaTáTa, o. s.
Horácké náměstí 12, 621 00 Brno
mobil: 605 243 249
mail: matata@matata.cz

Rodinné centrum MaTáTa Vás zve do krásné nové klubovny na Horáckém
náměstí (bývalá knihovna Jiřího Mahena). Pravidelný provoz bude zahájen
v pondělí 12. září.
Pondělí: Šikulky (0-5 let) Úterý: Rarášci (1-5 let) Středa: Skřítci (0-18 měs.)
Herna otevřena v pondělí, úterý a středu od 9 do 12 hodin, příspěvek
na provoz: 40 kč/rodinu. Kromě dopolední herny budou v září zahájeny
i následující odpolední kroužky: Hrátky s hudbou (pro děti od 6 měsíců do
4 let) a Břišní tance pro maminky s dětmi.
Podrobnější informace budou včas zveřejněny na www.matata.cz.

V červenci oslavili své jubileum

Karel KŘÍŽ
Marta DVORSKÁ
Anna VORTNEROVÁ
Miroslava ZELNÍČKOVÁ
František HROŠ
Bohumil LOVĚTÍNSKÝ
Magdalena VALACHOVÁ
Irena VILMANNOVÁ
Anna BARTOŠOVÁ
Jiřina PŘEHNALOVÁ
Dagmar HLOUŠKOVÁ
Milan NAVRÁTIL
Jaroslav ČECH

90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Růžena VENTRUBOVÁ
Marie HRAZDIROVÁ
František AMBROŽ
Eva STÝSKALÍKOVÁ
Helena KRAJÍČKOVÁ
Karel NOVÁČEK
Jiří STYPA
Josef RADIMĚŘ
Marie VODOVÁ
Antonie AUDOVÁ
Drahomíra CHVÁTALOVÁ

91 let
91 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Miroslav PŘEROST
Jan FAJKUS
Jarmila SÝKOROVÁ
Jaroslava HRONOVÁ
Božena SUCHÁ
Jindřiška DAŇKOVÁ
Vlastimila PATÁKOVÁ
Marie PANTŮČKOVÁ
Hana FLÉGLOVÁ
Dagmar ROTTOVÁ
Alenka KRÁČMAROVÁ
Luboslava ŠIMKOVÁ

V srpnu oslavili své jubileum

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

Pro maminky s nemluvňaty a batolaty
Hudební škola YAMAHA Vás srdečně zve na ukázkové lekce hudební
„přípravky“, které se konají ve středu 7. září v ZŠ Jehnice, Blanenská 1.
Robátka pro nemluvňata od čtyř měsíců v 9.15, První krůčky k hudbě pro
batolata 1,5 - 4 roky v 10.15 hodin. Podrobné informace:
www.yamahaskola.cz/brno, polakova@yamahaskola.cz, tel. 603 943 213.
Polák J.
Placená inzerce
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PLACENÁ INZERCE
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, servis, bezdrátové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
MONTÁŽE A OPRAVY voda, topení, plyn. Tel.: 603 441 181
KOUPÍME pěkný byt nebo menší RD v klidné ulici v Řečkovicích.
Pozdější stěhování nevadí. Tel.: 603 305 516 i SMS
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
HODINOVÝ MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,
truhlář. Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
OPRAVY střech-pokrývač, klempíř, tesař, zedník, ochrana proti
holubům, kompletní i dílčí práce. Tel.: 603 510 009
BLEŠÍ TRH v Řečkovicích 8.10.2011. Tel.: 605 089 298
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
NABÍZÍM individuální výuku angličtiny a francouzštiny pro děti
i dospělé, rovněž formou intenzivních kurzů, podle domluvy
a za příznivé ceny. Pro středně pokročilé mohu nabídnout i výuku
na základě literárních textů, včetně biblických textů.
Místo výuky: Horácké nám. 4, 9. poschodí, Mgr. Hana Hájková,
tel. 775 104 820, hanahajkova@centrum.cz.
VYMĚNÍM OB 1+1 po GO s lodžií 41 m² za OB 2+1 nebo 2+kk.
Tel.: 723 855 216
VÝUKA, doučování, AJ, NJ, IJ, děti i dospělí i skupinky,
příprava k maturitě, překlady.
Mgr. Rozbořilová, tel. 549 272 970, 603 35 26 38
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587
MASÁŽE od zdravotníka-nízká cena a vysoká kvalita-300 Kč/hod.
Aleš Háp, Horácké náměstí 3, tel.: 774 945 771
HLEDÁM pronájem garáže v okolí ul. Ječná. Tel.:732 319 034
PEČOVATELKA s praxí nabízí svoje služby seniorům
- nákupy, úklid, doprovod k lékaři, atd. Tel.: 720 588 384
KOUPÍM kufříkový psací stroj. Tel.: 721 673 397
HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY. Stačí 10 minut 2-3x týdně, abyste zhubli,
zpevnili své tělo a odstranili celulitidu!! Vibrační posilovací stroj
VIBROJETT spaluje kalorie 30x rychleji než při rychlém běhu!
Najdete nás v provozovně kadeřnictví Bunová, Měřičkova 18, Brno.
Objednávky na: 724 135 065
GEOPATOGENNÍ zóny v bytě či místnosti zjistím a odkloním
mimo. Ing. Jaroslav Chládek, www.lsvj.cz, m. 728 256 067
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz
HLEDÁM pronájem malého bytu v Řečkovicích či Medlánkách
od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Tel.: 775 90 68 51
FITKO JANA - od září opět lekce pilates, pilates pro začátečníky, power
jogy, zumby a aqua aerobicu. Těší se na Vás kvalifikované lektorky.
Lekce bez rezervace, již od 55.-Kč. www.fitkojana.cz, tel.: 724 912 970
PRODÁM byt 2+1 (62) v Kr. Poli, po rek., nejsme RK! Tel: 605817915
NABÍZÍM v odpoledních hod. dohled nad vašimi dětmi-doprovod
do kroužků, přípravu na vyučování včetně AJ od 1. do 3. třídy, aj.
Cena 170,-/ hod. Kontakt: 776 273 483
HLEDÁM přivýdělek 1-2x týdně odpoledne, úklid v domácnosti
nebo administrativní práce, zadávání dat do PC i v obl. účetnictví
v lokalitě Brno Řečkovice, Medlánky. 776 073 629 po 16 h.
PRODÁM udržovanou ZAHRADU v OV, k. ú. Medlánky 650 m2,
zděná chata, studna, el.220/380, příjezd na pozemek.
Cena 1.100.000 Kč, nelze využít jako stavební parcelu. Tel: 777 180 320

Pohřební služba NOSTALGIE s.r.o
Banskobystrická 137, Řečkovice

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod.
Tel.: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu.
Tel.: 533 424 046

www.nostalgie.cz
Placená inzerce

Placená inzerce

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

JAZYKOVÁ ŠKOLA
se zaměřením na výuku angličtiny
• večerní kurzy pro veřejnost ve šk.roce 2011/12
zahajují od 19. září
• rozřazovací test zdarma, profesionální přístup,
důraz na konverzaci, skupinky již od 4 studentů
• výuka na ZŠ Uprkova v Řečkovicích
• více informací na www.goodbell.cz,
nebo na tel. č. 608 724 819

Placená incerce

Placená inzerce

AQUA-AEROBIC
Sportareál Družstevní – Řečkovice
PO, ÚT, ST 19.00 - 20.00 hod. / ČT 18.00 - 19.00 hod.
Info: www.aqua-aerobic-brno.cz / Tel.: 603 887 288, 603 796 793
Placená inzerce

EkoCentrum Brno v září
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, tel: 545 246 403, ecb@ecb.cz,
www.ecb.cz

Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví

Pátek 23. 9. 2011, 16 – 18 hodin v Brně-Mokré Hoře
v ulici Pod zahradami u tenisových kurtů.
Na akci je připraven pestrý program pro rodiče s dětmi v podobě loutkového
divadla, her a soutěží v podzimní přírodě. Všechny děti získají drobné odměny.
Účastníkům bude k dispozici informační stánek a obchůdek EkoCentra Brno,
spolu se zkušeným ekoporadcem připraveným odpovídat na Vaše otázky.
Více informací na www.ecb.cz.

Ševčíková K., EkoCentrum Brno
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Kam vyrazit za sportem?
Po krátké letní přestávce odstartuje v měsíci září většina vrcholových i regionálních soutěží a sportovní příznivci z naší městské části se mají opravdu
na co těšit. Národní házenkáři 1. NH Brno, kteří sídlí v útulném areálu při ZŠ
Novoměstská, se pokusí obhájit mistrovský titul z loňského ročníku, fotbalisté
SK Řečkovice se budou snažit napravit pošramocenou reputaci z posledních let
pod novou trenérskou dvojicí Zdeněk Kadaňka - Martin Král a badmintonisté
BC SmartLife Řečkovice zase posilují kádr na premiérovou účast ve 3. nejvyšší
soutěži v ČR.
Také všechny extraligové oddíly působící v nedaleké městské hale při ulici
Vodova slibují zajímavé zážitky. Volejbalistky VK KP Brno se budou po odchodu
několika opor snažit udržet medailové pozice z let minulých, basketbalistky
Valosunu Brno s novým předsedou a se sympatickým hráčským kádrem zase
chtějí přilákat diváky nejen atraktivním herním stylem, ale i zajímavým doplňkovým programem.
Pěknou podívanou slibují i zápasy futsalistů Tanga, házenkářů KP Brno a florbalových Bulldogs.

Sportovní program na ZÁŘÍ:
Národní házená – 1. liga (fotbalové hřiště na Novoměstské):
10. 9. 1.NH Brno : TJ Přeštice 16:00 hodin.
11. 9. 1.NH Brno : TJ Nýřany 10:30 hodin.
25. 9. 1.NH Brno : Sokol Svinov 14:00 hodin.
Fotbal - II. třída městský přebor (fotbalové hřiště na Novoměstské):
4. 9. SK Řečkovice : Bohunice B 16:30 hodin.
17. 9. SK Řečkovice : Slovan B 16:30 hodin.
22. 9. SK Řečkovice : Chrlice 17:00 hodin.
24. 9. SK Řečkovice : Bílovice n/S 16:00 hodin.
Volejbal – krajský přebor žen (orelské sportoviště na Medlánecké):
10. 9. Orel Řečkovice : Šlapanice B 10 a 13 hodin.
11. 9. Orel Řečkovice : Husovice B 10 a 13 hodin.
17. 9. Orel Řečkovice : Břeclav B 10 a 13 hodin.
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen (nová hala):
21. 9. VALOSUN Brno : Pliska Pardubice 17:30 hodin.
28. 9. VALOSUN Brno : VŠE Praha 17:30 hodin.
Futsal – 1. liga (nová hala):
23. 9. Tango Brno : Balticflora Teplice 19:30 hodin.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala):
24. 9. Bulldogs Brno : TJ Chodov 16:30 hodin.
Termínovou listinu na měsíc ŘÍJEN zasílejte nejpozději do 12. 9. 2011 na adresu
foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda Komise sportu a člen Rady MČ

Pro děti s ročníkem narození 1999 – 2005
ZŠ Novoměstská, Brno Řečkovice
Tréninky v sezóně 2011 – 2012
Pondělí 14:30 – 15:30 hodin
Středa 14:30 – 15:30 hodin
První trénink v pondělí 12. 9. 2011 od 15:30 hodin.
Sraz před vstupem do školy.
Trenér: Mgr. Vítězslav Herosch
tel.: 776 216 730, e-mail: herosch@seznam.cz
Organizační pracovník: Petr Mazálek
tel.: 774 175 543, e-mail: basketmape@seznam.cz
Dále doplňujeme i stávající družstva mládeže.
Více na: www.valosunbrno.cz
Richard Foltýn – předseda oddílu

Život v poklusu
Život v poklusu – to není pouze autobiografické dílo spisovatele Jaroslava Foglara,
ale také svým způsobem poznávací znamení
rodáka z Mokré Hory - Pavla Horáka. Jak sám
s lehkou nadsázkou často uvádí, běhat se dá
kdykoliv, kdekoliv, kamkoliv a hlavně v každém
věku. Pomyslnou nejvyšší metou pro běžce je
zcela jistě maraton. Avšak, jak jsme se dozvěděli, lze uběhnout daleko více – a navíc velmi
úspěšně. Proto jsme se rozhodli Pavla vyzpovídat, abychom se (nejen) o běhání dozvěděli
něco více.

Nejprve malé představení – odkud Vás
občané naší městské části mohou znát?

Mnozí, hlavně ti později narození, si mne mohou pamatovat z dob mého
působení ve funkci učitele na ZŠ Horácké náměstí (nyní působí na ZŠ v BrněKomíně). Pokud se jedná o mou politickou angažovanost, v letech 1990
- 2000 jsem byl členem zastupitelstva a rady městské části a současně jsem
byl předsedou školské komise. Z titulu této funkce jsem se spolupodílel na
vzniku gymnasia na ulici Terezy Novákové, což považuji za svůj největší politický
úspěch.

Proč jste zvolil návrat do komunální politiky?

Jsem zastáncem teorie nejvýše třikrát a dost, co se týká působení v komunální politice. I proto jsem se s příchodem nového milénia rozhodl další dekádu
cele věnovat rodině. Dekáda uplynula, děti odrostly, já dobil baterie a mám opět
chuť „sloužit lidu“.

Posledních 10 let Vás vídáme vlastně jen v běhu. Co je na běhání tak
krásné a co Vás k běhu přivedlo?

informuje:

Druhý zápis do kurzů plavání

Druhý zápis do kurzů plavání Plavecké školy Rybka pro děti (od 4 do 14 let)
i pro dospělé se uskuteční ve vstupní hale Sportareálu Družstevní ve čtvrtek
1. a 8. září od 16 do 19 hodin.

POZOR – v tuto chvíli je již zaplněno cca 65 % kapacity kurzů!

Tři novinky pro plavající veřejnost

Od září bude plavání veřejnosti možné prakticky každý pracovní den již od
6 hodin ráno až do nejméně 16 hodin. Mezi 16. a 19. hodinou bude bazén
obvykle patřit organizovanému plavání, ale nejpozději od 20 hodin patří opět
pouze veřejnosti. Pro detailní rozvrh hodin veřejnosti doporučujeme navštívit
www.druzstevni.cz .
Zavádíme pro Vás nově rodinné vstupné do bazénu. Maximálně dva dospělí
a dvě děti si zaplavou bez omezení času za 180 Kč.
Třetí novinkou, která Vám zpříjemní sportování na Družstevní, je zrušení časových limitů u vstupenek. Jinými slovy nemusíte již sledovat čas pobytu v bazénu
a eventuelně doplácet za překročení časového limitu.

Od září s Diamantovou kartou

V Active fitness jsme pro Vás připravili velmi výhodnou zcela NOVOU
Diamantovou kartu, která Vám umožní využívat bez omezení:
- posilovnu,
- cardio zónu,
- spinning,
- sálové aktivity,
- plavecký bazén a regenerační bazének v hodinách určených dle rozvrhu hodin
pro veřejnost a kondiční plavání.
O podrobnostech se informujte na recepci Active fitness.
Všechny informace najdete na www.druzstevni.cz.
Přijďte si zasportovat, jsme tady pro Vás!

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA

Michal Kočař

Když překonáme začátečnické kolapsové období a vytrváme, stane se s naším
tělem neuvěřitelná proměna. Stane se z něj perfektně fungující stroj, který vám
následně umožní úplně jinou kvalitu života, kdy nic není nemožné.

Jaké jsou Vaše oblíbené distance a Váš největší úspěch?

Mezi mé oblíbené tratě patří jakákoli vzdálenost počínaje maratonem
(42 kilometrů a 195 metrů) a 100 kilometry konče. Delší vzdálenosti pak už dost
bolí, a já jsem přesvědčen, že pohyb pro zdraví nemá bolet nad rámec běžné
únavy. Pokud se jedná o mé úspěchy, v poslední době jsem se umístil na 2. místě
Moravského ultramaratonu. Hodně vysoko stavím rovněž 120 km uběhnutých
za 12 hodin a samozřejmě absolvování závodu „Železný muž“ (3,9 km plavání,
180 km kolo, 42,2 km běh).

Moravský ultramaraton? Můžete nám přiblížit podrobnosti tohoto
závodu?

Je to etapový typ závodu tvořený celkem 7 etapami, každá o délce 43 km
v kopcích Tišnovska. Celkem tedy 301 km. Můj letošní čas byl 28 hodin 33 minut,
což je o celé 4 hodiny rychleji než při mé premiéře před šesti lety. Na vítěze jsem
ztratil něco málo přes hodinu. Při závodech tohoto typu jsou úspěšní spíše starší
běžci, kteří lépe překonávají stoupající únavu a s ní související bolest. Ale musíte
mít dostatečně natrénováno. Jelikož jsem od ledna naběhal přes 2500 km,
většinu etap jsem si vychutnával.

Kdo byl nejslavnější soupeř na závodech?

Asi smrt. Mým soupeřem a partnerem zároveň je pouze mé tělo.

Doporučení pro všechny, kdo chtějí začít?

Nehledejte výmluvy, proč to nejde. Pakliže Vám lékař běh vysloveně nezakáže, můžete začít v jakémkoli věku. Za pár měsíců je z vás tělesně i mentálně
úplně jiný člověk – a o tom to je. Já běhám i proto, abych měl kvalitní stáří. V plné
svěžesti. A to mi běh dává.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů a ještě více pokořených
kilometrů.

Ondřej Vít a Dita Pivoňková
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KULTURA
Pozvání na zářijovou výstavu
Jméno malířky Ing. Dany Pacákové není návštěvníkům naší galerie neznámé.
Již dvakrát se úspěšně ucházela o jejich přízeň, jedenkrát spolu se Zdeňkem
Tichým, podruhé s Marií Bernardi. Její zářijová výstava, vzhledem k životnímu
jubileu malířky, bude samostatná.
Dana Pacáková je, podobně jako oba výše jmenovaní malíři, dlouholetou
členkou královopolského sdružení výtvarníků Parnas a jejím nosným žánrem je
krajinomalba a malba koní. Ve své tvorbě nejčastěji pracuje technikou oleje.
Výstava obrazů Dany Pacákové bude zahájena vernisáží v pátek dne 9. září,
tentokrát již v 17 hodin. Výstava bude otevřena až do neděle 18. září, v pracovní
dny od 14 do 17 hodin, o víkendech pak od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Na první poprázdninovou akci co nejsrdečněji zve jménem Komise kultury
a informací RMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Ivan Koláčný

21. Erbovní slavnosti Králova Pole

Městská část Brno - Královo Pole ve spolupráci s organizacemi
a občanskými sdruženími pořádá v sobotu a neděli
17. - 18. září 2011 v parku na Slovanském náměstí
již 21. ročník Erbovních slavností Králova Pole.
PhDr. L. Sedláčková, úsek školství a kultury ÚMČ Brno-Kr. Pole

Pozvánka na Medlánecké hody,
které se konají 23. - 25. září 2011
Dovolujeme si vás pozvat na naše Medlánecké hody, které se již
tradičně konají v zámeckém parku na ulici Hudcova, v případě
nepříznivého počasí se program přesouvá do Společenského
centra Sýpka na ulici Kytnerova 1.
Srdečně zvou pořadatelé a celá Medlánecká krojovaná chasa 2011.
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Pobočka CVČ Mateřídouška
Gromešova 1
www.ddmhelceletova.cz / tel.: 541 214 305

Nabídka kroužků pro školní rok 2011/2012
Milé děti, milí rodiče, přinášíme Vám novou nabídku kroužků.

Zápis bude probíhat v CVČ Mateřídouška ve dnech 29.
8. - 16. 9. ve všední dny v době od 13.00 do 18.00 hodin. Lze se hlásit rovněž
na telefonních číslech 541 214 305, 603 277 961, 732 325 457 nebo e-mailu:
cvcmateridouska@seznam.cz. Činnost kroužků začíná 19. 9. 2011. Uvedené
ceny kroužků platí pro pololetí. Více informací najdete na našich stránkách
www.ddmhelceletova.cz/materidouska.

Srdečně zveme všechny příznivce CVČ Mateřídouška
na zahajovací akci v novém školním roce.

„LUNAPARK“ sobota 17. září od 14 do 18 hod.

Akce se bude konat v budově CVČ a na zahradě.
PROGRAM: Zahrada: skákací hrad, sportovní soutěže pro děti,
jízda na motokárách.

Budova: výtvarné dílničky pro děti i dospělé. Prezentace kroužků.
Možnost zisku informací o nabídce kroužků zápisu do nich.
S sebou dobrou náladu a peníze na materiál v dílničkách a na skákací
hrad. Akce se koná za každého počasí. Není nutno nahlášení předem.
Bližší info: www.ddmhelceletova.cz/materidouska, tel.: 732 325 457

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice
Zápisy do kroužků v CVČ Domino osobně,
ve dnech 5. 9. - 8. 9. a 12. 9. - 14. 9. 2011.

Ve čtvrtek 15. 9. bude „Den otevřených dveří“ (14 - 18 hodin).
E-mail: dominocvc@gmail.com. Telefon: 608 644 313.
Podrobné informace o rozvrhu kurzů a zápisech najdete na našich

www.ddmhelceletova.cz/domino

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

Montessori informuje
Od konce září 2011 v areálu na Ječné 29a chystáme opětovné
otevření Montessori - vzdělávacího rodinného centra.
Více informací na www.montessori-brno.cz.

Cinková J.

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY a ZÁPIS do všech oborů
1.- 20. září 2011.
Bližší informace na našich webových stránkách
nebo v kanceláři školy.
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy
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