LISTOPAD 2010
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 11., ROČNÍK XVIII

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010
Nově zvolení členové Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
na volební období 2010-2014
Přinášíme abecední seznam členů nově zvoleného zastupitelstva naší městské části a jejich stranickou příslušnost,
zvolených v komunálních volbách konaných ve dnech 15. – 16. října 2010. Nové vedení městské části (starosta,
místostarostové a členové rady) budou zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva v průběhu listopadu 2010.
Josef BOŘECKÝ (KDU-ČSL)
MUDr. Eva FAJKUSOVÁ (KDU-ČSL)
PaedDr. Ladislav FILIPI (ODS)
Richard FOLTÝN (ODS)
Ing. Vladimír FRYC (ČSSD)
Ing. Marek GUT (Sdružení nestraníků)
Ing. Vít HUDEC (ČSSD)
RNDr. Ivan KOLÁČNÝ (KDU-ČSL)
Mgr. Michaela MALINOVÁ (ODS)
Ing. Radek MALÝ (KSČM)
Doc. Ing. Ivan MAŠEK, CSc. (ČSSD)
Ing. Stanislav MICHALÍK (ODS)
Ing. Martin OTČENÁŠEK (ČSSD)
JUDr. et PhDr. Jaroslav PADRNOS, CSc. (ODS)
Mgr. Dita PIVOŇKOVÁ (TOP 09)
Ing. Oliver POSPÍŠIL (ČSSD)
Jiří PRCHAL (KDU-ČSL)
Ing. Jiří RŮŽIČKA (Sdružení nestraníků)
Miloš TOMAN (TOP 09)
Prof. MUDr. Jiří VANĚK, CSc. (ČSSD)
Mgr. Bc. Marek VISKOT (ČSSD)
Mgr. Ondřej VÍT (TOP 09)
Petr ŽEMLIČKA (ODS)
Zdroj: www.volby.cz



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace ÚMČ
Zpráva z 68. a 69. schůze RMČ a XXIX. zasedání ZMČ
68. schůze RMČ se konala 15. 9. Rada:
• vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden
– srpen 2010,
• vzala na vědomí výsledné vyúčtování Vavřineckých hodů
2010 (příjmy činily 243.000,- Kč, výdaje 445.000,- Kč),
• schválila jako dodavatele, který vymění okna na východní
straně domu Novoměstská 7 – 19, firmu Marek Kos, K – okna,
Rozdělovací 1380, Kuřim,
• neschválila zvýšení nájemného v obecních bytových domech
od 1. 1. 2011,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem volných prostor
v nákupním středisku Kolaříkova se společností RACIOLAJEHLIČKA, s. r. o., Pod Valy 221, Uherský Brod (firma prodává
drůbeží maso a výrobky z něj),
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory
a komisemi.
69. schůze RMČ se konala 29. 9. Rada:
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako dodavatele, který opraví sociální zařízení a podlahu chodby ve druhém podlaží budovy úřadu městské části,
firmu PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 2, Brno,
• schválila nový provozní řád areálu bývalého pivovaru a vzory
nájemních smluv na pronájem venkovních i vnitřních prostor
v uvedeném areálu,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
• souhlasila s úpravou Územního plánu města Brna – úprava se
týká pozemku obklopujícího zdejší gymnázium, jejím cílem
je umožnit rekonstrukci a dostavbu této školní budovy, aby
vyhovovala potřebám školy,
• nesouhlasila s umístěním dopravní značky zakazující zastavení v ulici Družstevní (případně v ulicích okolních), jež by
zakazovala řidičům, kteří zde nemají trvalý pobyt, zastavit
v těchto místech,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory
a komisemi,

•

neschválila zrušení asfaltové plochy za domy Novoměstská 31
a 33, sloužící jako hřiště, neboť se jedná o plochu, která je též
jako hřiště využívána,
• poděkovala předsedům a členům komisí za jejich práci ve
volebním období 2006 – 2010 a zrušila své komise (nové
komise budou ustaveny nově zvolenou radou).
XXIX. zasedání ZMČ se konalo 7. 10. Zastupitelstvo:
• vzalo na vědomí stížnost na poškozování jména společnosti
Dvořák comte (která v minulosti na polovině území městské
části zajišťovala údržbu zeleně) a stanovisko společnosti Falky
k této stížnosti (tato společnost zajišťuje údržbu zeleně nyní),
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – srpen
2010,
• souhlasilo s návrhem vyhlášky města Brna o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
zařízení povolené Ministerstvem financí ČR,
• nesouhlasilo s nabytím pozemků v oblasti Duhových polí
z majetku firmy REKO do majetku města Brna, neboť tyto
pozemky jsou zatíženy velkým množstvím věcných břemen
zapsaných v katastru nemovitostí,
• souhlasilo se změnou Územního plánu města Brna, která
spočívá ve vymezení hranic plánovaného severojižního kolejového diametru (měl by v budoucnu zajišťovat rychlou
příměstskou a městskou kolejovou dopravu),
• souhlasilo se spolufinancováním úprav ploch veřejné zeleně
za bytovými domy Sibiřská 60 – 64 z rozpočtu městské části
(jedná se o částku 1.050.000,- Kč, na akci je žádána dotace
z evropských fondů),
• vzalo na vědomí zprávy předložené jednotlivými výbory,
• poděkovalo předsedům a členům svých výborů za jejich práci
ve volebním období 2006 – 2010 a zrušilo tyto výbory, ocenilo
práci redakční rady zpravodaje ŘEČ a odvolalo redakční radu
(nové výbory a redakční rada zpravodaje budou zřízeny nově
zvoleným zastupitelstvem).
L. F.
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Vzpomínka na kamaráda a
spolubojovníka Jana Saňku
Jen těžko se mi píše o někom, koho jsem od dětství
znal, o někom, s kým jsem v kamarádství prožil kus života,
koho jsem si vážil, za kým jsem mohl přijít s prosbou
o pomoc či radu - a kdo zde najednou už není.
Se sousedem z Dlouhých honů Jendou Saňkou, jeho
rodiči a sestrami jsem se znal od malička, a přestože nás
dva dělilo navzájem 12 let, o které byl starší, vždycky jsme
byli přáteli a navzájem si pomáhali, bylo-li třeba. Jako
student na vysoké škole jsem si část prázdnin přivydělával
jako brigádník právě u něj na zkušebně materiálů ve
Výzkumném ústavu chemických zařízení v Královopolské
- to však již bylo v době, kdy Jenda žil se svojí rodinou
o hodný kus dál na Vránově ulici. Občas jsme se v následujících letech náhodně setkávali, pravidelně však přicházíval spolu se synem Tomíkem na velikonoční mrskut
v rámci starých dobrých sousedských tradic.
Po řadě let jsme se sešli v roce 1990 po prvních
svobodných popřevratových volbách v Zastupitelstvu
MČ Řečkovice a Mokrá Hora – Jenda za Stranu lidovou, já
za Moravské hnutí HSD-SMS. Tehdy jsme vytvořili koalici
a Jenda byl zvolen prvním uvolněným místostarostou
MČ, já druhým neuvolněným. Spolu se starostou Ing. J.
Holíkem jsme tehdy bojovali o holé přežití, neznalí komunální ani jiné politiky, ale vybavení stejným nadšením pro
uskutečnění nutných a žádoucích změn.
Tady však byla spolupráce s Jendou občas i složitá.
V případě, že byl přesvědčen o své pravdě, dokázal být až
neskutečně urputný a tvrdošíjný, což někdy vedlo k nedorozuměním a nesouladům. Musel mnohdy čelit nefér
útokům ze strany koaličních i opozičních zastupitelů, kteří
neváhali šířit o něm pomluvy a nepravdy. Jistě, Jenda
si díky své ohnivé letoře dokázal udělat i řadu nepřátel,
a i já jsem s ním někdy nesouhlasil - vždy jsem však byl
přesvědčen o jeho čestnosti a zásadovosti. Závažné zdravotní důvody jej později vedly k odstoupení z psychicky
i fyzicky náročné funkce, řadovým členem ZMČ však
zůstal i nadále.
Jako rodilý Řečkovák a lokální patriot stál u znovuzrození Vavřineckých hodů, podílel se aktivně na jejich
organizaci a jeho vzpomínky na minulost řečkovického
kulturního a sportovního života byly pro většinu z nás
nedocenitelnou inspirací. To vše mohl s plným nasazením
vykonávat jen díky maximálnímu pochopení a pomoci
své manželky Věry, která mu byla vždy oporou. To pak
platilo dvojnásob, když byl před několika lety stižen
náhlou mozkovou příhodou, která jej nadlouho upoutala na lůžko. Tehdy, jako ostatně vždy předtím, to byla
hluboká víra v Boha a láska jeho paní, které mu dávaly
sílu a chuť do boje s nemocí a zdravotním handicapem.
Setkávali jsme se pak nejčastěji na mši sv. v řečkovickém
kostele.
Životní pouť mého kamaráda Jendy Saňky skončila
v pátek 17. září ve věku 77 let. O jeho popularitě i úctě, jíž
se těšil, svědčila i nebývalá účast smutečních hostů, kteří
se s ním přišli v pátek 24. září 2010 rozloučit do kostela sv.
Vavřince a poté jej vyprovodili na poslední cestě na zdejší
hřbitov.
Bude nám chybět.
Ivan Koláčný



Vážení spoluobčané,
v čase probíhající volební kampaně
pro blížící se komunální volby do
zastupitelstva naší městské části jsem
se čím dál častěji setkávala s otázkami
ohledně setrvání v minulosti často
diskutovaného Sdružení Podané ruce
na ulici Hapalova. Rozhodla jsem se
tedy požádat o rozhovor vedoucího sekce Speciální prevence
v rámci Sdružení Podané ruce, pana Ing. Radovana Voříška, za
účelem poskytnutí bližších informací.
Ahoj Radovane, mohl bys mi říci, k čemu slouží Sdružení
Podané ruce?
Sdružení Podané ruce se snaží pomoci lidem, kteří jsou závislí
na drogách. Nemyslím tedy jen tvrdé drogy jako heroin, pervitin
a další, ale i alkohol a tabák. Kromě samotné léčby závislostí
se věnujeme také prevenci, tedy provádíme programy, které
mají pomoci dětem a mládeži k tomu, aby do závislosti vůbec
nespadli.
Co konkrétně nám tedy může toto Sdružení nabídnout?
Pořádáme vzdělávací kurzy pro ty, kteří jsou v kontaktu
s drogově závislými. Dále zajišťujeme poradenství pro učitele,
rodiče a ty, kteří již drogu okusili. Poskytujeme také preventivní
přednášky převážně pro žáky základních a středních škol. Máme
k dispozici psychiatra, psychology a psychoterapeuty k individuální léčbě nemocných či k individuální a skupinové terapii.
V neposlední řadě se zde nachází také oddělení substituční
léčby.
Právě oddělení substituční léčby, a především jeho denně
navštěvující drogově závislí, kteří se po léčbě v Řečkovicích
neukázněně zdržovali, bylo ze strany občanů často kritizováno. Můžeš mi blíže osvětlit jeho funkci?
Oddělení substituční léčby navštěvují lidé závislí na opiátech,
především na heroinu. Každý den si chodí pro náhražkovou
drogu methadon, přičemž podávání methadonu je pro společnost mnohonásobně ekonomičtější, než škody z krádeží pro
peníze na drogy a výdaje ze zdravotního pojištění na léčení
zdravotních komplikací, způsobených braním drog. Postupně je
naším cílem snižování dávky methadonu, zapojení nemocných
znovu do života (např. i do práce, rodinných vztahů) a do léčebných programů. Pro občany Řečkovic a Mokré Hory mám ale
dobrou zprávu, oddělení substituční léčby se do konce tohoto
roku přestěhuje na ulici Vídeňskou do středu města. Koncem září
by měla přijít schválená dotace, poté se rozběhne rekonstrukce
prostor a do Vánoc by se „Methadon“ měl odstěhovat. Bude to
pro zdejší obyvatele dárek pod stromeček. I z hlediska samotných drogově závislých jde o pozitivní změnu, odpadne jim totiž
zdlouhavé dojíždění sem do Řečkovic.
Ostatní funkce, které zastává Sdružení Podané ruce tu ale
zůstanou?
Ano, zůstane zde Centrum prevence, vzdělávání, psychiatrická ambulance a terapie. Všechna zde zbylá centra navštěvují
„klienti“, kteří se chovají jinak než klienti „Methadonu“, a troufám si
říci, že je obyvatelé naší městské části ani nezpozorují.
V říjnu otevřeme poradnu pro děti, mládež, rodiče …
Radovane, děkuji za rozhovor a přeji, aby závislých díky
prevenci a dostatečné informovanosti o škodlivosti drog spíše
ubývalo, než přibývalo.
Mgr. Dita Pivoňková
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DOMOV je DOMA,

aneb co všechno nevíte o rané péči
(…a mohlo by Vás to zajímat)
V době od 22. 11. do 28. 11. 2010 bude v celé republice
probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto období
se můžete častěji než jindy setkat s informacemi o zajímavé
sociální službě.
Co byste měli vědět:
• Raná péče je určena rodinám nebo osobám, které se starají
o malé dítě se závažnějším zdravotním postižením.
• Raná péče je sociální služba, za kterou nemusí rodina nikam
dojíždět – pracovníci jezdí k rodině domů.
• Raná péče podporuje rodinu v rozhodnutí vychovávat své
dítě doma – nabízí k tomu rodičům podporu odbornou
i lidskou.
• Raná péče je služba, kterou si rodina neplatí – poskytovatel
na ni získává finanční prostředky z různých zdrojů (dotace,
granty, dary atd.).
• Raná péče má v naší republice již dvacetiletou tradici, rodinám
jsou k dispozici vyškolení odborníci – poradci rané péče.
Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte dne
23. 11. 2010 do Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně,
kde vás čekají otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět
na Vaše otázky. Pokud raději hledáte informace na internetu,
navštivte naše webové stránky www.ranapece.cz .

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4

CVČ Domino

www.ddmhelceletova.cz

Kořískova 16, Brno – Řečkovice

Kontakt: Mgr. Jana Podzemná, tel.: 608 644 313,
e-mail: j.podzemna@email.cz
www.ddmheldceletova.cz/domino
Nabídka víkendových dílen:
• LISTOPAD – PEDIG a KERAMIKA
Sobota 6. 11. 2010 (keramický základ)
Sobota 20. 11. 2010 (oplétání pedigem),
délka dílen cca od 9:00 do 13:00 hod.
• LISTOPAD - ADVENTNÍ VĚNEC
Sobota 20. 11. 2010 od 13:30 od 15:00 hod.,
dále po domluvě
• PROSINEC – technika Tiffany (pájené sklo),
zrcadélko nebo závěs
Sobota 4. 12. 2010, 9:00 – 13:00 hod, dospělí a děti
od 12 let
• PROSINEC – vánoční dílny pro děti
Sobota 18. 12. 2010, od 9:00 hod., Svíčky z vosku,
mydlíčka, zdobení perníčků.
MÍSTO NA DÍLNY JE NUTNO SI REZERVOVAT KVŮLI
MATERIÁLU A KAPACITĚ PŘEDEM!
Volná místa v kroužcích:
VÝTVARKA S KERAMIKOU
KERAMIKA A VÝTVARNÝ RELAX pro DOSPĚLÉ
DÍVČÍ KLUB
KERAMIKA - ŠKOLÁCI
ANGLIČTINA hravou formou
FLÉTNA pro děti
Jana Podzemná

Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1
tel.: 541 214 305, 603 277 961
Vánoční dílničky - 4. 12. 2010 (9:00 – 12:00 hod.)
S sebou: přezůvky, svačinku, 150,-Kč na materiál, zájemci
o adventní věnec – ozdoby + 50,- Kč
„Křeslo pro hosta“ pátek 12. 11. 2010 (18:00 – 19:00)
Akce se bude konat vždy druhý pátek v měsíci.
Besedy s různými osobnostmi Brna či jinak zajímavými lidmi.
Tentokrát s dvojicí mladých lidí, kteří strávili rok v západní
Austrálii. Povídání doplněné promítáním.
Vstupné dobrovolné, s sebou přezůvky a dobrou náladu.
Martinská sobota 13. 11. 2010 (9:00 – 12:00 hod.)
Dílničky pro děti od 7 let, mladší s doprovodem. Zdobení
triček, výroba lampionků, pečení dobrůtek.
S sebou: přezůvky, svačinku, 120,-Kč na materiál
a bavlněné tričko.
Nutná rezervace: K. Psotová, tel.: 732 325 457,
e-mail: psotova.materidouska@seznam.cz
Klub Rákosníček – hlídání dětí s programem má otevřeno
již celý týden 8-13hod.
Volná místa v kroužcích: Relax (pondělí 17:00 – 19:00
hod.) - tvoření maminek a jejich dětí.
Deskové hry (úterý 18:15 – 19:30 hod.) - pro děti od 10 let
a starší. Rybářský kroužek (út 18 -19) Angličtina pro děti
6-8 let (středa 16:30 – 17:30 hod.) INFORMACE
K. Psotová, tel.: 732 325 457,
e-mail: psotova.materidouska@seznam.cz
Radka Čáslavová
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Větrník křtěný plzeňským pivem
V záměru inovace kvality zařadila řečkovická kavárna-cukrárna
Větrník do svého nabídkového programu náš nejproslulejší
pivní mok Pilsner Urquell. K ověření správnosti svého záměru
si pozvala na 16. září 2010 znalce nad jiné povolaného, staršího
sládka Měšťanského pivovaru z plzeňského Prazdroje, Václava
Berku.
Tento muž, dělající čest pivní značce svými znalostmi i vizáží,
vážil dalekou cestu z „hlavního města piva“ až do městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, aby osobně prověřil, zdali je
v tomto gastronomickém zařízení o značku, jež způsobila v roce
1842 pivní celosvětovou revoluci, postaráno v duchu přísných
zásad náležící čepování národního nápoje, v případě plzeňského
piva, číslo jedna. Odborného znalce sládka Berku přivítalo na
zápraží Větrníku bouřlivé přivítání čekajících hostů a v harmonikové interpretaci pivní hit „Kde je sládek….“.
Po uvítacím přípitku se rozproudila živá diskuze na téma
tradice, způsobu výroby piva a výjimečnosti Prazdroje mezi
ostatními pivy i jeho zdravotního přínosu na ledviny, žaludek
a urologické cesty.
Starší sládek plzeňského pivovaru vyzvedl kvalitu podávaného nápoje, vytkl drobné chybičky při jeho čepování a přípravy
pěny, s dodatkem výhledu možnosti zaujetí takové pozice
Větrníku v Řečkovicích, jaké se těší proslulá pivnice Bláhovka
v celém Brně.
V závěru setkání došlo k slavnostnímu pokřtění točícího se
větrníku, sloužícího jako logo stejnojmenné firmy, kdy Václav
Berka mohutným vrhem obsahu pivního půllitru pokřtil a slavnostně otevřel čepování plzeňského Prazdroje ve společnosti
Větrník s.r.o.
Dva sudy značky Pilsner Urquell, darované jako sponzorský
dar prezentační akci a podávané zdarma, duněly zakrátko svojí
prázdnotou a deklarovaly nejen žíznivý apetit přítomných,
ale i zároveň zájem o kvalitu, kterou Větrník vložil do erbu své
činnosti.
Jiří Řezáč z Větrníku

S vláčkem TOPíkem
to rozjedem…
Tak zněl název akce, kterou řečkovická organizace TOP 09
uspořádala pro všechny malé i velké děti k příležitosti zahájení
nového školního roku.
Ve středu 1. 9. 2010 odpoledne se na Horáckém náměstí
u dětského hřiště děti snažily namalovat co nejdelší vláček,
přičemž každé dítě mohlo nakreslit pouze jeden vagónek.
Nadšení bylo veliké. Děti nejenže krásně malovaly vagónky, ale
pokusily se i znázornit okolní krajinu. Vláček TOPík tedy projížděl
vsí, lesem, okolo hradu i rybníčku a vezl roztodivný náklad
složený z tradičních klád, uhlí či dětí až po bonbónky, plyšové
medvídky, balónky, žirafy a dinosaury. Celková délka vláčku činila
41 metrů a poslední vagónek nesl číslo 66. Stejný počet dětí byl
pak za svou práci odměněn lízátkem a barevným balónkem.
Jelikož se akce zdařila a rozzářená očka dětí nám potvrdila, že
se všechny dobře bavily. Rádi bychom se pokusili před velkými
prázdninami uspořádat druhý pokus a překonat námi vytvořený
řečkovický rekord. Nebo snad i ten, který je zapsán v Guinessově
knize rekordů?
Uvidíme a budeme rádi, pokud se přidáte. Jako organizátor
děkuji všem, kteří pomohli tuto akci uskutečnit.
Mgr. Dita Pivoňková

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza
Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
Dne 2. prosince 2010 pořádá Domov pro osoby se zdravotním
postižením Tereza Den otevřených dveří spojený s integrační akcí
„Vernisáž“ – výstava prací uživatelů domova, studentů Gymnázia
Řečkovice a studentek PdF MU. Vernisáž bude zahájena v 10:00
hod. a dveře domova zůstanou otevřeny do 18:00 hod.

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce
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PLACENÁ INZERCE
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání – nainstaluji set top boxy
(i ke starším televizorům), anténky, TV, videa a DVD za příznivé
ceny. Ing. Chládek, tel. 728 256 067, www.digivize.cz
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
NABÍZÍM terapii masáží, homeopatií, fytoterapií a reiki.
Tel. č. 739 289 028, www.masaze-medlanky.cz
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových jader-voda, topení, plyn,
elektro, zednické a obkladačské práce.
Tel. 737 084 998, 733 677 141, e-mail: stavba.jonas@gmail.com,
www.stavba.jonas.cz
RYCHLÁ půjčka 5-10 000 Kč. Bez poplatku předem. Brno a okolí.
Tel: 608 282 608
CHYBÍ Vám peníze před výplatou? MKR rychlá půjčka - peníze do
24h. www.mkrconsulting.cz - 774 444 343.
VYMÁHÁNÍ pohledávek www.mkrconsulting.cz - 774 444 343.
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz
PRO ZVÝŠENÝ ZÁJEM hledáme cihlové byty, popř. menší RD.
Evidujeme přes 50 zájemců. Century21, Ing. Valešová, 775 674 540
PILATES STUDIO 7 Bolí vás záda? Chcete zhubnout? Cvičení
PILATES, SENIOR PILATES, POWER JOGA, ZUMBA a jako novinka
v Brně PILATES REFORMER. www.pilatesstudio7.cz , V Újezdech 7,
Brno – Medlánky, tel.: 775 770 609
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli
první a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší
spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz, tel. 608 877 322.
KOUPÍM starožitnosti, pozůstalosti aj. Tel.: 737 361 386
DRAŽÍME zabavené zboží-elektro, starožitnosti, zlato, obrazy, sklo,
porcelán …… www. aukce-brno.cz
PRONAJMU garáž na Mokré Hoře. Tel.: 733 188 391
PŮJČKY A HYPOTÉKY – Palackého tř. 159, Brno,
www.pujckybrno.cz , Tel: 541 211 843, 739 443 544
NAUČÍM základy tenisu za příznivé ceny.
Tel.: 724 643 197
HLEDÁM hospodyni do naší domácnosti v Ivanovicích
na dlouhodobou spolupráci (vaření, úklid ….) – 4 hod.
denně. Tel.: 602 746 322
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, spolehlivost
kvalita. Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647

MED kupujte přímo od včelaře. Svat.Čecha 36, Král. Pole.
ÚT, ST, ČT 15-18 hodin. Tel.: 549 250 323
GARÁŽ řadovou dlouhodobě pronajmu v Řečk. pod hřbitovem,
zděná, 220 W, tel.: 739 133 171
ZVEME VÁS do prodejny výtvarných potřeb OPTYS
v Řečkovicích, ul. Vážného 16 (vchod z ulice Uprkova)
Pro veřejnost otevřeno každou středu od 8 do 16 hodin
PROVÁDÍM pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž
nábytku, malování a instalatérské práce. Tel.: 737 302 711
FITKO JANA - pilates, pilates pro začátečníky, power joga, aqua
aerobic, ZUMBA, nordic walking. Cena lekce 65 Kč, s permanentkou
již od 50 Kč! www.fitkojana.cz, tel: 776151914
KOUPÍM byt 3+1 Řečkovice, hotovost. Tel.: 605 817 915
NOVĚ OTEVŘENO ! BodyWell, Palackého nám. 2
* kavitace (ultrazvuková liposukce)
* lymfoterapie (přístrojové lymfatické masáže)
* vacuwalking (chůze v podtlaku, odstranění celulitidy)
AKCE – kavitace včetně lymfodrenáže-40+50 minut
od 1.100,- Kč. Obj. na tel.: 775 99 22 99
DIGITÁLNÍ satelitní a pozemní příjem TV a R programů v SD i HD
kvalitě.Veškeré zařízení, instalace, tv. rozvody pro RD,byty,bytovky
aj. poradíme a dodáme. Tel.: 603149624
PR_90x130_Řečkovice_hypo 6.10.10 12:52 Stránka 1

Ideálně zvýhodněná hypotéka
Další a další klienti České spořitelny se dennodenně přesvědčují o výstižnosti
názvu Ideální hypotéky – hypotečního úvěru, k němuž si každý sám vybere
služby a nastaví podmínky podle své aktuální životní a finanční situace. Zvolené
parametry přitom lze libovolně měnit a přizpůsobovat i během splácení
a vyřízení je zcela zdarma. Navíc Česká spořitelna poskytuje v rámci Ideální
hypotéky úrokové zvýhodnění na celou hypotéku ve výši 0,5 %. Konečná úroková
míra při sjednání Ideální hypotéky může v případě, že klient využije i slevy
0,5 % za splácení hypotéky z aktivního Osobního účtu České spořitelny, činit
až 3,59 % p. a.
Na to, jaké jsou konkrétní výhody Ideální hypotéky s úrokovým zvýhodněním,
jsme se zeptali nově jmenované manažerky mikrooblasti Královo Pole, Ivany
Vašourkové.
Naprosto unikátní je to, že úrokové zvýhodnění je platné po celou dobu splatnosti
bez ohledu na účel hypotéky. Nabídka platí pro hypotéky se splatností minimálně
20 let splácené po celou dobu splatnosti, s pětiletou fixací úrokové sazby a se
sjednaným pojištěním schopnosti splácet. S hypotékou klient automaticky získá
dvě nové služby – možnost snížení zůstatku až o 20 % každých pět let a garanci
zvýhodnění při změně úrokové sazby. Pokud klient poruší uvedené podmínky, vrací
úrokové zvýhodnění. Navíc si klient může sjednat i další služby, které nabízí
standardní Ideální hypotéka. Některé služby jsou pro všechny klienty zdarma,
jiné, doplňkové, jsou zpoplatněny. Klient tak má svobodu rozhodování o tom, co
opravdu chce a za co zaplatí. Může si tak například během splácení změnit výši
splátek nebo dočasně splácení přerušit.
A jaké služby klient dostane ke své hypotéce zdarma?
Vedle toho, že klient neplatí poplatek za vyřízení, poskytne banka klientovi zdarma
odborné poradenství a další zajímavé výhody. Od předložení nabídky do podpisu
smlouvy například garantuje úrokovou sazbu až 30 dní, a klienta se proto
nedotkne případný růst úrokové sazby. Velmi rychle zajistí také ocenění bytu ve
městech s více než deseti tisíci obyvateli přímo v pobočce. Nezpoplatňuje ani
čerpání hypotéky po dobu 3 měsíců.
Více informací lze získat na internetové adrese www.nejbezpecnejsi-hypoteka.cz,
na bezplatné infor mační lince 800 207 207 nebo v pobočce České spořitelny,
Řečkovice, Kolaříkova 3, tel.: 956 750 690.

Placená incerce
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SPORT
Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LISTOPAD 2010:
Fotbal - II. třída městský přebor
30. 10. SK Řečkovice: Lokomotiva Horní Heršpice - 14:00 h.
13. 11. SK Řečkovice: Sparta Brno B - 13:30 h.
– III. třída městská soutěž
6. 11. SK Řečkovice B: Tuřany B - 14:00 h.
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Richard Foltýn

Další skvělý úspěch TAK Hellas Brno!
Na Mistrovství Evropy kadetek v Sarajevu získala ve váze
do 52 kg Adéla Hanzlíčková z TAK Hellas Brno v konkurenci
19 soupeřek skvělé 3. místo! Absolventka Sportovních
tříd zápasu při ZŠ Horácké náměstí v Řečkovicích, tradiční
„líhně“ talentů, vedené trenéry Milanem Žáčkem a Pavlem
Kučerou, tím navázala na předloňský evropský bronz Jiřího
Paška. Méně se tentokrát dařilo Kristýně Pitrové, která ve
váze do 56 kg obsadila 18. místo. Obě zápasnice mají velkou
šanci doplnit v reprezentaci žen Lenku Martinákovou, též
odchovankyni našich Sportovních tříd, která na letošním
Mistrovství Evropy v ázerbájdžánském Baku obsadila
8. místo a na Mistrovství světa v Moskvě skončila 14. z 23
startujících.
Miroslav Žáček
místopředseda TAK Hellas Brno

Z Větrníku do Farinovy zatáčky
V neděli 26. září 2010 byl na původní trati Masarykova okruhu
odhalen za přítomnosti náměstka primátora města Brna Olivera
Pospíšila památník ve Farinově zatáčce, který zbudovala společnost občanské sdružení Větrník Brno.
Žulový monument byl postaven k uctění slavné éry motoristického sportu v Československu, městě Brně a v připomenutí
činnosti závodníků, členů týmů, pořadatelských sborů a rovněž
i všech diváků, kteří se zúčastnili závodů na klasické trati

Masarykova okruhu v letech 1930 – 1986, a rovněž i v dalších
ročnících závodů automobilů do vrchu pod názvem „Vzhůru
Farinovou zatáčkou“. Kamenný památník je taktéž výrazem úcty
k těm, kteří na klasické trati Masarykova okruhu zanechali své
životy.
Za místo postavení byla zvolena nejproslulejší legendární
zatáčka pojmenovaná po italském jezdci Giuseppe Farinovi,
který v brněnském závodě Formule 1 v roce 1949 v tomto úseku
havaroval a zranil 12 diváků, z nichž dva na následky zranění
zemřeli. Aktér nehody se stal o rok později historicky prvním
mistrem světa ve Formuli 1. Pozoruhodné je i jeho prvé vítězství,
kterého dosáhl právě v Brně na první traťové verzi v roce 1934.
Jezdec Farina náležel ke slavnému italskému rodu, který je
známý pod názvem Pininfarina a věnuje se dodnes, mimo jiné,
karosářskému a designovému vývoji automobilových karosérií.
Iniciátorem a realizátorem záměru zbudování památníku
byl předseda společnosti Větrník Brno o.s. Jiří Řezáč, dlouholetý
komentátor Masarykova okruhu, jehož komentátorský debut byl
v roce 1985 na původním Masarykově okruhu a který je zapsán
v knize rekordů výkonem komentování motoristického závodu
27 hodin bez jediného přerušení.
Záměrem sdružení Větrník Brno o.s. je dotvoření památného
úseku do romantického zákoutí, sloužící k odpočinku projíždějících motoristů, cyklistů i pěších, a připomenutí památky jednoho
z nejproslulejších závodních okruhů Evropy své doby.
Jan Jandl



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KULTURA
Co se stane, když se sejdou
sochař, fotograf a malíř?
To není hádanka, to je detektivka s otevřeným koncem,
protože ho sami ještě neznáme. Dozvíme se to však v pátek
5. listopadu 2010, tentokrát už v 17:00 hod., kdy bude
již v režii nového zastupitelstva zahájena výstava tří autorů
- Jiřího Doliny, Miloše Budíka a Jiřího Prchala.
Tito tři současní Brňáci (75 – 75 – 68/ to nejsou míry,
ale mládí) se rozhodli uspořádat společnou výstavu s prvky
recese, která většinou na vernisážích chybí. Podle slov prvního
z nich, MUDr. Jiřího Doliny, sochaře a spisovatele, kterého
většina z nás dobře zná z jeho dřívějšího působení na zdejším
zdravotním středisku, by měla být tato výstava spíš veselým
než seriózním ohlédnutím za jejich celoživotní tvorbou.
Věřme, že i Miloš Budík, fotograf evropského formátu, přijme
ráz výstavy za svůj, stejně jako malíř a výtvarník Ing. Jiří Prchal,
CSc.
Dejme se tedy překvapit, doufám, že mile a příjemně,
protože vím, že Jirka Dolina v tomto směru většinou
„nekecá“!
Ivan Koláčný

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

V říjnu 2010 oslavili své jubileum
Rudolf ALBRECHT
Valerie KAŠTÁNKOVÁ
Drahomíra INDROVÁ
Anna POKORNÁ
Emilie ŽÁKOVÁ
Miroslava HAJMANOVÁ
Pavla KRATINOVÁ
Věra RADOVÁ
Libuše JÍLKOVÁ
Ladislav KREJČÍ
Bohumil NOVÁK
Milan VAŠÍČEK
Vlasta DVOŘÁKOVÁ
Marie JANDOVÁ
Božena CHOVANCOVÁ
Zdenka KRÁLOVÁ
Marie KOVAČOVÁ
Božena STAŇKOVÁ
Věra JAKUBKOVÁ

99 let
96 let
93 let
91 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 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.

srdečně zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER

10. listopadu 2010 v 18:00 hod. v sále školy

ADVENTNÍ KONCERT

v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích
30. listopadu 2010 v 18:00 hod.
ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno-Kr. Pole
informuje o listopadových akcích:
10. 11. v 18:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
15. 11. v 18:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert smíšeného oddělení
Vás zve na představení

Muzikály z Řečkovic
aneb

Co jsme tu u všech všudy těch 10 let dělali
kdy: neděle 28.listopadu
kde: Sokolovna v 15.00hod. a 18.00hod.

Těšit se můžete na nestárnoucí muzikálové melodie
v podání Ř13.

16. 11. v 18:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert dechový
22. 11. v 19:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Koncert SBM
24. 11. v 18:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Koncert k výročí V. Kaprálové
29. 11. v 18:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Benefiční koncert pro Vážku (Diakonie ČCE)
Mgr. H. Jankovská
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