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ELYSIUM – MÝTY A SKUTEČNOST
V roce 1998 uzavřela naše městská část nájemní smlouvu se sdružením Podané ruce na budovu bývalé školky při ulici
Hapalova. V tomto objektu bylo zřízeno denní psychoterapeutické sanatorium Elysium, zaměřené na pomoc lidem, kteří se
vymaňují z drogové závislosti. Je zde provozován program substituční léčby, psychiatrická ambulance, centrum prevence a institut
expertních služeb. Nájemní smlouva se sdružením Podané ruce byla uzavřena na 5 let, před jejím koncem sdružení požádalo
o prodloužení nájemního vztahu.
Přibližně od poloviny srpna začaly na naši radnici přicházet dopisy a petice občanů, požadující ukončení nájmu a přesunutí
Elysia jinam. Svůj požadavek zdůvodňují neudržitelnou bezpečnostní situací v okolí sanatoria, zvýšenou kriminalitou
v Řečkovicích, soudí, že dětská hřiště jsou zamořená použitými injekčními stříkačkami apod. Problémem se zabývala i média,
někdo se snažil objektivně informovat, někdo vytvářel senzaci. S fungováním sanatoria Elysium jsou skutečně spojeny některé
problémy, které jsou od května tohoto roku postupně řešeny. Kolem sanatoria, u obchodního střediska a různě jinde po Řečkovicích se objevovaly a výjimečně ještě objevují skupinky pobudů. Obtěžovaly svojí vizáží, vystupováním a někdy i žebráním.
Velmi hlučné skupinky Romů posedávaly na lavečkách dětského hřiště za domem Horácké nám. 10/11, dokonce tam došlo
k incidentu s nájemnicí domu, která se statečně snažila zjednat pořádek. Já osobně jsem strávníkem blízké jídelny Roháč a byl
jsem často iritován příjezdem romských klientů k Elysiu taxiky a mercedesy. Je dokonce pravdou to, že koncem srpna byl v této
lokalitě přepaden chlapec a oloupen o jízdní kolo. Jeho rodiče si událost zcela pochopitelně spojili se sanatoriem a iniciovali
petici občanů. V tomto případě jsem ale přesvědčen (a věřím, že policie mi dá v brzké době za pravdu), že toto loupežné přepadení nespáchal klient Elysia.
Občané nám píší, že Řečkovice jsou zamořeny použitými injekčními stříkačkami a jehlami. Od městské policie máme pouze
jediný záznam z 3.9. o nálezu injekční stříkačky bez jehly v parku na Horáckém náměstí. Zde je třeba upozornit, že pokud naleznete injekční stříkačky s jehlami, není rozumné tento nález odhodit do odpadkového koše nebo popelnice, ale povolat městskou policii, která tento nebezpečný odpad zlikviduje. V opačném případě hrozí jednak to, že se někdo poraní při probírání
koše či popelnice, jednak se o nálezu nikdo nedoví. Nebude tedy evidován a my nebudeme mít nespochybnitelný důkaz o tom,
že příslušné riziko se právě v Řečkovicích objevuje ve zvýšené míře.
Pro zlepšení soužití se zařízením Elysium byla přijata celá řada opatření. Městská policie kontroluje podivná individua,
problémoví klienti Elysia jsou vyřazeni z programu. Pracovníci sanatoria a městská policie kontrolují okolí Elysia, po klientech
je požadováno, aby se v naší městské části nezdržovali. Pokud dojde k prodloužení nájemní smlouvy se sdružením Podané
ruce, bude projednáno personální posílení městské policie v Řečkovicích tak, aby jeden strážník měl na starost pouze oblast
kolem sanatoria, z preventivních důvodů budou zavedeny pravidelné kontroly dětských hřišť s použitím hledačky kovů.
Zastupitelstvu městské části bude předložen návrh na úpravu nájemního vztahu tak, že výpověď bude možná bez udání
důvodů ve lhůtě 3 měsíců, což současný nájemní vztah na dobu určitou neumožňoval. Zatupitelé budou stát před těžkým
a odpovědným rozhodnutím o dalším působení či nepůsobení tohoto zařízení v naší městské části. Vypovědět smlouvu je jednoduché řešení, které možná na krátký čas ochrání naši městskou část před problémy, spojenými s narkomany. Drogy jsou
celospolečenskou hrozbou, problémem který se sám nevyřeší. Už nyní je takových zařízení jako je Elysium nedostatek, pokud
je nikde dlouho nenechají, težko mohou plnit svůj úkol. Domnívám se, že narkoman, který má vůli se léčit, není tak nebezpečný
jako ten, který potřebu léčení nemá. Drogy jsou spojeny s kriminalitou, a ta se na hranicích naší městské části nezastaví jen
kvůli tomu, že tu nebudeme mít žádné zařízení pro drogově závislé. Pokud se nám podaří dosáhnout takového stavu, že sanatorium Elysium bude městu Brnu prospívat a Řečkovicím neublíží, potom mu dejme šanci. Pokud se to nepodaří, bude muset
odejít.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

ZPRÁVA Z 13. A 14. SCHŮZE RMČ
A ZE VII. ZASEDÁNÍ ZMČ
13. schůze RMČ se konala 27. 8. 2003. Rada:
– vzala na vědomí rozpočtový výhled vlastních příjmů městské části na
období 2005–2014,
– projednala stížnost provozovatelů restaurací Primavera a Tukan v ulici
Böhmově na zkrácení provozní doby,
– schválila nájemní a podnájemní smlouvy na pozemky při ul. Novoměstské, které by měly sloužit ke zřízení náhradního sběrného střediska odpadů,
– projednala záležitosti bytové,
– vyslovila souhlas s kupní smlouvou na prodej bytového domu Banskobystrická 63 a přilehlých pozemků,
– projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy pozemků,
– schválila výzvu k podání nabídky na provádění komplexní údržby komunikací v městské části,
– schválila novelu přílohy k nařízení statutárního města Brna č. 1/2000,
kterým se vydává „Tržní řád“, jíž se doplňují restaurační zahrádky
a tržní místa,
– projednala návrh přílohy k nové vyhlášce statutárního města Brna
o místních poplatcích,
– projednala žádosti o povolení vjezdu do oblasti Zamilovaného hájku,
– projednala zápisy předložené komisemi.
VII. zasedání ZMČ se konalo 4. 9. 2003. Zastupitelstvo:
– vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden až červen
2003,
– schválilo potřebná rozpočtová opatření,
– schválilo rozpočtový výhled vlastních příjmů městské části na období
2005–2014,
– vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden až
červen 2003,
– schválilo kupní smlouvu na prodej bytového domu Banskobystrická
63 a přilehlých pozemků,
– projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
– projednalo stížnost provozovatelů restaurací Primavera a Tukan
v Böhmově ulici na omezení provozní doby,
– schválilo návrh přílohy k nové vyhlášce statutárního města Brna
o místních poplatcích,
– projednalo návrhy změn Územního plánu města Brna
– projednalo zprávu ze zasedání finančního výboru.
14. schůze RMČ se konala 17. 9. 2003. Rada:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden až srpen 2003,
– schválila jako pojistitele bytových domů svěřených městské části Pojišťovnu České spořitelny, a. s., oblastní pobočka Brno, Kounicova 4,
– projednala bytové záležitosti,
– schválila jako zhotovitele, který provede celkovou opravu střechy pavilonu A ZŠ Novoměstská 21, firmu ELBAX, s. r. o., Vlárská 22, Brno,
– schválila jako zhotovitele, který provede instalaci ústředního vytápění ve Vavřinecké vinárně, firmu SINGO, spol. s r. o., Sentice 150, Tišnov,
– projednala majetkové záležitosti – pronájmy, prodeje a směny pozemků,
– projednala zprávy předložené komisemi.
L. F.

INFORMACE ÚMČ
UVOLNĚNÍ BYTU PO NEPLATIČI
Koncem měsíce srpna došlo v naší městské části k soudnímu vyklizení dalšího bytu obývaného dlouhodobým 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, 1. nadzemní podlaží, byt č. 6,
velikost 1+1, celková plocha 31,2 m2
Výše dluhu – samotný dluh
154.272 Kč
– poplatek z prodlení ke 30. 9. 2003 323.760 Kč
Termín pro podání žádosti – do 10. 11. 2003
K zařazení mezi zájemce o pronájem tohoto bytu je nutná nabídka
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce
nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), 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

STATISTICI V ŘEČKOVICÍCH
Počínaje letošním rokem začne Český statistický úřad formou dotazníku strukturálního šetření Zem 2003 aktualizovat údaje za zemědělce, vyhledané při celorepublikovém zemědělském sčítání Agrocenzus 2000. Aktualizace proběhne výběrově ve 1490 obcích tak, aby byly
v letech 2003, 2005 a 2007 postupně získány nové údaje o aktivitě a rozsahu hospodaření všech zemědělců, sečtených na přelomu tisíciletí.
Městská část Řečkovice a Mokrá Hora byla v náhodném výběru vybrána pro aktualizaci v letošním roce.
Vlastní zjišťování v terénu provedou tazatelé ČSÚ v termínu od l. září
do 30. října 2003. Strukturální zjišťování Zem 2003 se vztahuje, stejně
jako v roce 2000, nejen na podniky právnických osob, ale i na samostatně hospodařící rolníky a fyzické osoby, které naplňují tzv. prahové
hodnoty hospodaření. Těmi jsou: l hektar zemědělské půdy vlastní nebo
pronajaté nebo 15 arů (1500m2) intenzivních plodin (intenzivních sadů,
venkovní zeleniny, květin) nebo 10 arů vinic nebo 3 ary (300 m2) skleníků a pařenišť nebo chov l ks skotu nebo 2 ks prasat nebo 4 ks ovcí
a koz nebo 50 ks drůbeže nebo 100 ks králíků nebo kožešinových zvířat. Největším zemědělským podnikům zašle ČSÚ dotazník poštou, většinu zpravodajských jednotek fyzických osob navštíví tazatel ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů a ochrana
individuálních dat. Tazatelé se při návštěvách v domácnostech budou
prokazovat občanským průkazem a průkazem tazatele, o všech skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, jsou povinni zachovávat mlčenlivost.
Mgr. Jana Moravcová ředitelka ČSÚ, KR Brno

ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVY
Z podnětu komise výstavby a dopravy RMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora požádala Rada MČ Magistrát města Brna - Odbor dopravy o
schválení místní úpravy dopravního značení na komunikaci v ul. Kolaříkově.
Pro zlepšení organizace dopravy navrhla RMČ zjednosměrnit Kolaříkovu, a to ve směru od ulice Vránovy ke křižovatce s ul. Novoměstskou (u pošty). Návrh byl výkresově zpracován pracovníky Brněnských
komunikací, a. s., následně projednán a schválen v komisi pro organizaci dopravy při Odboru dopravy MMB.
Upozorňujeme všechny řidiče, že nejpozději v termínu do 24. 10.
2003 bude osazeno na komunikaci v ul. Kolaříkově nové dopravní značení. Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ bude osazena při vjezdu
od ulice Vránovy a dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ bude
umístěna v dolním ústí ulice naproti poště. Jednosměrná ulice si vyžá-

Ulice Kolaříkova
dá i příslušnou úpravu dopravního značení na parkovišti u areálu Vysočina. Hlavním přínosem této změny bude možnost parkování vozidel
vpravo ve směru jízdy při okraji komunikace. Jednosměrka je vhodným
řešením ve stísněných šířkových poměrech, což je případ i ulice Kolaříkovy, kde má vozovka šířku 6,0 m.
V souvislosti se stížnostmi obyvatel ul. Měřičkovy na nerespektování předností zprava na komunikaci v ul. Měřičkově a Žitné bylo odsouhlaseno komisí pro organizaci dopravy doplnění dopravního značení
na této komunikaci. Namísto stávající informace „Pozor změna přednosti v jízdě“ bude na informačních tabulích sdělení: „POZOR, přednost
v jízdě zprava“ s dodatkovou tabulkou -700 m.
Jana Červinková, úsek dopravy

DALŠÍ INFORMACE
PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
PROTI VZTEKLINĚ
se koná v úterý 21. 10. 2003
od 16.30 do 17.30 hod. u bývalého pivovaru v Řečkovicích
a od 17.30 do 18.00 hod. u knihovny na Tumaňanově ulici.
Cena 65 Kč .

PARKOVACÍ LIGA
Někteří parkující řidiči způsobují často tolik přečinů, přestupků, zločinů a hloupostí, že by mohla vzniknout parkovací liga. V ní by se za
každý měsíc vyhodnocoval šofér, který nejhloupěji parkoval. Soutěž by
mohla být fotografická, aby nám navždy byly zachovány tyto významné
parkovací počiny. V imaginárním úvodním kole bych vyzdvihl výkon
těch, kteří vytrvale parkují vedle nově instalovaného červenobílého
vymezovacího ostrůvku na parkovišti mezi domy Horácké nám. 8/9
a základní školou. Přes zmíněné parkoviště musí být zajištěn průjezd
zásobování do školní jídelny, jinak budou děti hladem. Vzhledem k tomu,
že dopravní značka „Zákaz stání“ nedokázala průjezdnost zajistit, bylo
kritické místo parkoviště opatřeno výrazným obrubníkem. Tento masivní červenobílý obrubník měl všem vidomým řidičům zvěstovat, že
parkovištěm vede příjezdová komunikace důležitého zásobování. Jak je
patrno z vítězné fotografie, záměr zůstává nepochopen.
Kolektivní cena by měla putovat i vybraným řidičům bílých služebních vozidel firmy Moraviapropag na Mokré Hoře. Jejich parkování ve
zúženém ústí ulice Pod Hájkem činí nepřehlednou křižovatku s ulicí
Boženy Antonínové ještě nepřehlednější. To, že místem neprojedou popeláři, a tedy případně ani hasiči, považuji už jen za třešničku na dortu.
Věřím, že i v policii, ať městské či státní, se probudí sportovní duch.
Jako rozhodčí by se mohli vydat do ulic a odměňovat soutěžící v parko-

vací lize. Úspěšným hráčům by pro povzbuzení nechali za stěračem „vizitku“, ty nejlepší by vyzdvihli výš a nechali odvézt do vyšší soutěže.
Ing. Oliver Pospíšil

GYMNÁZIUM V ŘEČKOVICÍCH SLAVÍ
V letošním školním roce slaví Gymnázium v Řečkovicích deset let
své existence. I za tak krátký časový úsek dokázali studenti, vedení školy a pedagogové, že rozhodnutí zřídit v této městské části gymnázium,
bylo správné.
Vždyť školu proslavili studenti nejen v mnoha soutěžích a projektech celostátní i mezinárodní úrovně (Studentská odborná činnost,
Amavet, Sokrates, Debatní klub), ale i přímo v obci. Snad žádný Řečkovičák si již nedokáže představit l. květen bez našeho studentského majálesu.
Výročí školy si studenti a pedagogové připomenou 14. října setkáním s absolventy v budově školy a školní akademií v Besedním
domě. Při příležitosti oslav proběhla i výstava výtvarných prací našich studentů.
Mgr. Věra Novotná, ředitelka školy

A K C E „Z“
Lekli jste se?
To nebude třeba.
Účast je dobrovolná.
Akce „Zamilovaný hájek“ je možností pomoci jedné z nejhezčích
lokalit naší městské části,je příležitostí strávit volný den na čerstvém
vzduchu a navíc v dobré společnosti členů skautského sdružení Junák. Sejdeme se v sobotu 11. října v 9.00 hod. u baseballového hřiště. Na Vaši účast se těší
Iveta Kolaříková,
komise životního prostředí,bezpečnosti a veřejného
pořádku
MUDr. Eva Fajkusová, komise školská
Ing. Jiří Růžička, komise sportu

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V POZNANI
V týdnu od 7. do 14. 9. 2003 se 15 žáků VIII. A třídy Základní školy
Horácké náměstí zúčastnilo Evropského setkání mládeže v Poznani.
Byla to velká příležitost k navázání kontaktů s vrstevníky z jiných zemí
Evropy.
Pro děti byl připraven bohatý program vyplněný sportovními i uměleckými soutěžemi, návštěvami divadelních představení, koncertů, prohlídkami města a okolí.
Děti byly ubytovány v polských rodinách a ve svém volném čase se
podílely na jejich rodinném životě. Při loučení obě strany cítily, že toto
setkání by nemělo být setkáním posledním.
Celá akce byla pro všechny účastníky velikým přínosem a zážitkem.
Mgr. Alena Michalicová tř. uč. VIII.A, ZŠ Horácké nám. 13

INDIÁNI V ŘEČKOVICÍCH?
Dvacátý čtvrtý den v měsíci zářících barev, v čase, než se slunce
obrátilo na západ, na území mezi kamennými vigvamy bledých tváří
a svěží prérií, vzplál oheň indiánských náčelníků a zvuk tamtamů přilákal nespočet bílých tváří i rudých bratří.
Za rytmické hudby bubnů promluvila Velká náčelnice ke všem silným a mladým lovcům, aby dokázali svou udatnost a statečnost a získali šest per udatnosti .
Neohrožené bojovníky i hbité členky rodu nelehké čekaly zkoušky,
jako šplh po provazovém žebříku, skoky přes kameny na divé řece, zkouška síly při přetahování lanem i umění se maskovat. Bojovníci se cvičili
i v lovu, neboť boj o potravu je u indiánských kmenů úkolem nejtěžším,
a proto se strefovali do bizona, aby jej udolali a opatřili nové zásoby pro
svůj rod.
Posíleni chutným masem opečeným na ohni si malé rudé tváře se
svou Velkou náčelnicí za zvuků bubnů zatancovaly Tanec roztřesených
brad.
Všechny náčelnice, které zkoušky připravily, hrdě shlížely na lid svého kmene a všichni udatní bojovníci obdrželi vlčí zub a svitek mluvícího papíru jako doklad o vykonání zkoušek udatnosti a překonání všech
nástrah a překážek. Nechť jejich kroky i myšlenky provází veliký Manitou.
Tuto zprávu z indiánské vesnice, kterou se pro jedno podzimní odpoledne stala zahrada Mateřské školy na Novoměstské ulici zaznamenala „ Velká náčelnice“ – ředitelka této MŠ M. MITVALSKÁ.

DDM, JEČNÁ 26,
oddělení společenských věd,
zve maminky na přednášku

SOUROZENECKÉ KONSTELACE
dne 24. 10. 2003 (pátek) v 10.30 hod. do DDM Ječná 26.
Dozvíte se:
– jaké jsou charakteristické rysy sourozeneckých konstelací
– proč mají nejmladší děti v rodině sklon předvádět se
– jak poznáte prvorozené v jakékoliv společnosti
– jaké nebezpečí hrozí při výchově jedináčka
– jak vychovávat prvorozené a jedináčky
Hlídání dětí zabezpečeno.
Poplatek: 30 Kč za přednášku, 20 Kč za hlídání.
Přihlášky a informace: 541 22 52 34, pí. Marková.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Ječná 26, 621 00 Brno,
tel.: 541 22 52 34
má ještě volná místa v následujících kroužcích:
Keramika pro talenty:
úterý 18–19.30 h., 600 Kč/pololetí
Keramika + výtvarná výchova:
čtvrtek 14–15.30 h., 500 Kč/pololetí
(Informace Jana Blažková)
Hudebně-pohybová školička (děti 3–4 roky):
pondělí 9.15–10.15 h., 700 Kč/rok
Hudebně-pohybová školička (děti 5–6 let):
pondělí 13–13.45 h., 700 Kč/rok

Šimůnek –příprava dětí na školu:
pondělí 10.15–11.45 h., 400 Kč/rok
Posilovna pro maminky s hlídáním dětí
(Informace Karin Volfová)
Němčina pro mládež a dospělé (mírně pokročilí): 1000 Kč/rok
Angličtina s hlídáním dětí (mírně pokročilí) – úterý
Angličtina pro mládež a dospělé (začátečníci)
– pondělí 18–19.30 h., 1000 Kč/rok
Angličtina pro mládež a dospělé (pokročilí)
– pondělí 16.30–18 h., 1000 Kč/rok
Klub zdraví (posilovna pro ženy) – středa 9.30–11 h., 400 Kč/rok
Kalanetika – úterý 17–18 h., 400 Kč/rok
Grafologie – čtvrtek 18–19.30 h., 1500 Kč/30 hodin
Doučování angličtiny (pro děti 3.–5. tříd), 600 Kč/rok
(Informace Lída Marková)
Mineralogie pro začátečníky – úterý 15–16 h., 700 Kč/rok
Rybářský kroužek – středa 17–18 h., 500 Kč/rok
Dramatický (pro děti od 10 let) – úterý 16.30–18 h., 600 Kč/rok
Kacafírek – dramatický (pro děti 5–10 let)
– pondělí 16.30–18 h., 700 Kč/rok
„A JE TO“ (tvoření všeho druhu) pro mládež a dospělé
– úterý 18–19.30 h., 1200 Kč/rok
Klub maminek na MD „Vlaštovičky“ – úterý 9–11.30 h.
Počítačové kroužky pro děti a mládež – pestrá náplň
Počítačové kurzy pro dospělé
Elektronika – pátek, 1000 Kč/rok
(Informace Karla Psotová)
Pobočka na ulici Kořískova 16, 621 00 Brno tel.: 549 27 41 47
„Holky„ – klub pro babičky s hlídáním vnoučků
„Přástky“ – klub pro seniory – schůzky 1× týdně
„Zálesák“ – vše o přírodě pro kluky a děvčata
„Angličtina na Kořískové“ – pro ty, kteří to mají blízko….
„Myšky Šmejdilky“ – výtvarný kroužek pro nejmenší
„Dovedné ruce“ – výtvarka pro I.stupeň
„Hraní s textilem“ – zvládnutí technik (tkaní, batika, malování na textil, hedvábí, modrotisk)
„Keramika pro rodiče s dětmi“ – společné individuální práce
(Informace Marie Kučerová)
Do všech nabízených kroužků se lze přihlásit osobně nebo na výše
uvedených telefonních číslech.
DDM Ječná HLEDÁ pro školní rok 2003/2004 z řad studentů vedoucí
pro kroužky:
– aerobik pro děti
– hudebně pohybová školička pro předškoláky
– hra na kytaru
Informace přijímá paní Volfová (541 22 52 34)

CHŘIPKOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ
S nastávajícím podzimem se blíží období, kdy se začne objevovat
zvýšený počet onemocnění dýchacích cest, který téměř každoročně
v zimních měsících vrcholí epidemií chřipky a chřipkových onemocnění. Právě chřipka je nejzávažnějším onemocněním z nich, protože často
probíhá s komplikacemi a může vést i ke smrti. Bylo by dobré si zopakovat, že jde o závažné horečnaté onemocnění, kde zpočátku příznaky
z postižení cest dýchacích většinou chybí. Začíná náhle z plného zdraví
horečkou, bolestmi kloubů a svalů a příznaky z postižení dýchacích cest
se mohou objevit až v následujících dnech. Je důležité onemocnění nepodceňovat a především dále nešířit. Nepomůže jen ohleduplnost, ale
nemocný by skutečně měl v akutním stádiu onemocnění zůstat doma
nejen pro možnost dalšího šíření nákazy, ale především pro zmírnění
průběhu onemocnění a snížení rizika výskytu komplikací.

Právě pro závažnost tohoto onemocnění začíná se každoročně na
podzim očkovat proti chřipce. Cílem očkování je snaha nejen omezit
počet onemocnění, ale především zabránit vzniku komplikací a předejít zbytečným úmrtím. Světová zdravotnická organizace každoročně určuje, které chřipkové kmeny mají v očkovací látce být obsaženy a pouze
vakcíny s těmito aktuálními kmeny jsou u nás schváleny k použití.
Podle naší legislativy je toto očkování každoročně povinné pro osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců, domovech-pensionech pro důchodce, ústavech sociální péče a pro
jejich personál.
Stejně jako v předchozích letech i letos vyhlásil hlavní hygienik ČR
mimořádné očkování proti chřipce pro fyzické osoby, pokud trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, srdce, cév nebo
ledvin nebo diabetem a v roce 2002 proti chřipce byly očkovány nebo
osoby, u nichž bylo uvedené chronické onemocnění nově zjištěno.
Očkování bude zahájeno nejdříve od 1. října 2003 a odpovídají za
ně příslušní praktičtí lékaři.
Mimo uvedené skupiny osob, které mají očkování proti chřipce zajištěno zdarma, má každý z nás možnost nechat se očkovat proti chřipce v rámci nadstandardního očkování u svého praktického lékaře nebo
v očkovacích centrech zajišťujících očkování do zahraničí. Cena, která
se u tohoto očkování pohybuje podle druhu očkovací látky a typu pracoviště od 160 do 300 Kč, je přijatelná téměř pro všechny.
Očkování je vhodné pro všechny věkovém kategorie a vyplatí se
především těm, kteří pracují ve velkých kolektivech nebo přicházejí do
kontaktu s velkým počtem lidí, a to hlavně v uzavřených prostorách.
Toto očkování za úhradu bude zajišťovat Zdravotní ústav se sídlem
v Brně, Gorkého 6, PSČ 602 00 ve své ordinaci a na pracovníky centra
preventivní medicíny se mohou obracet nejen jednotlivci, ale i celé
pracovní kolektivy. Informace o provozu očkovacího centra jsou uvedeny na www.zubrno.cz nebo poskytneme telefonické informace na
tel. 541 421 218 nebo 541 421 214.

SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN VÁS
ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sdružení pěstounských rodin zastřešuje v současné době tři základní
činnosti: poradnu náhradní rodinné péče, centrum volnočasových aktivit pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a Dům na půli cesty.
Chcete-li se seznámit s problematikou adopce či pěstounské péče,
můžete nás navštívit ve všední dny od 8 do 16 hodin, nejlépe po předchozí telefonické dohodě. Zároveň poskytujeme pomoc a poradenství
stávajícím pěstounským či osvojitelským rodinám, popř. žadatelům
o náhradní rodinnou péči.
V rámci projektu Dům jistoty nabízíme volnočasové aktivity dětem,
které se potýkají s různým druhem omezení (mentální retardace, snížený intelekt, hyperaktivita, poruchy chování, apod.). Může si vybrat
z pestré nabídky zájmových kroužků (počítačový, keramický, arteterapeutický, hudební, pohybový) a při tvůrčí či sportovní činnosti ho povede vyškolený lektor, popř. osobní asistent.
Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic poskytuje přechodné bydlení mladým lidem (18–26 let), kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z dětských domovů, velkých pěstounských rodin nebo mladým
lidem v obtížné životní situaci. Klienti mají k dispozici vlastní pokoje,
platí snížený nájem, jsou zaměstnáni, to vše za podpory sociálních pracovnic, sociálních asistentů a psychologa. Klientům jsou nabízeny dva
doplňkové programy: ekofarma a chráněné dílny.
Chcete-li poznat blíže aktivity naší organizace, zveme vás na říjnové Dny otevřených dveří. V Domě na půli cesty ve Velkém dvoře
u Pohořelic se uskuteční 20. října od 9 do 18 hodin, ve Sdružení pěstounských rodin na Anenské ulici 10 v úterý 7. října od 8 do 17 hodin.
Zodpovědní pracovníci vás zde seznámí s jednotlivými aktivitami, popř.
nabídnou možnosti spolupráce formou dobrovolné výpomoci.
Za Sdružení pěstounských rodin Karolina Krátká.
Anenská 10, 602 00 Brno,
tel: 543 249 142, 543 331 718
pestouni@pestouni.cz, www.pestouni.cz

A KLUBY ČR, O.P.S.
Poradenská činnost pro problematiku závislostí.
Naše poradna je zásadně ANONYMNÍ a BEZPLATNÁ.
Pracovní doba: Pondělí až pátek: 8–16 hod.
(po domluvě lze domluvit schůzku i v jiném čase)
Adresa: Bratislavská 27, Brno, 602 00
Telefon: 541 247 233, e-mail: martin.klic@cbox.cz
• poradenství je určeno pro řešení závislostí na návykových
látkách a pomoc při následné resocializaci;
• poradenství a pomoc rodinám ohrožených alkoholismem některého z členů rodiny;
• anonymní linka důvěry (pondělí až pátek: 8–16 hod.);
• organizace svépomocných a doléčovacích skupin pro
– občany odléčené nebo abstinující od návykových látek
– manželky (manžele) alkoholiků
– osamělé ženy a matky;
• pomoc a poradna pro starší a osamělé spoluobčany;
• všeobecné sociální poradenství.

KULTURA
KDE JE VYSOČINA NEJKRÁSNĚJŠÍ
I vy se ptáte, kdeže je Vysočina nejkrásnější? Rozhodně tam, kde
jsme prožili ty nejkrásnější chvíle, tam, kde jsme se narodili nebo kde
dosud žijeme či tam, kam pravidelně jezdíme na svoji chalupu nebo na
návštěvy k přátelům.
Malíř, výtvarník a ilustrátor Stanislav Bělík, ač rodem Brňan, žije
od svého dětství v malebném, přívětivém a starobylém městečku Doubravníku nedaleko hradu Pernštejna. Zde také tvoří a čerpá většinu námětů pro své obrazy nebo ilustruje knihy zdejším spisovatelům a publicistům. Pro Stanislava Bělíka je Vysočina nejkrásnější právě v okolí jeho
Doubravníku.
Romantická a členitá je Vysočina v povodí Svratky. Její tok za miliony let vyryl do kraje hluboké, meandrovité kaňony a údolí, které doplněny údolíčky z přitékajících potoků a potůčků najdeme na mnoha Bělíkových obrazech spolu s chaloupkami, kostelíky a dalšími stavbami,
které do kraje natrvalo vrostly a staly se prostými, leč půvabnými ozdůbkami strání, svahů a luk obklopených nádhernými lesy a háji.
Neokázale a nepateticky, umírněně a s vysokou dávkou pokory
k velebnosti přírody přenáší Stanislav Bělík svoji milovanou Vysočinu
na plátna, kartony, papíry či desky za použití spíše tlumených a umírněných tónů barev. Většinou jen při malování květinových zátiší nebo
i jednotlivých kvetoucích rostlin sahá k barvám sytým a pestrým – to
aby vystihl co nejvěrněji svým osobitým rukopisem jejich křehkou a pomíjivou krásu.
Vy, kdo přijdete na výstavu Stanislava Bělíka „Moje krásná Vysočina“, jistě dáte za pravdu organizátorům výstavy i samotnému autorovi,
že tam, kde tato sličná dílka vznikala, je ta naše Vysočina asi nejkrásnější.
Výstava bude zahájena v pátek 10. října v 17 hodin, na vernisáži
vystoupí hosté a přátelé autora. Výstava, jejíž část bude prodejní, potrvá do neděle 19. října a bude otevřena jako obvykle – v pracovní dny
od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin a odpoledne opět od
14 do 17 hodin.
Listopadová výstava bude věnována dílu a tvorbě malíře a básníka
Rudolfa Němce. Výstava bude zahájena 7. listopadu v 17 hodin.
I. K.

VZPOMÍNKA NA LÉTO

KRAJINAMI VLASTIMILA STRAŠILA

Dvacátý červen se v Galerii na radnici proměnil v malou oslavu přicházejícího prázdninového období. Díky vhodnému načasování atraktivního námětu a šťastné volbě tématem spřízněných autorů se tato
výstava bezpochyby zapíše do naší paměti. Malíř Pavel Kadeřábek
a fotograf Václav Bořek Dohalský, každý po svém způsobu, přiblížili jedinečný půvab francouzského venkova i velkoměsta. Výtvarný projev
Pavla Kadeřábka, který začínal po vzoru svých učitelů u ryze realistického pojetí tvorby, se v posledních letech výrazně změnil. Pro umělce
je podstatný vizuální prožitek, kompozici i výběr výtvarných prostředků určují především pocity autora a jeho naladění v daném okamžiku.
Na obrazech nás zaujme zejména barva, prožitek barevné skladby zvolené scenerie se stává základem, na kterém posléze vzniká obraz.
O důvěrné znalosti prostředí a také o vztahu k francouzské zemi svědčí velmi kvalitní fotografie Václava Bořka Dohalského. Povrchním znalcům francouzské Riviéry osvětlují tuto zemi z mnoha neznámých úhlů.
Obě výstavy přinesly návštěvníkům řadu zajímavých informací, cestovatelům snad i trochu inspirace k výpravám za hranice všedních dnů,
nu a všem ostatním příležitost snít o blankytném moři, kvetoucích zahradách, lesích, vinicích a všudypřítomném slunci. Vzpomínejme!
I. Kolaříková

Výstava, zahájená 12. září v řečkovické galerii, znamenala návrat
k tradiční moravské krajině. O autorovi můžeme jen stěží říci cokoli
nového, ale sluší se přijít s malou bilancí, neboť výstava byla uspořádána k významnému jubileu. Vlastimil Strašil se 14. srpna dožil osmdesáti
let. Narodil se v roce 1923 v rodině dekoračního malíře a jako jediný ze
tří dětí získal po otci výtvarné nadání. Nejprve se v dílně svého otce vyučil
řemeslu, poté studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně. Právě v této
době projevil zájem o krajinomalbu. První veřejné kolektivní výstavy
se účastnil v roce 1948. Bohužel, jako mnoho jiných v oné nevlídné
době, nemohl v umělecké dráze pokračovat profesionálně. Zájem o krajinomalbu mu přesto zůstal až do pozdního věku. Za svůj život vytvořil
na tři tisíce obrazů, z nichž mnohé jsou součástí reprezentačních síní
významných institucí či soukromých sbírek sběratelů umění.
Reálná krajina Vlastimila Strašila je zároveň nereálně půvabná
a podmanivá, mnohé scenerie mají až pohádkový účinek a připomínají
tvorbu romantických malířů. Přesto má Strašilův pohled na moravskou
krajinu nezaměnitelné kouzlo a jeho rukopis zůstává osobitý. Ačkoliv
se u nás představil již počtvrté, tato skutečnost ani v nejmenším neubrala na zájmu o jeho tvorbu. 12. září se Galerie na radnici stala místem
setkání celé řady blízkých, přátel a obdivovatelů. Jsou totiž místa našemu srdci blízká, jsou krajiny, do kterých se rádi vracíme. Krajiny Vlastimila Strašila k takovým náleží.
I. Kolaříková

Základní umělecká škola
VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, Brno, Palackého třída 70
Vás zve na
Klavírní recitál RENÉ ADÁMKA
Program: klavírní skladby prof. Vlastimila Lejska
Čtvrtek 16. října 2003 v 18 hodin v koncertním sále
Violový recitál LUBOMÍRA MALÉHO
Klavír Věra Hájková
Program: Correte, Carulli, Hummel, Martinů, Paganini
Pondělí 20. října 2003 v 19 hodin v koncertním sále

PODZIMNÍ KONCERT NA RADNICI
Srdečně Vás zveme na již tradiční hudební besedy pořádané Městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE se známými brněnskými hudebníky, soubory, herci a dalšími významnými kulturními osobnostmi, které se
uskuteční v pondělí 3. 11. 2003 v 18 hodin na radnici v Řečkovicích.
Účinkují:
hudební trio „SONATA A TRE“
Marie Gajdošová, housle, koncertní mistr Státní filharmonie Brno
Emil Drápela, sollo klarinetista Státní filharmonie Brno
Dana Drápelová, klavír
V programu zazní skladby Jos. Haydna, J. Křt. Vaňhala, J. V. Stamice.
Koncert moderuje Mgr. Jiří Mottl se svými hosty; známými brněnskými
kulturními osobnostmi.
Koncert bude za účelem shromažďování peněžitých příspěvků na
konstrukci sýpky – pivovaru na území MČ Brno Řečkovice-Mokrá Hora.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Amatérské loutkové divadlo Bedruňka
působící v Selesiánském středisku mládeže
v Brně-Žabovřeskách
Vás srdečně zve na představení

MALÝ PRINC
v neděli 19. října 2003 v 15.30 hodin
v Selesiánské oratoři, Foerstrova 2, Brno

SPORT
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA
V letošním školním roce otvírá ZŠ Horácké náměstí dvě oddělení
sportovní přípravky pro žáky I. stupně. Děti budou rozděleny podle věku
do dvou skupin. Na jejich činnosti se budou podílet učitelky školy a vedoucí trenér TAK Hellas. Zaměření přípravky bude na všeobecnou pohybovou přípravu a je vhodné pro všechny děti, které se rády pohybují
a provozují nebo chtějí dělat jakýkoliv sport. Činnost přípravky není
určena jen našim žákům, ale nabízíme místo i dalším zájemcům. Cvičení bude probíhat v prostorách školy Horácké náměstí 13. Další informace pro zájemce podá vedení školy a vedení TAK Hellas.
Mgr. Ivana Melichárková, ZŠ Horácké nám. 13

PODĚKOVÁNÍ !!!
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé. Chtěl bych touto cestou
poděkovat jednomu obětavému člověku, který nebydlí ani v naší
městské části, ale pomáhá, stará se a obětuje mnoho svého volného
času.
Tento člověk nám pečuje o fotbalové hřiště, travnatou plochu SK
Řečkovice, a také pomáhá s mládeží, kterou i trénuje. Jako správce
hřiště dokázal, že travnatá plocha na hřišti v Řečkovicích patří mezi
nejlepší v Brně!!!
A jako trenér mladších žáků dokázal, že je umí mnohé naučit,
což je schopnost, která se v následujících letech Řečkovickému fotbalu zúročí.
Děkujeme Ti „Libore Kollarovicsi„
Ať Ti elán a chuť vydrží co nejdéle, přejeme hodně zdraví, sportovního štěstí a pevné nervy při zápasech.
P.S. Manželce – ať to s Tebou ještě vydrží, víme, že to nemá lehké,
když jsi stále na hřišti.
Také Ti chceme popřát k Tvým narozeninám. A snad nejlepším
dárkem pro Tebe bude pěkné zelené hřiště a kluci, kteří budou hrát,
bojovat a možná i vyhrávat. Vše nejlepší!
Členové SK Řečkovice,
rodiče mladších žáků, kamarádi, přátelé

INZERCE

ŘEČKOVICKÉ STÍNY
Dne 23. 8. 2003 v 23.30 hod. byla hlídka MP vyslána na ul. Banskobystrická , kterou má projíždět tramvaj směrem do Řečkovic a uvnitř se
nachází mládež, která popisuje vnitřek tramvaje. Hlídka kontaktovala
na konečné řidiče tramvaje, který uvedl, že skupinka mládeže utekla
směrem na ul. Vážného. Po pátrací akci byla tato skupinka nalezena
v parku na Palackého nám. V jejich blízkosti též hlídka nalezla odhozený černý fix. Skupinka byla předána PČR.

• MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 549 272 738, 604 518 776.

Dne 5. 9. 2003 ve 12 hod. byla hlídka MP vyslána na ul. Horácké nám.,
odkud dle oznámení všímavého občana dva muži vynáší z domu nějaké věci do přistaveného vozidla. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že
vozidlo je uzamčeno a nikdo se u něj nenachází. Z tohoto důvodu setrvala na místě. Po chvíli se k vozu dostavil muž, který tvrdil, že stěhuje
kamaráda. Nebyl ovšem schopen sdělit o koho se jedná a kde kamarád
bydlí. Uvnitř vozidla se nacházelo 10 ks hliníkových plechů, které pravděpodobně pocházely z domů na Horáckém nám. Muž předán PČR.

• RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ u kostela, Metodějova 1, Královo Pole.
Rámy, pasparty, reprodukce, tel. : 541 211 165.

Dne 5. 9. 2003 byla hlídka vyslána do Ústavu pro opuštěné matky na
ul. Terezy Novákové, kde dle oznámení má v uzamčeném bytě plakat
malé dítě. Hlídka se pokusila do bytu dozvonit, ovšem marně. Protože
vzniklo podezření, že může být ohroženo zdraví dítěte, hlídka využila
svých práv a byt otevřela. Uvnitř nalezla kromě dítěte i jeho matku. Ta
ovšem požila větší množství léků a nebyla schopna komunikace. Žena
byla předána do péče lékařů.

• KOUPÍM chatu se zahradou na vlastním pozemku v Řečkovicích, Mokré Hoře nebo v Jehnicích. Tel: 541 228 676, 542 213 143.

• 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.
• OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ za účelem převodu (dědictví, prodej, vklady do majetku firmy), hypotéky, zástavního práva. Ing.
Kocian, tel. 541 236 301, 603 528 515.

• 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.

• VYMĚNÍM SB 1 + KK po rekonstrukci za větší. Tel. po 18. hod.
549 25 12 10, mobil: 728 94 11 03.
• PRONAJMU garáž na ul. Úprkova. Tel. 605 300 998.
• VYMĚNÍME náš cihlový DB 2+1 po GO za 3+1 také v Řečkovicích. Rozdíl doplatíme. 723 103 553, 541 225 568.
• Budu provádět ÚČTOVÁNÍ MEZD vašich zaměstnanců. Praxi
mám i vzdělání. Zn. Dohoda. Mobil 732 711 671.

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
SRPEN–ZÁŘÍ 2003
V měsíci srpnu a září 2003 oslavili významné životní jubileum
tito naši spoluobčané:
SRPEN
Václav WITTNER
Jan ČERNÍN
Růžena RYCHTECKÁ
Milada ORATOROVÁ
Ludvík MAREK
Františka SEDLÁKOVÁ
František VÍTEK
Anastázie KUBOVÁ
Anna CEJPKOVÁ
Marie HUSÁKOVÁ
Karel HALA
Jaroslav JURMAN
Vladimír POTÁCEL
Václav DOHNAL
Radmila JEDLIČKOVÁ
Bedřich PROKSCH
Rudolf FINTES
Libuše ONDROUŠKOVÁ
Jiřina BOLDIŠOVÁ
Ludmila SCHANZELOVÁ

ZÁŘÍ
100 let
94 let
93 let
92 let
92 let
92 let
91 let
90 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Ludmila ČIŽEVSKÁ
Václav NĚMČANOVSKÝ
Marie EGERLOVÁ
Marie NĚMCOVÁ
Hedvika BROŽOVÁ
Milada HIRŠOVÁ
Jan HERÁK
Marie MATĚJKOVÁ
MARIE ONDRUJOVÁ
Ludmila HAMMROVÁ
Berta PROŠOVÁ
Marie ŠÍMOVÁ

92 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

• Správce konkurzní podstaty Mgr. R. Keznikl úpadce ing. Zezuly (se sídlem Měřičkova 40, Brno, IČO: 11479817) prodá tyto
nemovitosti: 1. rozestavěná stavba garáže a sklepa, neevidovaná v KN,nezkoul., postavená pod pozemkem p. č. 1867/2, o vým.
56 m2, k.ú. Řečkovice a 2. pozemek p. č. 1867/2, o vým. 56 m2,
ostatní plocha, k.ú. Řečkovice, na LV č. 2284, obec Brno. Nabídky zasílejte písemně na adr.: Mgr. Roman Keznikl, Štefánikova 12, 602 00 Brno. Podrobnosti na výše uvedené adrese.
• Kupujete nebo chcete prodat či pronajmout byt, RD?
Obraťte se na nás. Pro nabízející veškeré služby zdarma. Velká
nabídka. Rychlé jednání. Nabídněte svůj byt, RD k prodeji
i k pronájmu. Ramabo, s.r.o. Kárníkova 16, tel.: 548 533 437,
606 505 359, dantes@seznam.cz.
• Dovoluji si pozvat své stálé i nové zákazníky na kosmetické
ošetření do nově otevřených prostor ambulance plastické chirurgie a střediska preventivní diagnostiky kožních pigmentací v Řečkovicích, ul. Podpěrova 6 (na terase Billy). Těším se na
Vás Lenka Netrefová (Krejsková). Tel. 542 221 948, mobil
728 235 225.
• Srdečně Vás zveme na úvodní programy a přednášky Sahadža
jógy 1. 10., 8. 10., 15. 10. 2003 v 18 hod. ve středu na Moravském
nám. 13, Brno a následné programy: v pondělí 16–17,30 h., úterý 15–17 h., středa 16–17,30 h., 18–20 h. a koncert indických
písní 2. 11. v 19 hod. v kině ART Brno. www.nirmala.cz, tel:
721 777 627. Vstup zdarma.
• POVINNÉ RUČENÍ v roce 1999 se týkalo pouze automobilů.
Změny v systému stavebního spoření se týkají všech občanů České republiky. Informujte se o možnosti sezónní a trvalé spolupráce i za cenu, že poskytnuté informace použijete pro vlastní
potřebu a získáte za to odměnu. Tel.: 542 211 069, 608 629 460.
• AUTODOPRAVA do 5 tun, odtah vozidel, tel. 602 726 552, Vránova 117, Řečkovice.

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

• PNEUSERVIS, drobné opravy a údržba vozidel, Vránova 117,
Řečkovice, tel. 602 726 552.

• B STUDIO, Božetěchova 91: solárium turbo vertikál (udržovací kúry po dovolených u moře), kosmetika, masáže, pedikúra,
modeláž nehtů (ruční malování, novinka – parafínové zábaly
na ruce). Tel. 541 238 883, 602 738 880. Provozní doba 10–18
hod.
• PRONAJMU garážové uzavřené stání na ul. Úprkova. Tel. po 19
hod.: 549 274 598.
• VYMĚNÍM cihl. dům 3+1 v OV – výhodná lokalita – za 2+1 v OV
nebo družstevní v Brně. Tel. 549 247 185.
• VČELAŘ NABÍZÍ KVALITNÍ VČELÍ MED z Vysočiny. Květový,
akátový, smíšený a lesní. Ceny od 90 Kč/kg. Dále nabízí propolis,
mateří kašičku a bylinnou medovinu – ochutnávka zdarma! Svatopluka Čecha 36, Brno-Král. Pole, tel. 549 250 323. Po–Pá 15–
18 h. nebo dle tel. domluvy. Tramvaj č. 1, 6, 7 zastávka „Husitská“.
• Vyměním OB 1+1 ul. Podpěrova 6 v Medlánkách 37 m2, výtah,
balkon, bezbariérový, za dvoupokojový v Řečkovicích.
Tel.: 777 065 471.
• SALON PAULI, Vážného 21, 62100 Brno, opět zahajuje modeláž umělých nehtů. Gelová modeláž 500,- Kč, porcelán a acryl
450 Kč, manikůra 90 Kč, Pi-Shane Japonská manikůra 200 Kč,
Francouzská manikůra 80 Kč, parafinový zábal 100 Kč. Objednávky na tel. 777 556 738, 549 27 51 22, p. Hirschnerová. Těšíme se na Vaši návštěvu.
• STUDUJÍCÍ VŠ DOUČÍ ŽÁKY ZŠ a SŠ. Tel.: 541 215 326.
• DOUČÍM matematiku a fyziku žáky ZŠ a SŠ. Tel.: 549 252 456.
• PRONAJMU garáž poblíž ul. Kytnerové, tel.: 541 227 442.
• PRONAJMU garáž v ul. Novoměstská. Tel.: 549 272 315.
• KOSMETICKÉ STUDIO Harmonie, Banskobystrická 176, tel.
549 271 654, otevřeno Po-Pa 10–18 hod. (i dle dohody) nabízí
tyto služby: ošetření pleti, klasické masáže, barvení řas a obočí, depilace, manikúra a modelace nehtů, P-Shine, permanentní make-up.

CUKRÁRNA „Terasa“
Vás zve k příjemnému posezení
– čerstvé zákusky, poháry, dorty, palačinky, zmrzlina,
cukrovinky, nealko nápoje, alkoholické nápoje.
Koktejly, vánočnmí cukroví
Letní terasa, dětský koutek, bezbariérový přístup
Najdete nás na terase nad prodejnou BILLA, Brno –
Medlánky, Podpěrova 6
Otevírací doba: Neděle až čtvrtek 10–20 hod.
Pátek až sobota 10–20 hod.
Tel.: 607 542 528

„NA KYTNERCE“
RESTAURACE A PENZIÓN, Brno-Medlánky, Kytnerova 1
(spojení autobusem č. 41)
Srdečně Vás zveme do naší restaurace!!!
Rádi pro Vás připravíme rodinné oslavy, svatby, promoce, podnikové večírky, školní srazy, pohřební hostiny.
NABÍZÍME:
– příjemné prostředí s výbornou kuchyní
– široký výběr Velkopavlovických vín
– možnost ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
soc. zařízením
OTEVŘENO:
Po–So: 12–24 hod., Ne: 12–22 hod.
Tel.: 541 226 036, 541 226 037, 732 738 563, 777 124 742

!!RODINNÉ VÍKENDOVÉ MENU!!

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

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