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ZAČALA ŠKOLA
Není tomu tak dávno, kdy učitelé rozdávali vysvědčení, a je tu nový školní rok. Ačkoli patří oba prázdninové měsíce k těm nejdelším v roce,
uplynou vždy jak voda. Letos se však prázdniny vydařily a zatímco zahrádkářům příliš radosti nepřinesly, školáci si mohli užívat sluníčka a letních
radovánek.
Úspěšní žáci a studenti nebudou mít jistě potíže vrátit se do školních lavic a navázat na předchozí ročník. Ti méně úspěšní pak mají jedinečnou šanci začít s čistým štítem. Nejvíce napětí a očekávání pak panuje v rodinách prvňáčků a prvňáků. A to nejen těch, kteří jdou do školy
poprvé, ale i těch, kteří základní školu ukončili a nastupují na školu střední.
Nechť se tento školní rok vydaří alespoň tak, jako letní prázdniny. Prvňáčkům přejeme, aby se naplnily jejich očekávání a všem studentům,
aby si z nadcházejícího školního roku odnesli co nejvíce získaných znalostí a užitečných dovedností. Nesmíme zapomenout ani na učitelky a učitele,
kterým přejeme dostatek trpělivosti, pozorné studenty a úspěšné absolventy.
Redakce

S MÍSTOSTAROSTOU PROF. JIŘÍM VAŇKEM O VAVŘINECKÝCH
HODECH

Prof. Jiří Vaněk, místostarosta MČ.

Je to trochu kuriózní, když místostarosta dělá rozhovor s místostarostou. Snad nám čtenáři Řeči odpustí,
že tě nebudu zdvořile oslovovat pane místostarosto nebo pane profesore, ale zůstanu v kolegiální a přátelské
rovině.
Jako dlouholetý předseda hodového výboru jsi schopen opravdu dalekého ohlédnutí. Jak hodnotíš letošní
Vavřinecké hody v porovnání s předchozími ročníky?
Vavřinecké hody v naší MČ obnovily v roce 1991 tradici dřívějších hodových slavností. Od toho roku za
podpory představitelů MČ, součinnosti a patronace řečkovických stárek a stárků „Řečkovické 13“, za pomoci
mnoha nadšenců a dobrovolníků, pomoci řady institucí, podnikatelů MČ i města Brna Vavřinecké hody přinášely a přinášejí vždy něco nového jak po stránce kulturního programu, tak v technickém zázemí zajištěném
využíváním překrásného pivovarského areálu s monumentální sýpkou. Letos se nám vedle slavnostního
a kulturního programu podařilo opět tuto tradici rozšířit a prohloubit. Vstoupili jsme do rozsáhlých sklepení
celého areálu, což nám umožnilo uspořádat velmi hodnotnou degustaci moravských špičkových vín a jistě inspirovalo k námětům pro další využití této záviděníhodné součásti našeho pivovarského areálu.
V hodnocení našich letošních hodů musím tedy odpovědět, že se udržely v tradici hodového programu,
pěkného počasí, že patřily k těm nejlepším nebo byly vlastně ty nejlepší.

Jak dlouho dopředu se hody chystají? Organizace takové akce je jistě velmi náročná.
Samozřejmě, že taková velká slavnost v MČ s 15–20 000 obyvatel, která svým věhlasem zasahuje celé město Brno, vyžaduje v mnoha ohledech
dlouhodobou přípravu. Hody mají i svůj finanční rozpočet. Jsou to však především dobrovolní pracovníci hodového výboru, pracovníci ÚMČ, RMČ
s její kulturní komisí, členové Zastupitelstva MČ, kteří ihned při prvním hodnocení v prvních dnech po hodech vyjadřují, co bylo výborné, co by se
mělo zlepšit, co se nepodařilo. Vlastně tím začíná příprava našich příštích Vavřineckých hodů ve dnech 13.–15. srpna roku 2004. Obecně intenzivnější
příprava hodů začíná začátkem kalendářního roku, kdy je zajišťován stěžejní kulturní program, začíná se technicky připravovat pivovarský areál.
V posledních letech se to děje v souběhu s přípravou dalších akcí, jako byl letos národnostní festival, a potom hlavně při přípravách červnového
Kocourkova dne, kde již tradičně nám při přípravě areálu vždy významně pomůže hlavní organizátor a garant této akce p. F. Kocman. Letos za finance
částečně získané z dobrovolné sbírky na úpravu pivovarského areálu nechal ÚMČ zhotovit nový dřevěný parket, technicky byly upraveny plochy
amfiteátru za sponzorského přispění firem z Boskovic, Protivanova, byly zpřístupněny sklepní prostory a realizována řada dalších úprav v souvislosti
se stavební rekonstrukcí hlavního vstupu do areálu před kostelem sv. Vavřince. Intenzivní přípravy pak probíhaly v posledních dvou měsících již za
vydatné pomoci stárek a stárků „Řečkovické 13“ a řady dalších pracovníků. Úspěšný průběh letošních hodů byl dokladem výborné přípravy.
Ovlivnilo nějak tvoje působení v čele hodového výboru to, že jsi byl zvolen místostarostou MČ? Považuješ to za výhodu ?
Upřímně odpovím na obě otázky, že ano. Samozřejmě, že hlavní náplní mé působnosti jako neuvolněného místostarosty je problematika širší,
zdravotně-sociální, ale také kulturní a společenská. To jsem vlastně proklamoval již při prvním zvolení do Zastupitelstva v roce 1992. Mnoho let před
tím jsem se podílel na pořádání plesů SRPŠ. Seznámil jsem se s výbornými lidmi zapálenými pro společenské akce. Při zasedání RMČ v roce 1990
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vznikl záměr obnovení tradice Vavřických hodů. Začal jsem se podílet na jejich organizování. Seznámil jsem se s dalšími výbornými lidmi. Zde musím
jmenovat jednoho z nejbližších přátel, kamarádů pana Mgr. J. Bartoňka, řečkovickou duši obnovené tradice hodů v naší MČ. To vše se potom rozvíjelo
do dnešní podoby a samozřejmě to ovlivňuje moji současnou činnost jako zastupitele. Vavřinecké hody v MČ Řečkovice a Mokrá Hora mají již pevné
místo v kulturním dění ve městě Brně. Navázaly na ně i další kulturní akce v naší MČ celoměstského významu jako je mezinárodní folklorní festival.
Jsem tomu velmi rád a přikládám tomu velký význam.
Jak tě znám, určitě už promýšlíš příští hody. Je něco, co bys chtěl udělat příště jinak ?
Určitě ano, už mám řadu záměrů na umělecká vystoupení. Zajištění hodnotného programu někdy naráží na období dovolených. Znovu začínáme
uvažovat, zda zařadíme umělecké kulturní vystoupení pozvaných umělců znovu také v sobotu. Rozhodně budu usilovat o zlepšení technického zázemí jak v pivovarské budově, vlastním areálu, tak také v monumentální budově sýpky. Bude již opravena její střecha. Rozhodně by bylo vhodné rozšířit využití sklepních prostorů a začít uvažovat o využití vlastní sýpky pro mokrou variantu našich hodů při nepříznivém počasí. Zamýšlíme také
zdokonalit vlastní organizaci hodové zábavy doplněním pořadatelské skupiny mladšími jedinci. Již letos se nám řada z nich výborně osvědčila. Vavřinecká zábava ve dvou dnech při účasti kolem 2000 návštěvníků je opravdu velká akce okresního rozměru, která potřebuje dokonalou, koordinovanou činnost a spolupráci. Jsem přesvědčen, že se nám za tradičně široké podpory při objednaném příznivém počasí podaří uspořádat ještě úspěšnější
Vavřinecké hody naší MČ v roce 2004.
Při této příležitosti i na tomto místě jako předseda hodového výboru ještě jednou děkuji panu starostovi PaedDr. L. Filipimu, celému zastupitelstvu, radě s její kulturní komisí, vedení a pracovníkům ÚMČ, panu Mgr. J. Bartoňkovi, panu V. Kalábovi, panu Mgr. J. Motlovi, panu J. Jančikovi a mnoha
dalším nejmenovaným, celé skupině pořadatelů a činovníků na čele s panem ing. P. Stoškem, sponzorským firmám a jednotlivcům - dárcům do tomboly za finanční a věcnou podporu, členům městské policie a hasičského sboru za součinnost . Velký dík patří i hlavnímu pořadateli hodů "Řečkovické
13" na čele s hlavním stárkem Jiřím Kutilem a hlavní stárkou Janou Peškovou. Svých práv a povinností se zhostili výborně. Děkuji i všem dalším
účinkujícím. Těším se na Vavřinecké hody 2004, radostné hodové veselí včetně opakované jízdy na kolotoči v areálu na hřišti.

INFORMACE ÚMČ
ZPRÁVA Z 12. SCHŮZE RMČ

Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových domů. Jednotlivé tituly 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 bytové jednotky v nástavbě nebo půdní
vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody.
Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději do 15. 10. 2003 prostřednictvím té městské části, ve které se obytný
dům nachází.
Formuláře žádostí a další informace je možné získat 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
Ing. R. Fornůsková, vedoucí BO

12. schůze RMČ se konala 30. 7. Rada:
– schválila harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2004,
– vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části za leden–červen 2003,
– souhlasila se jmenováním Mgr. I. Melichárkové do funkce ředitelky ZŠ
Horácké nám. 13,
– schválila odpověď na stížnost občanů na provoz restaurace Šenk
U Lojzka v Měřičkově ulici,
– vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden–
červen 2003,
– neschválila smlouvu s občanským sdružením OSA, požadujícím platbu poplatků na základě autorského zákona za provozování společných televizních antén,
– schválila jako dodavatele, který provede opravu zdravotně-technické
instalace v bytových domech Renčova 18 a 20, firmu OSS Brno, s. r. o.,
Myslivečkova 8, Brno,
– projednala bytové záležitosti,
– souhlasila s přemístěním garáží v rámci úprav křižovatky T. Novákové–Žilkova na pozemek při bytovém domě T. Novákové 92 (z levé strany uvedeného domu, stojíme-li k němu čelem), současně vyslovila
požadavek na zachování stávající autobusové zastávky MHD v ulici
Žilkově a souhlasila se změnou této zastávky na znamení,
– projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje pozemků,
– schválila jako zhotovitele energetického auditu objektu ZŠ Horácké
nám. 13 firmu EGM ENERGO, a. s., Wurmova 22, Brno,
– schválila jako dodavatele. který provede instalaci měřicího, zabezpečovacího a ragulačního zařízení v kotelně ZŠ Novoměstská 21, firmu
AQUA-GAS, s. r.o., Berkova 92, Brno,
– projednala žádosti o povolení vjezdu do lokality Zamilovaného hájku,
– souhlasila s obnovením dopravního značení na parkovišti za bytovým
domem Horácké nám. 9, aby byl vymezen prostor pro vozidla, zásobující školní kuchyni ZŠ Horácké nám 13,
– projednala zápisy předložené komisemi.
L. F.

Během měsíce srpna došlo v naší městské části k uvolnění bytu
obývaného neplatičem nájemného. V souladu s platnými pravidly pro
přidělování bytů, které umožňují získat do nájmu byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje:
Údaje o bytu – Sibiřská 64, 3. nadzemní podlaží, byt č. 33, velikost
1+1, celková plocha 29,7 m2
Výše dluhu – samotný dluh
Kč 63.266,50
– poplatek z prodlení ke 31. 8. 2003
Kč 54.646,–
– poplatek z prodlení se zvyšuje po 1. 9. 2003 o 141,84 Kč denně
Termín pro podání žádosti – do 10. 10. 2003
K zařazení mezi zájemce o nájem tohoto bytu je nutná nabídka uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení, bude při hodnocení žádostí
bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři,
který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ. Uhrazením dluhu dojde k
postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
Mgr. Miroslav Reich, právník bytového odboru

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

BIOCENTRUM NA LOUKÁCH

Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna – etapa I. roku 2004.

Na dosud neobdělávaných zemědělských pozemcích v území ohraničeném ulicemi Jandáskovou, Pod zahradami a železniční tratí, v ploché nivě u soutoku tří vodních toků – Rakoveckého a Ivanovického

UVOLNĚNÍ BYTU PO NEPLATIČI

potoka a Ponávky, se v současné době realizují terénní úpravy, které
jsou spojeny s realizací biocentra „Na loukách“. Jedná se o investiční
akci Statutárního města Brna, kdy stavebním nákladem 610 000 Kč by
do konce října letošního roku mělo být v uvedené lokalitě vybudováno
částečně funkční biocentrum místního významu.
Konkrétně budou na tomto území vyhloubeny tři tůně a provedeny
výsadby dřevin. Hlavním důvodem realizace terénních úprav je zvýšení biodiverzity a stupně ekologické stability území. Zvýšení biodiverzity znamená zvýšení počtu druhů rostlin a živočichů vázaných na mělké
stojaté vody a vlhké louky. Současně dojde ke zvýšení ekologické stability a krajinářské hodnoty území.
O využití území bylo rozhodnuto již v r. 1999, platnost územního
rozhodnutí byla prodloužena v r. 2001. Tyto neobdělávané zemědělské
pozemky lze obtížně využít jiným způsobem i s ohledem na existenci
četných podzemních a nadzemních vedení inž. sítí. Vzhledem k tomu,
že nedošlo k dohodě se všemi vlastníky pozemků v této lokalitě, terénní úpravy a plánované výsadby nebudou provedeny v celé ploše podle
původních záměrů.
Dalším pozitivním účinkem biocentra bude slabé zvýšení retence
vody v nivě Ponávky, které předpokládá mírné snížení kulminačních
povodňových průtoků v níže položených úsecích Ponávky. Výskyt obtížného hmyzu a hlodavců nebude provedením terénních úprav ovlivněn. Významnější zvýšení početnosti živočichů a rostlin lze očekávat
především u druhů vázaných alespoň částí životního cyklu na znovuobjevený biotop mělkých stojatých vod, zejména se jedná o některé druhy
obojživelníků, resp. žab a některé druhy vodních rostlin.
Jana Červinková, stavební úřad

DALŠÍ INFORMACE
VAVŘINECKÉ NÁMĚSTÍČKO DOKONČENO
Neznáte Vavřinecké náměstí? Říkáte, že nic takového v Řečkovicích
nemáme? Máte pravdu, nejde o žádný oficiální název. To jsem jenom
přemýšlel, jak výstižně nazvat nově dokončenou plochu mezi kostelem
sv. Vavřince a Vavřineckou vinárnou. Když uvedu správně „nově upravená část Palackého náměstí“, obávám se, že by se mnozí vydali do Králova Pole. Došel jsem dokonce tak daleko ve svých názvotvorných úvahách, že jsem si lámal hlavu i s krátkým a výstižným názvem hodového
areálu v bývalém pivovaru. Když jsem při hledání vhodného pojmenování do názvu areálu postupně dosadil Řečkovickou 13, jména všech
významných nežijících i stále ještě žijících hvězd řečkovické komunální
politiky včetně své maličkosti, pochopil jsem, že tudy cesta nevede. Zbyla
mi tedy pouze osvědčená varianta pojmenování po mučedníku svatém
Vavřinci. A na světě bylo Vavřinecké náměstíčko a za ním Vavřinecký
areál. Teď už jen maličkost – vpašovat tyto názvy do podvědomí. Budu
prostě lidi posílat do Vavřineckého areálu, oni třeba taky někoho po-

Dnešní podoba (11. 8. 2003).
šlou do Vavřineckého areálu nebo třeba na Vavřinecké náměstíčko a za
dva, tři roky si možná budou všichni myslet, že se tomu tak říká odjakži☺
va.☺
A to se vlastně dostávám k jádru tohoto článku, tedy že vás chci
poslat na Vavřinecké náměstí, abyste viděli, jak je to tam pěkné.
V průběhu stavby mnozí kolemjdoucí nevěřili, že bude do hodů hotovo.
Dodavatelé stavebních prací firmy Skanska a H.K.U. dodržely své závazky a po hektickém finiši předaly plochy včetně kašny do předčasného
užívání. Hodovníci trávili velmi teplé sváteční večery na lavečkách
u nasvícené tryskající kašny, milenci se choulili v odlehlejších zákoutích.
Dokončené plochy s kašnou jsou předzvěstí nové tváře celého tohoto prostoru, jenž by měl být skutečným středem Řečkovic. Nenechejme si to, co se nám zatím podařilo vybudovat, zničit vandaly a zlodějíčky. Naše lhostejnost činí jejich skutky snazšími. Všechno nové a pěkné
bývá tak zranitelné.
O. P.

KLUB DŮCHODCŮ
BRNO-ŘEČKOVICE, KOŘENSKÉHO 23A
Program přednášek na II. pololetí 2003:
5. 9., 17 hod. Mgr. Jaromír Procházka, Z našeho Slezska do Polska
12. 9., 17 hod. RNDr. Alena Žákovská, Brazílie I.
19. 9., 17 hod. RNDr. Tomáš Rusek, Japonsko
26. 9., 17 hod. Jan Vlasák, Indie I.
3. 10., 17 hod. Mgr. Martin Bělocký, Burjatsko – Bajkal
10. 10., 17 hod. PaedDr. Ladislav Filipi, starosta, Řečkovické aktuality
17. 10., 17 hod. Mgr. Marek Vácha, Dunajská delta
24. 10., 17 hod. RNDr. Ivan Mrázek, Nigérie
7. 11., 16 hod. Ing. Lumír Sochorec, Amerika
14. 11., 16 hod. Ing. Zdeněk Pospíšil, Skandinávie
21. 11., 16 hod. prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc., Mexické sopky I.
28. 11., 16 hod. prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc., Mexické sopky II.
5. 12., 16 hod. Mgr. Rudolf Gryc , Krkonoše
12. 12., 16 hod. PŘEDVÁNOČNÍ BESEDA

KLUB DŮCHODCŮ
A ČERVENÝ KŘÍŽ MOKRÁ HORA

Stav prací k 22. 10. 2002.

Program přednášek na II. pololetí 2003:
8. 9., 17 hod. Jan Vlasák, Indie
22. 9., 17 hod. Mgr. Martin Bělocký, Burjatsko – Bajkal
6. 10., 17 hod. Mgr. Jaromír Procházka, Z našeho Slezska do Polska
20. 10., 17 hod. Mgr. Marek Vácha, Antarktida
3. 11., 16 hod. Ing. Lumír Sochorec, Expedice Amerika III.
17. 11., 16 hod. Ing. Jiří Havel, Norsko a Švédsko
1. 12., 16 hod. Ing. Zdeněk Pospíšil, Turecko
15. 12., 16 hod. PŘEDVÁNOČNÍ BESEDA
8. 10. Zájezd Zelená Hora (kostel), Velké Dářko (procházka),
Škrdlovice (sklárny), Velké Meziříčí (polední volno a zámek).
Přihlášky na zájezd při přednáškách 22. 9. a 6. 10.

STEZKA PRO ZDRAVÍ A PRO RADOST
Doba, ve které žijeme, si vybírá svou daň: jsme rychlí, dynamičtí,
stále v kontaktu, ale platíme za to únavou, nervozitou a věčným spěchem. Zázračný lék, který by vyřešil tento problém, neexistuje, ale je
mnoho způsobů, jak relaxovat a získat zpět ztracenou energii. Jedním
z nich je návštěva v našem regionu zatím stále ojedinělé Stezky zdraví, kterou v rámci projektu Brno-Zdravé město vybudovalo sdružení
EkoCentrum Brno již v roce 1997 v malebném údolí říčky Ponávky.
Stezka zdraví nabízí ideální relaxaci všem věkovým kategoriím a je
koncipována tak, aby neztratila svou přitažlivost v žádném ročním období. Můžete se na ni vypravit pěšky i na kole, v zimě je terén skvělý pro
lyžaře na běžkách.
Stezka je vymezena pěti informačními tabulemi, první z nich najdete u tenisových kurtů na Mokré Hoře a poslední v obci Lelekovice.
Bohužel ani informačním tabulím na Stezce zdraví se nevyhýbají problémy s vandaly, kteří je opakovaně poškozují. Přesto se daří tyto problémy i díky spolupráci s místními občany minimalizovat. Významnou
zásluhu na tom má také nadace Open Society Fund, která v letošním
roce projekt podpořila.
Průvodce stezkou a další zajímavosti najdete na internetových stránkách www.ecb.cz.
Ojedinělost Stezky zdraví spočívá v tom, že se nejedná o klasickou
naučnou stezku, jejíž realizace více či méně končí umístěním informačních tabulí. Stezka zdraví je živý komunitní projekt, na němž se významně podílejí vedle neziskových organizací a obcí také místní občané. Ke
cti městské části Řečkovice-Mokrá hora je třeba přičíst, že právě ona a její
obyvatelé patří při realizaci projektu k těm nejaktivnějším a nejnápaditějším. Příkladem může být Vránův mlýn, který se v současné době stává díky péči sochařské rodiny Vlčkovy centrem uměleckých aktivit. Tvorba zdejších sochařů se citlivě začleňuje do okolní krajiny a přináší tak
návštěvníkům Stezky zdraví další neobvyklé zážitky.
Za dobu existence stezky se také potvrdila zkušenost z obdobných
projektů realizovaných ve světě jako Zelené stezky Greenways, že totiž
uživatelé stezky a návštěvníci lokality, kteří cíleně přicházejí na Stezku
zdraví, patří mezi ty nejukázněnější, protože jsou si vědomi hodnoty
dané lokality a jsou zvyklí se v krajině pohybovat ohleduplně. Nejčastěji jsou to rodiny s dětmi, kolektivy turistů, ale také aktivní senioři a příznivci zdravého životního stylu.
Stezka zdraví několikrát do roka ožívá zajímavými akcemi a programy. Letos na jaře se zde například sešli příznivci všech vozidel, která
mají kola či kolečka a jsou poháněna lidskou silou. K neopakovatelné
atmosféře akce přispeli cyklisté, majitelé neobvyklých „šlapohybů“
a řada vozíčkářů. Jako vzácný host se akce zúčastnil mistr světa v jízdě
na historickém vysokém kole pan Josef Zimovčák.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
JEČNÁ 26, 621 00 BRNO
oznamuje, že od září 2003 přijímá přihláškyna školní rok 2003–2004
do těchto kroužků:
Pro předškoláky:
– Hrajeme si s angličtinou
– Hudebně-pohybová školička
– Simůnek - příprava na školu
– Miniškolička – pro 3–4leté děti
Pro maminky s hlídáním dětí v dopoledních hodinách:
–Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé
– Konverzační angličtina
– Psycholog radí – cyklus přednášek
– Posilování
Pro mládež a dospělé:
– Doučovací kroužky angličtiny a němčiny pro žáky základních škol
– Ruština pro děti – začátečníci
– Angličtina pro všechny stupně pokročilosti
– Němčina pro všechny stupně pokročilosti
– Grafologie – psychologie písma
Informace a přihlášky na výše uvedené adrese nebo na tel. 541 225 234,
pí Marková, pí Volfová.

VŠEM, KDO CHTĚJÍ
ŽÍT ZDRAVĚ!
V rámci Projektu Brno-Zdravé město jsme pro Vás ve
dnech 26. září – 5. října 2003 připravili již 9. ročník Brněnských dnů pro zdraví. Přijďte navštívit
tuto celoměstskou přehlídku 50 akcí, zaměřenou na zdravý způsob života. Přehled všech akcí najdete na www.brno.cz v rámci Projektu
Brno-Zdravé město.

TISKOVÁ OPRAVA
Na upozornění ředitelky školy ZŠ Novoměstská 21 opravujeme
údaj o počtu žáků nastupujících do 1. ročníku. Údaj uvedený v Řeči
č. 7–8 byl platný v době zápisu.
Pro nepředpokládané odklady povinné školní docházky a odstěhováním se počet žáků do budoucí 1. třídy snížil na 26. Na ZŠ Novoměstská se otevírá jedna 1. třída.
Čtenářům i škole se za nedopatření omlouváme.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
V ZŠ HUDCOVA
nabízí jako jediná v ČR letos poprvé výjimečnou třístupňovou hudební
přípravku pro děti již od 4 měsíců (!!!) až do 6 let.
Čtvrtým rokem pokračuje originální výuka v oborech Keyboard, Kytara, Zobcová flétna, Pop zpěv, do nichž se mají možnost přihlásit děti i
dospělí!
Tel.: 603 943 213, 544 213 306,
yamaha.polakova@worldonline.cz, www.yamahaskola.cz

POPRVÉ
DO KNIHOVNY
A POPRVÉ DO ŠKOLY

www.kjm.cz

projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně pod záštitou primátora
statutárního města Brna Petra Duchoně.
V průběhu září bude zdarma registrace pro prvňáčky na všech
provozech Knihovny Jiřího Mahena.
Úterý 30. září 2003 v 16.30 hodin
MÁMO, TÁTO, NAUČTE MĚ ČÍST!
Přednáška psychologa Václava Mertina pro rodiče o tom, co
dětem přinese dovednost čtení, na co se mají zaměřit při rozvoji
čtenářských návyků dětí, o výchově ke čtenářství apod.
Ústřední knihovna, Kobližná 4, hudební klubovna, 3. NP
Pro děti, které rodiče vezmou s sebou, je od 16.30 připraven
program KAMARÁDKA KNÍŽKA
Seznámení s knihovnou, předčítání, písničky, pohádky a soutěže. Už se na vás těší knihovnice z Dětské knihovny!
Ústřední knihovna, Kobližná 4, dětská klubovna, 3. NP
4.–30. září 2003
Vladimír Smrčka nejen DĚTEM (7) – výstava hraček, loutek,
ilustrací a scénografie v atriu ústřední knihovny na Kobližné 4
Projekt je realizován za finanční podpory MK ČR a JM kraje.

AUTOBUS NA ŽILKOVĚ ULICI
Celá řada občanů z lokality ulic Terezy Novákové a Žilkova poukazovala na skutečnost, že v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Terezy
Novákové do 31.10. t.r. není pro lokalitu „Na špici“ zajištěna městská
hromadná doprava. Úřad městské části tedy opětovně požádal Dopravní podnik města Brna o možnost řešní této nepříznivé situace.
Odpověď dopravně – technického ředitele Ing. Rudolfa Johna přetiskujeme.
O. P.
Brno / 28. 7. 2003
Věc: Zajíždění autobusu linky x41 na Žilkovu
Při každé stavbě spočívající v rekonstrukci komunikace dochází
k určitému omezení dopravní obsluhy. To se týká individuální dopravy
i dopravy hromadné. Je naší snahou hromadnou dopravu omezovat co
nejméně, ale musíme vždy vycházet z reálných možností. Z těchto pohledů jsme posuzovali Vaši žádost o zavedení závleku autobusu linky
x41 (od 15. 8. po zprovoznění ulice Kytnerovy linky 41) do lokality „Na
špici“.
•z hlediska organizačního považujeme za nevhodné vést některé
spoje tak, aby vykonaly i s cestujícími do Ivanovic závlek na Žilkovu,
tedy dojely na samý okraj zástavby a těsně před ní uhnuly
•z hlediska bezpečnostního jsme nenalezli místo vhodné k otočení
autobu bez nutnosti couvání
•z hlediska obsluhy území je nyní docházková vzdálenost větší, ale
z konečné tramvaje činí do lokality „Na špici“ asi 10 minut a autobus by
na stejné místo jel 12 minut. Je třeba poznamenat, že ze severní části
ulice Žilkovy je možno docházet na zastávku „Černohorská“ dočasně
umístěnou na ulici Řečkovické.
Podobná omezení bylo nutno přijmout i v jiných oblastech Brna.
Např. v Holáskách se ze stejných důvodů prodloužily docházkové vzdálenosti na dobu delší než rok. Věříme, že i občané dotčené lokality
v Řečkovicích pochopí nezbytnost stávajícího dopravního řešení a že
budou akceptovat, že několikaměsíční chození pěšky bude nahrazeno
novými inženýrskými sítěmi, novou rovnou vozovkou a pěknými chodníky.
S pozdravem
Ing. Rudolf John, dopravně-technický ředitel
Dopravní podnik města Brna

SUCHO NEBO DÉŠŤ ?
Zatímco v loňském roce jsme byli svědky mimořádných povodňových událostí, v tom letošním nás trápí extrémní sucha. Evropu na mnoha místech sužují ničivé požáry, vysoké teploty způsobují i ztráty na lidských životech. Více než kdy jindy platí, že bez vody není života. Vyprahlá
půda a my všichni čekáme na déšť, který dlouho nepřichází.
Příroda si s námi pohrává a ukazuje nám, jak je mocná. Díky ní už
dávno víme, že neporučíme větru, dešti.
Také v naší městské části pozorujeme účinky sucha na stavu drobných vodních toků, především u Rakoveckého potoka a Kubelínu. Situaci z hlediska povodní však nemůžeme podceňovat, zejména s ohledem

na skutečnost, že se jedná o přirozené vodoteče, i když v některých úsecích technickými zásahy tento charakter již ztratily.
V květnu letošního roku došlo vlivem vydatných přívalových dešťů ke kritickému stavu na Rakovci, v úseku před panelovým mostkem
pro pěší, který byl součástí veřejně přístupné pěší cesty začínající za
kapličkou na ul. Tumaňanově a značené jako turistická trasa do Ořešína. Stávající panelový mostek, který byl v nevyhovujícím stavu se částečně propadl do potoka. Při vydatných deštích se následně před mostkem nahromadil naplavený materiál z lesa – části kmenů, větve a klestí.
Tyto naplaveniny spolu s mostem v havarijním stavu vytvořily mohutnou překážku pro odtok vody. Státní podnik Lesy České republiky, které Rakovecký potok spravují, byly vyzvány ke spolupráci a k odstranění
naplavenin, což neprodleně zajistily. Současně MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora odstranila havarijní stavbu přemostění a zajistila provizorní lávku přes potok. V příštím roce počítá městská část se stavbou
nového přemostění přes Rakovec, nyní je stavba v přípravné fázi - zpracování projektové dokumentace a projednávání s vlastníky dotčených
pozemků.
V místech, kde pracovníci lesů České republiky vyčistili koryto potoka Rakovce a přilehlé břehy, znovu vyrůstá skládka odpadu. Jedná se
zejména o biologický odpad ze zahrad, ale i o další předměty, kterých
se někteří občané zbavují tímto nezákonným způsobem.
Někteří obyvatelé ulice Úhledné kritizují špatný stav vodního toku
Ponávky zejména v souvislosti se zanedbanou, příp. neodborně prováděnou údržbou koryta a s náletovými dřevinami, které se rozrostly až
do koryta Ponávky a způsobily, že původně regulovaná část toku nyní
výrazně meandruje. Po jednáních se správcem vodního toku – Zemědělskou vodohospodářskou správou – se nám dostalo slibu, že údržbu
v kritickém úseku Ponávky (přibližně od ul. Úhledné po lokalitu U Vránova mlýna) zajistí správce v zimním období roku 2003/2004. Tím
ovšem problém údržby zdaleka neskončí. Když si uděláme malou pochůzku okolo Ponávky zjistíme, že rákosina vesele bují i v úsecích, které byly v r. 2001 vyčištěny. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky
správce vodního toku jsou omezeny, není zřejmě v jeho možnostech
zajistit pravidelnou každoroční údržbu Ponávky. Vodní zákon ukládá
řadu povinností vlastníkům pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, proto naše MČ tam, kde jí to přísluší bude udržovat břehy
a koryta vodního toku ve stavu, který zajistí neškodný odtok vody.
K předejití možných povodňových škod na zdraví, životech a majetku
občanů, na životním prostředí a společnosti, se chce MČ podílet rovněž
zajištěním přepracování studie odtokových poměrů na Ponávce odbornou firmou, která by vyhodnotila povodňové průtoky v kritických úsecích a navrhla účinná protipovodňová opatření.
Závěrem chci opětovně, tak jako v loňském roce, vyzvat všechny,
kterým není naše životní prostředí lhostejné, aby se nepodíleli na vzniku skládek, aby neodhazovali do vody nepotřebné předměty, ani neprováděli nepovolená přemostění, úpravy toku a odběry vody.
Jana Červinková, vodoprávní úřad

KULTURA
JUBILEUM MISTRA VLASTIMILA STRAŠILA
Osmdesát let v lidském životě je jubileum, které si již zaslouží pozornosti. Zvláště, jedná-li se o jubileum člověka, jehož hlavním posláním posledních let bylo a stále je rozdávat prostřednictvím své tvorby
lidem krásu a milou pohodu. A to malíř, mistr Vlastimil Strašil dokázal
a dodnes dokazuje.
Svůj velký talent pro malbu a kresbu, zvláště pak v žánru krajinomalby, směl Vlastimil Strašil rozvíjet jen v mezích, daných totalitním
komunistickým režimem člověku s kádrovým škraloupem. Vystudoval
sice brněnskou Školu uměleckých řemesel v oboru malba a kresba u tehdejšího předního pedagoga prof. Františka Sussera, před vyšším uměleckým vzděláním na Akademii výtvarných umění měl však dveře zavřeny. Navíc práce učitele odborného výcviku v učilišti mezi adepty
řemesla malíře pokojů měla Vlastimilu Strašilovi ukázat, kde je jeho

nicemi městské dopravy jako čára spojující jednotlivé části pro snadné
putování i pro „nekvalifikovaného poutníka“ se svými rodinami okolními lesy severu Brna. Všechny trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy
severně od Řečkovic okolím Medlánek, Baby, Kuřimi, Ivanovic, Lelekovic, Bílovic, Soběšic, Útěchova, Ořešína, Jehnic a Mokré Hory.
Pěší trasy 19. 9. 2003
20 km: Řečkovice, Zamilovaný hájek, Soběšice, Útěchov, Rakovec, Jehnice, U nádraží, Řečkovice.
10 km: Řečkovice, Medlánky, Velká Baba, Ivanovice, Řečkovice.
5 km: Řečkovice, U nádraží, Jehnice, Mokrá Hora.

Vlastimil Strašil.
místo, a v očích veřejnosti jeho talent náležitě deklasovat. Milované
malbě se mohl tedy věnovat pouze ve vzácných chvílích osobního volna, jehož jako otec rodiny příliš mnoho neměl.
A tak se mohl Vlastimil Strašil věnovat svému koníčku naplno až
v době svého odchodu do důchodu. Za náměty pro své již tehdy pověstné krajiny nemusel nikdy chodit příliš daleko. Krásu moravské krajiny
nacházel již v nejbližším okolí Brna, stejně jako ve svých rodných Kloboukách, kam se vždy rád vrací, nebo v nedalekém podhůří Vysočiny
v okolí toků Svratky a Svitavy.
Krajinomalba Vlastimila Strašila navazuje na to nejlepší z naší české romanticko-realistické tvorby 19. a 20. století, kam ji přivedli mistři
štětce a barev Navrátil, Mařák, Chitussi nebo Havelka.
Kdysi jsem nazval mistra Vlastimila Strašila malířem lesů, vod a strání. Dokázal svojí paletou vytvořit důstojný protějšek básním S. K. Neumanna, básníka, díky němuž krajina údolí řeky Svitavy vstoupila natrvalo do povědomí kulturního člověka. Mezi nejpůvabnější obrazy
Strašilovy pak náležejí ty, kde kouzlo krajiny je dotvářeno tajemnými
vodními plochami rybníků či jezer, stejně jako třpytnou hladinou řek,
říček či potoků. Velkou předností Strašilovou je pak bravurní zvládnutí
velkých formátů, jakoby stvořených pro velké výstavní síně či reprezentační sály nebo stálé expozice věhlasných galerií.
K právě uplynulým osmdesátinám budeme moci mistru Strašilovi
popřát vše nejlepší na zářijové výstavě v naší Galerii na radnici. Výstava „Krajinami Vlastimila Strašila“ bude zahájena v pátek 12. září v 17
hodin za účasti mistra, jeho přátel a ctitelů. Výstava potrvá do neděle
21. září a bude otevřena v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech
i dopoledne od 9 do 12 a opět od 14 do 17 hodin.
Na setkání s obrazy Vlastimila Strašila zve všechny milovníky umění Komise kultury a informací.
I. K.

SPORT
Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice a 10. středisko Mafekimg
Vás zvou na 24. ročník mezinárodního dálkového pochodu IVV

BRNĚNSKÁ PODKOVA
který se koná ve dnech 19.–21. 9. 2003
Startujeme v Řečkovicích z prostor starého pivovaru (za kostelem)
pěší trasy
cyklotrasy
19. 9. 15–17 hod. 5, 10, 20 km
25 km
20. 9. 6–10 hod. 5, 10, 20, 35, 42, 50 km 25, 50, 75, 100 km
21. 9. 6–10 hod. 5, 10, 20, 35, 42, 50 km 25, 50, 75, 100 km
Startovné: děti do 15 let
10 Kč
ostatní dle délky trasy
20 a 30 Kč
Ve startovném jsou zahrnuty náklady na proposice, popis tras, drobné
občerstvení, diplom a provozní náklady. „Brněnska podkova“ tvoří (od
r. 1974) jeden nepřetržitý řetěz označené cesty, vedoucí konečnými sta-

Pěší trasy 20. 9. 2003
50 km: Řečkovice, Medlánky, Velká Baba, Jinačovice, Česká, Útěchov,
Bílovice, Resslova háj, Bílovice, Soběšice, Řečkovice.
42 km: Řečkovice, Medlánky, Velká Baba, Jinačovice, Česká, Útěchov,
Bílovice, Těsnohlídkovo údolí, Bílovice, Soběšice, Řečkovice.
35 km: Řečkovice, Medlánky, Velká Baba, Jinačovice, Česká, Útěchov,
Bílovice, Soběšice, Řečkovice.
20 km: Řečkovice, Medlánky, Velká Baba, Pod Sychrovem, Lelekovice,
Mokrá Hora.
10 km: Řečkovice, Medlánky, Velká Baba, Ivanovice, Mokrá Hora.
5 km: Řečkovice, Medlánky, Řečkovice.
Pěší trasy 21. 9. 2003
35 km: Řečkovice, Zamilovaný hájek, Bílovice, Babice, Útěchov, Ořešín,
Jehnice, U nádraží, Řečkovice.
20 km: Řečkovice, Zamilovaný hájek, Soběšice, Rakovec, Jehnice, U nádraží, Řečkovice.
10 km: Řečkovice, Zamilovaný hájek, Soběšice, Řečkovice.
5 km: Řečkovice, Zamilovaný hájek, Řečkovice.
Cyklotrasy 19. 9. 2003
25 km: Řečkovice, Česká, Kuřim, Jinačovice, Medlánky, Řečkovice.
Cyklotrasy 20. 9. 2003
100 km: Řečkovice, Medlánky, Jinačovice, Česká, U nádraží, Jehnice,
Vranov, Útěchov, Adamov, Křtiny, Ochoz, Bílovice, Řečkovice.
75 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Jehnice, Vranov, Útěchov, Adamov, Křtiny, Ochoz, Bílovice, Soběšice, Řečkovice.
50 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Adamov, Křtiny, Kanice, Bílovice, Soběšice, Řečkovice.
25 km: Řečkovice, Medlánky, Jinačovice, Kuřim, Česká, Řečkovice.
Cyklotrasy 21. 9. 2003
50 km: Řečkovice, Soběšice, Bílovice, Kanice, Křtiny, Adamov, Útěchov,
Řečkovice.
25 km: Řečkovice, Soběšice, Bílovice, Útěchov, Lelekovice, Česká, Řečkovice.
Pro děti s doprovodem dospělých příbuzných pořádáme soutěž TOULAVÝ NÁPRSTEK se získáním figuriny za účast na 3 pochodech libovolných
tras.
Na pochodu lze též získat mnoho zajímavých razítek. Při účasti na pochodu lze plnit podmínky tématických turistických odznaků STUDÁNKY BRNĚNSKA a POMNÍČKY BRNĚNSKA ve žluté, zelené modré, červené, fialové a oranžové verzi. Každý záznamník 35 Kč.
Přesnější informace o pochodu a dalších aktivitách podá Ing. Jaroslav
Černý, předseda odboru KČT a vůdce 10. střediska.
Adresa: M. Hübnerové 26, 621 00 Brno, tel. 549 275 763.
Těšíme se na Vaší účast.

ŘEČKOVICKÉ STÍNY
Dne 5.7. 2003 v odpoledních hodinách na ul. Horácké nám. byla verbálně i fyzicky napadena žena, která musela vyhledat lékařské ošetření.
Celá věc byla s poškozenou sepsána a vzhledem ke zranění předána
k dořešení na OO PČR Malátova k dalšímu řešení.
Dne 15. 7. 2003 na ul. Sibiřská na základě tel. upozornění sousedky byl

otevřen byt u devadesátileté ženy, která nereagovala na zazvonění. Po
otevření bytu bylo zjištěno, že žena již nejevila známky života. Na místo
byl přivolán lékař a PČR.
Dne 18. 7. 2003 na ul. Kuřimská spatřila hlídka osmnáctiletého mladíka, který popisoval protihlukovou zábranu. Hlídka mladíka prověřila
a na místo přivolala PĆR, která si věc na místě převzala.
Dne 19. 7. 2003 bylo na DR přijato oznámení, že na ul. Koláčkova bylo
poškozeno osobní vozidlo tovární značky Opel Corsa. Na místě bylo zjištěno, že vozidlo poškodil spadený strom. Hlídkou byla pořízena fotodokumentace a majitel vozidla byl na místě hlídkou poučen o dalším postupu.
Dne 19. 7. 2003 ve 20 hod. byla hlídka vyslána na ul. Banskobystrická,
kde mělo dojít k napadení muže psem. Hlídka na místě zjistila, že muž
byl napaden pittbullterierem, který ho povalil na zem a způsobil mu
pohmožděniny na rukou a těle. Pes patří paní R.F., která psa kvůli své
podnapilosti nezvládla. Z tohoto důvodu také nebylo možno věc na místě
s paní řešit a věc bude postoupena na správ. řízení k dořešení.
Dne 20. 7. 2003 v 16 hod. spatřila hlídka na ul. Novoměstská hustý černý dým, který vycházel z prostoru železniční tratě. Po příjezdu na místo
zjistila, že hoří travnatý pás o rozměru 15×15 m. Na místo byli okamžitě
přivoláni hasiči. Během hašení požáru hlídka usměrňovala dopravu na
ul. Hradecká, vzhledem k tomu, že hasičská vozidla zasahovala do jízdní dráhy a hrozilo nebezpečí dopravní nehody.
Dne 2. 8. 2003 ve 4 hod. hlídka při kontrolní činnosti uviděla u garáží
na ul. Bří. Křičků dvě osoby, které začaly před hlídkou utíkat a odhazovat předměty, které měly u sebe. Hlídka po chvíli oba muže dostihla.
Nalezla u nich kladívko na rozbíjení skla, šroubovák, kleště. Dále bylo
u jednoho z mužů nalezeno 5 ks klíčů od motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že nebyl schopen prokázat jak ke klíčům přišel, byla na
místo přivolána hlídka PČR, která si oba muže převzala.
Dva mladíci ve věku 12 a 13 let „zkrášlovali“ během červencových nocí
zdi domů, autobusové zastávky, ploty a další objekty svými malůvkami.
Policie, která chytila chlapce při činu, si nad ránem přijela pro překvapené rodiče. Ti neměli o nočních výpravách svých ratolestí ani potuchy
a žili v domnění, že oba mládenci spí na zahradě ve stanu.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
ZAMILOVANÝ HÁJEK
Reaguji tímto na vyjádření pana starosty v posledním vydání
zpravodaje Řeč k problematice vjezdu do Zamilovaného hájku.
Jelikož se uvažuje o změně dopravního značení na příjezdu do této
oblasti, velmi bych se přimlouval, aby sem byl povolen vjezd cyklistům, tj. aby značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ byla nahrazena
značkou „Zákaz vjezdu všech MOTOROVÝCH vozidel“ (s příslušnou
dodatkovou tabulkou). Musím se přiznat, že sám občas stávající zákaz poruším a na kole si do Zamilovaného hájku zajedu. V horší situaci jsou pak např. rodiny s dětmi, které pokud si nechtějí nechat
cyklovýlet ujít, musí své děti vlastně vést k vědomému nerespektování dopravních značek, podle mne úplně zbytečně, protože koexistence chodců a cyklistů je zde bez větších problémů možná.
Martin Bilík
Rada městské části přijala na své 10. schůzi konané 11. 6. 2003 usnesení, v němž žádá Odbor dopravy Magistrátu města Brna o změnu dopravního značení na vjezdech do „Zamilovaného hájku“ z ulice Novoměstské pod prodejnou Delvita a přes most nad Hradeckou radiálou –
jedná se o nahrazení stávajících značek B1 Zákaz vjezdu všech vozidel
s dodatkovými tabulkami MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY dopravními značkami B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovými tabulkami umožňujícími vjezd na základě povolení Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Petr Žemlička, člen RMČ

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
ČERVENEC 2003
V měsíci červenci 2003 oslavili významné životní jubileum
tito naši spoluobčané:
Boris ČECHOVSKÝ
Božena HERMANOVÁ
Magdalena FOLTANOVÁ
Anna SVIRÁKOVÁ
Anna ZACHODILOVÁ
Zdeňka HÁZOVÁ
Marie MATĚJKOVÁ
Emilie KOTULANOVÁ
Marta KOLAŘÍKOVÁ
Ludmila ŠŤASTNÁ
Marie TICHÁ
Stanislav FIALA
Anna SLAVÍKOVÁ
Eliška JELÍNKOVÁ

94 let
94 let
91 let
91 let
90 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

INZERCE
• DOBRÁ ZPRÁVA řečkovickým „Finům“. V souvislosti s nově otevíranou provozovnou sauny v naší městské části si dovolujeme
touto cestou informovat všechny občany Řečkovic o možnosti
využití jejich služeb v nadcházející sezóně. Sauna bude v provozu od 1. 10. 2003 v areálu firmy PLIVA - Lachema, a. s. Mimo
hlavní saunařskou činnost budou v této provozovně poskytovány i masérské služby. Veškeré kontakty a informace ohledně nabízených služeb Vám poskytne pan Karel Stránský, tel.
737 357 760.
• MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 549 272 738, 604 518 776.
• POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuální výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7,
Řečkovice. Tel.: 541 227 559, mobil 737 405 886.
• PRODÁM zahradu 480 m2 s chatou v Řečkovicích u lesa. Tel.
549 274 506 po 18 hod.
• PRODÁM zahradu 230 m2 v Medlánkách. Tel. 604 267 742.
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ za účelem převodu (dědictví, prodej,
vklady do majetku firmy), hypotéky, zástavního práva. Ing. Kocian, tel. 541 236 301, 603 528 515.
• PRONAJMU garáž v Řečkovicích na „Špici“. Tel. 549275571.
• RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ u kostela, Metodějova 1, Královo Pole.
Rámy, pasparty, reprodukce, tel. : 541 211 165.
• KDO UBYTUJE muže věk 55 let. Rád vypomůžu v domácnosti.
Tel.: 608 368 103.
• B STUDIO Božetěchova 91 - solárium turbo vertikál, (udržovací kúry po dovolených u moře), kosmetika, masáže, modeláž
nehtů. Provozní doba 10–18 hod. Tel. 541 238 883, 602 738 880.
• Do kosmetického studia v Řečkovicích (vedle supermarketu
Billa) hledám kosmetičku a manikérku s vlastním živnostenským listem. Částečná klientela vítána.
Informace: mobil 724 144 817.

• ANGLIČTINA+NJ+FrJ, jednoleté denní: 17.200 Kč, odpolední+večerní od 1.290 Kč, konverzace s rodilými mluvčími, UČEBNY: Křenová, Hybešova, Provazníkova, Kohoutova J. Š. EUROLINGUA, Křenová 60, 602 00 Brno. Tel. 543 254 103, 777 909 699,
www.js-eurolingua.cz
• ZIMNÍ BURZA použ. ošacení, obuvi a sport.potřeb se koná ve
dnech: 21.–24. 10. v Řečkovicích, v sále býv. pivovaru.
ÚT. 21.10 9.00–18.00 příjem zboží
ST. 22.10. 9.00–18.00 příjem zboží + prodej
ČT. 23.10. 9.00–18.00 příjem zboží + prodej
PÁ. 24.10. 9.00–12.00 pouze prodej
12.00–18.00 vyúčtování + vrácení
Z prodejní ceny srážíme 25 %. Tel.: 541 226 383.
• KOUPÍM byt 3+1 v Řečkovicích nebo v Medlánkách. Dr. Marek,
ul. Polívková 10, Medlánky. Tel: 549 273 126, 608 731 718.
• VYMĚNÍM byt 2+1 v Medlánkách, ul. Polívková, větší typ, výtah, za byt 3+1 v Řečkovicích nebo v Medlánkách a poskytnu finanční vyfornání ve formě doplatku.Dr. Marek, Polívková 10,
Medlánky, tel.:549 273 126, 608 731 718.
• Studentka se státnicí naučí NĚMECKÝ JAZYK popř. jazyk český. Tel.: 608 564 003.

České dráhy, a. s.

Relační sleva
Brno–Praha / Praha–Brno

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí
Jaroslav Hanák, Kárníkova 22, Brno
Tel.: 549 272 587

• jednotné jízdné 140 Kč;
• platí ve 2. třídě vozové přímých vlaků;
• prodej max. 1 den předem pouze v pokladnách žel.
stanic: Brno hl. n., Brno-Královo Pole, Praha hl. n.,
Praha-Holešovice, Praha-Smíchov a Praha-Libeň;
• ve vlaku EC pouze se zakoupenou místenkou;
• předprodej místenek až 2 měsíce;
• podrobnější informace v osobních pokladnách a informačních kancelářích.
Vaše České dráhy

KOUPELNY VAŠICH SNŮ
Modernizace jader, koupelen a celých bytů na klíč
dlažby a plovoucí podlahy, vyřízení stavebního povolení

Radeco, spol. s r.o. Střední 400, Moravany u Brna
Tel.: 547 244 280, e-mail: radeco@radeco-brno.cz
Tel./fax.: 547 244 410, www.radeco-brno.cz

www.brno.cz/reckovice
ŘEČ zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
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