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Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘÍJEN 2010

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 280 je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 116 do konce sudá 
Banskobystrická 123 do konce lichá
Dlouhé hony Dudíkova   
Járy Cimrmana
Kořískova Kuřimská 2-42 sudá
Kuřimská 21a, 21b Palackého tř. 172 do 
konce sudá
Podhájí Skutilova
Vránova 1-43 lichá Vránova 2-46 sudá

v okrsku č. 281 je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-112 sudá 
Banskobystrická 77-121 lichá
Filkukova sudá Ječná 1-17 lichá
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 2-18 sudá
Nové nám. Sibiřská 60-64 sudá
Sibiřská 67-103 lichá Vránova 45-113 lichá
Vránova 48-100 sudá

v okrsku č. 282 je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s ad-
resou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Žitná 15-23 lichá

v okrsku č. 283 je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 1-17 lichá Žitná 1-13 lichá
Žitná 8-44 sudá

v okrsku č. 284 je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá Letovická 1-15 lichá
Letovická 2-22 sudá Měřičkova 44-54 sudá

v okrsku č. 285 je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Kunštátská 1-31 lichá Kunštátská 2-4 sudá
Novoměstská 23-63 lichá

v okrsku č. 286 je místnost pro hlasování  
ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Horácké nám. 2-9

v okrsku č. 287 je místnost pro hlasování  
ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu

Banskobystrická 1-75 lichá 
Banskobystrická 2-66 sudá
Böhmova Filkukova lichá
Horácké nám. 10-11 Horácké nám. 13
Kolaříkova Kořenského
Měřičkova 28-42 sudá Měřičkova 33-91 lichá
Vránova 104-166 sudá Vránova 115-191 lichá

v okrsku č. 288 je místnost pro hlasování  
ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Ječná 2-42 sudá Ječná 21-39 lichá
Koláčkova Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 3-65 lichá
Sibiřská 8-56 sudá

v okrsku č. 289 je místnost pro hlasování  
Gym. Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Dillingerova Družstevní
Medlánecká 4-26 sudá Nachová 
Renčova 1-15 lichá Vitáskova 
Žlutá

v okrsku č. 290 je místnost pro hlasování  
Gym. Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Kremličkova 2-10 sudá Renčova 2-36 sudá
Renčova 17-23 lichá Škrétova 2-12 sudá

v okrsku č. 291 je místnost pro hlasování  
Gym. Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Bláhové  Jelení
Jezerůvky 19–25 lichá K Západi
Leknínová Prašná
Prumperk Terezy Novákové
Žilkova

v okrsku č. 292 je místnost pro hlasování  
Gym. Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany 
s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Duhová
Fialová Kubova
Lacinova Ladova
Oranžová 

v okrsku č. 293 je místnost pro hlasování  
ÚMČ Palackého nám. 11 pro oprávněné občany 
s adresou místa trvalého pobytu
Malíkova Marie Hübnerové
Ovčírna Palackého nám.
Uprkova Vážného
Veselka KÚ Řečkovice

v okrsku č. 294 je místnost pro hlasování  
ÚMČ Palackého nám. 11 pro oprávněné občany 
s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Úlehle

v okrsku č. 295 je místnost pro hlasování  
ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova
Jandáskova 1-27 lichá Jandáskova 2-22 sudá
Jehnická Karásek 1
Královka sudá Kronova 2a-30 sudá
Kronova 17-47 lichá Loučky
Luh Maříkova 1-5  lichá
Maříkova 2-42 sudá
náměstí Vojt. Matyášové lichá
Sněžná 5-10
Vlasty Pittnerové lichá Železničářská

v okrsku č. 296 je místnost pro hlasování  
MŠ, Tumaňanova 59 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a-52 sudá Jandáskova 45-67 lichá
Pod hájkem Pod zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-59 lichá Tumaňanova 2-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
KÚ Mokrá Hora

3. Voliči bude umožněno hlasování ve volbách  
do zastupitelstev obcí, když prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky) nebo státní občanství státu, 
jehož příslušníkům přiznává právo na území 
České republiky volit mezinárodní smlouva. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 

Starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora podle § 15 písm. b  zákona č. 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech pátek 15. 10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 sobota 16. 10. 2010 od   8.00 hodin do 14.00 hodin



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

67. schůze RMČ se konala 25. 8. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červenec 

2010,
• neschválila poskytnutí příspěvku na vydání publikace Slavné 

vily Čech, Moravy a Slezska,
• schválila výzvu k podání nabídek na výměnu oken na uliční 

fasádě bytového domu Novoměstská 7 – 19,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu s Ing. Svatoslavem Černoškem, Smetanova 

30, Brno, na výkon technického dozoru při regeneraci  
bytového domu Žitná 7,

• schválila kupní smlouvu na dodávku a montáž dvou kusů 
herních prvků pro MŠ Měřičova,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje 
nemovitostí,

• souhlasila s umístěním základnové stanice sítě GSM vedle 
budovy řečkovického nádraží, určené k řízení provozu na trati 
Brno – Havlíčkův Brod,

• projednala zprávu z jednání kontrolního výboru,
• projednala zprávu z jednání bytové komise.

XXVIII. zasedání ZMČ se konalo 2. 9. Zastupitelstvo:
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – červen 

2010,
• schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• schválilo rozpočtový výhled městské části na období 2012 

– 2019,
• souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna  

o místních poplatcích,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden 

– červen 2010,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje a směny 

nemovitostí,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

L. F. 

INfOrMacE ÚMČ

Zpráva z 67. schůze RMČ a z XXVIII. zasedání ZMČ

Výzva pro brněnské řidiče!  
Nenechávejte výměnu svého řidičského průkazu na poslední chvíli!

XXIX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora (poslední ve stávajícím volebním období) se uskuteční 
ve čtvrtek 7. října 2010 od 15:00 hod. v zasedacím sále 
řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

Jan Jandl 

Do  konce  kalendářního  roku  2010  je  třeba  vyměnit 
řidičské  průkazy  vydané  od  1.  ledna  1994  do  31.  prosince 
2000 – jedná se o ty řidičské průkazy, které ještě vystavoval 
Dopravní inspektorát Policie České republiky. Výměna  řidič-
ského průkazu je osvobozena od správního poplatku.

Doporučujeme  dotyčným  osobám  neponechávat 
výměnu  řidičských  průkazů  na  poslední  chvíli,  ke  konci 
roku hrozí fronty žadatelů!!

  Kam  se  mají  žadatelé  dostavit: Magistrát města Brna, 
Odbor dopravněsprávních činností, přepážkové pracoviště 
registru řidičů, Kounicova 67

Kdy:  pondělí, středa     8:00 – 17:00 hod.
           úterý, pátek         8:00 – 12:00 hod.

Co potřebují: 
– platný občanský průkaz nebo
– občanský průkaz s omezenou platností s fotografií nebo
– platný pas +  potvrzení o odcizení občanského průkazu
– dokladovou fotografii se současnou podobou a s čelním 

pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
– stávající řidičský průkaz
– posudek zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, pokud 

chtějí řidiči zapsat nebo vymazat brýle, čočky

Žádosti se vyplňují:   přímo na přepážkách (z důvodu kódování 
nelze vydat předem ani podávat   elektronicky – každá žádost 
má svůj čárový kód)

Řidičský průkaz platný od 1.1.2011

Kdy bude nový řidičský průkaz vyhotoven:
- do 20 dnů
- do 5 pracovních dnů „BLESKEM“ (správní poplatek v tomto 

případě činí 500,- Kč a platí se při podání žádosti) 

O  bezplatnou výměnu  ze  zákona  se  nejedná  v  případě 
změny  údajů:  např. změna jména, příjmení, bydliště, vepsání  
titulu, vepsání nebo zrušení kódu brýlí, čoček. 

V těchto případech je při převzetí dokladu uhrazen správní 
poplatek 50,- Kč.

Magistrát města Brna
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Při  příležitosti  státního  svátku  –  28.  října  –  kdy  si 
připomínáme  výročí  vzniku  samostatného  českoslo-
venského  státu,  srdečně  zveme  naše    spoluobčany 
k  malému  pietnímu  shromáždění.  Připomeneme  si 
hrdinný  boj  a  oběti  statečných  vojáků  a  legionářů, 
kteří  na  bojištích  první  světové  války  bojovali  za 
svobodu a samostatnost našeho národa a státu.   

Pietní  akt  se  uskuteční  ve  čtvrtek  28.  října  2010 
v  10:00  hod.  u  pomníku  na  Palackého  náměstí  
v Řečkovicích (park u kostela).

místostarosta MČ Jan Jandl
farář Církve československé husitské Ľudovít Kováč

Jiří Prchal

Z činnosti zahrádkářů Hortus

Zahrádkářská organizace Hortus byla založena v roce 1940 
v Řečkovicích v restauraci u Pokorů a je jednou z nejstarších 
organizací v Brně. Letos tedy oslavila 70. výročí založení, kdy 
bilancovala svoji dosavadní činnost, o čemž svědčí i dobře 
vedená kronika naší zahrádkářské organizace. V současnosti mají 
zahrádkáři Hortus 135 členů z Řečkovic, Mokré Hory, Medlánek, 
Jehnic, Ořešína a Ivanovic.

Na  podzim  letošního  roku  připravujeme  opět  výstavu 
„OVOCE,  ZELENINY  a  KVĚTIN“.  Uskuteční  se  ve  dnech  
30.  října – 1.  listopadu 2010 v sále pivovaru nad kostelem  
v Řečkovicích. Srdečně zveme všechny příznivce zahrádkářů na 
tuto tradiční výstavu.

Za výbor Hortus Helena Magdová

DOPLNĚNÍ PROGRAMU PŘEDNÁŠEK 
PRO SENIORY OD ŘÍJNA 2010
Klub důchodců Mokrá Hora  

– v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno

11. říjen, 17:00 hod. Ulrichová Ludmila 
 Mlýny na Ponávce

25. říjen, 17:00 hod. doc. RNDr. Žákovská Alena 
 Předhůří Himalájí - Indie

8. listopad, 16:00 hod. Ing. Mahel Dalibor, PhD. 
 Mexiko

22. listopad, 16:00 hod. Mgr. Klementová Marie 
 Papua - Nová Guinea

6. prosinec, 16:00 hod. Vánoční beseda

Mgr. Leoš Pivoňka 
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

ZÁJEZD PrO SENIOrY
Klub důchodců Hapalova s podporou Městské část 

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd 
pro seniory:

Ve  středu  10.  listopadu  2010,  odjezd  v  7:30  hod., 
návrat ve večerních hodinách.  

Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder 
na Slovensku.

Přihlásit se lze osobně na Úřadu městské části Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora (dveře č. 107 v přízemí, úřední 
hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00) nebo 
telefonicky na tel. čísle: 541 421 738.

Mgr. Leoš Pivoňka
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

Noční vítání podzimu
Základní škola Novoměstská vás zve na tradiční vítání 

podzimu. Tentokrát proběhne (skoro) za tmy.  
Sejdeme se 1. října 2010 v 18:00 hod. před školou.  

S baterkami projdeme večerním lesem.  
Splníme několik úkolů. U ohýnku si opečeme vlastní 

špekáčky, ochucené písničkami s kytarou.

Těšíme se na vás!!
Za organizátory Pavlína Dubanská
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Dne  9.  října  2010  se  uskuteční  na  hradě  Špilberku  a  jeho 
přilehlém okolí akce pro děti pod záštitou CVČ Mateřídouška. 
Odpoledne pod názvem „Za strašidýlky“ proběhne mezi 15. a 18. 
hod. Pro děti bude připraven zábavný program, v němž si vyzkouší 
prolézt překážkovou dráhou se svítilnami, výrobu čarovné hůlky 
nebo se naučí čarovné kouzlo. V cíli na ně bude čekat princezna, 
kterou mají zachránit. 
Akce „Za strašidýlky“ navazuje na vydařenou akci „Rákosníček 
a hvězdy“, jež se konala v červnu na Kraví hoře a dorazilo na ní 
kolem 40 dětí s rodiči.  
Kontakt: cvcmateridouska@gmail.com

Za CVČ Mateřídouška
Dominika Potůčková

potuckovad@gmail.com, tel.: 773 466 650

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno – Řečkovice
www.ddmheldceletova.cz /domino
(pobočka DDM Helceletova)

NABÍDKA KROUŽKŮ – děti, mládež, dospělí
Informujte se o kroužcích a volných místech 
na tel: 608 644 313, e-mail: j.podzemna@email.cz
Výtvarné kroužky s keramikou, Dívčí klub, Keramika  
a drátkování pro dospělé, Keramika pro děti,  
Flétna pro děti, Angličtina pro děti 
Pořádáme občasné sobotní výtvarné dílny, (sledujte naše www)

CVČ Mateřídouška
Gromešova 1Brno–Řečkovice
tel.: 541 214 305

http://www.ddmhelceletova.cz/materidouska

Dům dětí a mládeže 
Brno, Helceletova, www.ddmhelceletova.cz

Pobočka CVČ Mateřídouška, Gromešova 1 
tel.:  541 214 305, 603 277 961

Nabízí volná místa v kroužcích – viz web.

Klub  Rákosníček – hlídání dětí s programem již celý 

týden, nově s angličtinou – zve na akci Podzimní tvoření 

s  Rákosníčkem 13. 10. od 9:00 do 11:00 hod. S sebou 

přezůvky.

Dále zveme na tradiční DEN JEŘABIN – 23. 10.: 9:00 – 12:00 

hod. dílničky, 12:00 – 13:00 hod. opékání špekáčků.

S sebou: 150,- Kč, přezůvky, svačinu, buřty

Pobočka CVČ Domino, Kořískova 16
kontaktní osoba Jana Podzemná, tel.: 608 644 313 

j.podzemna@email.cz

Kroužky a akce pro rodiče s dětmi, předškoláky, děti, mládež 

a dospělé.

VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ kroužky, RODIČE S DĚTMI OD 

1,5 r (Baby ateliér-dopoledne), odpoledne DÍVČÍ KLUB  

(tvoření z různých materiálů), FLÉTNA PRO DĚTI

R. Čáslavová

Nabídka stravování
Školní jídelna ZŠ Novoměstská 21 nabízí od 1. 
září 2010 volnou kapacitu pro vývoz obědů.
Stravování formou „přes ulici“ nabízíme i „cizím“ 
strávníkům – důchodcům, ženám na mateřské 
dovolené, pracovníkům veřejného sektoru, zdra-
votníkům a firmám.
Výběr ze dvou jídel, individuální dieta dle 
požadavků. 

Bližší informace 
u vedoucí ŠJ Vlasty Drápalové

tel.: 541 225 349

Ubytování sociálně slabších 
 občanů ve hmotné nouzi

Dobrý den,

rádi bychom Vám nabídli nabídku pro ubytování  
sociálně slabších občanů ve hmotné nouzi. Naše ubytovna 
ADRIA u TOS Kuřim nabízí dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje, 
které jsou standartně vybaveny, od léta dále vybaveny 
navíc lednicí a televizorem. Na každém patře jsou oddělené 
sprchy, WC, nadstandartně vybavená kuchyňka. Snažíme 
se pomoci lidem, kteří nemají domov nebo jsou v těžké 
situaci, cena za ubytování je 120,- Kč/osoba/noc/den.  
Což je cena, kterou uhradí stát, jako příspěvek na bydlení. 
Naše ubytovna spolupracuje s městem Tišnov, Kuřim, Velká 
Bíteš, Brno. Touto cestou Vás kontaktujeme,v případě zájmu 
se můžeme domluvit telefonicky nebo osobní schůzkou. 
Více informací najdete na 

www.ubytovnakurim.netstranky.cz

S pozdravem a přáním pěkného dne ubytovna ADRIA  
u TOS Kuřim.

Ubytovna ADRIA u TOS Kuřim
Blanenská 205

664 34 Kuřim
jednatel: pan Dvořáček, tel.:732 203 233

správce:pan Růžička, tel.:731 265 628
www.ubytovnakurim.netstranky.cz
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Bylo  příjemné  sobotní  odpoledne  –  29.  května  2010. 
Na parkovišti u řečkovického nádraží do dálky zářila žlutá barva 
autobusu s nápisem Školní zájezdy, kolem něhož se začali shro-
mažďovat netrpěliví účastníci tradičního školního zájezdu do 
Anglie, který byl již pošesté zkušeně zorganizován paní učitelkou 
Janou Gregorovou. 

Cílem letošního zájezdu bylo město York a jeho krásné okolí, 
hrabství Nottinghamshire a velkoměsto Londýn. Dlouhá cesta 
byla osvěžena zastávkou v belgickém městě Bruggy, které jsou 
také nazývány „Benátkami severu“. Při procházce malebnými 
uličkami na vás dýchá historie na každém kroku. Po návštěvě 
radniční věže jsme se projeli po romantických kanálech DeReien 
a průběžně ochutnávali tradiční belgické pralinky různých tvarů 
a druhů. Dvě pralinky stály přibližně 1 euro, no nekupte to! 
Příjemně unaveni jsme se nechali odvézt do Francie do hotelu 
F1, kde jsme strávili noc (v některých z nás zůstaly silné vzpo-
mínky z použití tamějších toalet a sprch). A ráno již hurá do 
Anglie! Z francouzského Calais jsme se trajektem dopravili přes 
kanál La Manche až do Anglie.

Cestou do Yorku jsme viděli nejstarší hospůdku s názvem Trip 
to Jerusalem a Sherwoodský les s pověstným dubem, u kterého 
se scházel legendární Robin Hood se svými přáteli. Po příjezdu 
do Yorku jsme udělali krátkou seznamovací procházku, navští-
vili katedrálu York Minster (mimochodem největší v Evropě) 
a městské hradby. Poté byly děti ubytovány po dvou nebo po 
třech v anglických rodinách. Pobyty v nich byly velmi zajímavé, 
měli jsme možnost ochutnat typická anglická jídla, jejichž 
kombinace byla pro některé překvapující. Nu, pohrdli byste 
například pizzou s hranolkami či hranolkami se špagetami nebo 
yorkshirským pudinkem a na závěr skvělý moučník?

Tři následující dopoledne nás čekala výuka s anglickými 
učitelkami. Byly vytvořeny 3 skupiny, které pracovaly na různých 
úkolech, např. vytváření originálního obalu na čokoládu, scének 
a rozhovorů na různá témata. Pro většinu z dětí bylo toto setkání 
první příležitostí mít výuku s rodilým mluvčím a nutno říci, že 

si většina účastníků vedla skvěle. A odpoledne nás již čekaly 
různorodé výlety do okolí. Takto jsme měli možnost poznat 
město Whitby, bývalé centrum rybářství a loďařství, impozantní 
opatství tyčící se nad městem s přilehlým starobylým hřbitovem, 
který inspiroval Brama Stokera k napsání Drákuly.

Čtyři dny uběhly jako voda a čekala nás návštěva Londýna, 
která byla tentokrát naplánována na dva dny s jedním 
noclehem v tamních rodinách. Historické, moderní a zároveň 
velmi kosmopolitní velkoměsto nás okouzlilo svými památkami 
– Buckinghamským palácem, parlamentem, pověstným Big 
Benem, Trafalgarským náměstím či pevností Tower. To vše jsme 
zároveň shlédli z obřího kola London Eye. Plavbou lodí po řece 
Temži jsme doputovali až do Greenwiche, kde se nachází místo 
nultého poledníku. Všude přítomná zeleň rozsáhlých londýn-
ských parků nám pobyt velmi zpříjemnila. 

Již teď se těšíme na další ročník našeho školního zájezdu.   
Jana Gregorová a Lenka Vonášková

Školní zájezd  – York s výukou angličtiny  
„Po stopách Robina Hooda“

Poradenské středisko pro nedoslýchavé HELP na Běhounské 22 
v Brně nabízí bezplatnou pomoc osobám se sluchovým postižením 
a seniorům.
•	 ŠPATNĚ	SLYŠÍTE?
•	 ŠPATNĚ	ROZUMÍTE	MLUVENÉMU	SLOVU	V	TELEVIZI?	
•	 ŠPATNĚ	 SLYŠÍTE	 	 ZVONĚNÍ	 DOMOVNÍHO	 ZVONKU	 NEBO	

TELEFONU?
•	 ŠPATNĚ	ROZUMÍTE	TELEFONNÍMU	HOVORU?	
•	 NEROZUMÍTE	 O	 ČEM	 SE	 HOVOŘÍ	 –	 DOMA,	 VE	 SPOLEČNOSTI,		

V	DIVADLE,	V	KINĚ,	U	LÉKAŘE,	PŘI	JEDNÁNÍ	NA	ÚŘADĚ?
•	 POTŘEBUJETE	 ZKONTROLOVAT	 A	 VYČISTIT	 SLUCHADLO,	

KOUPIT	BATERIE?																			
•	 CHCETE	SI	V	DOMÁCÍM	PROSTŘEDÍ	VYZKOUŠET	 	NEJNOVĚJŠÍ	

KOMPENZAČNÍ	POMŮCKY	PRO	NEDOSLÝCHAVÉ?
•	 POTŘEBUJETE	NAŠI	POMOC,	ALE	NEMŮŽETE	NÁS	NAVŠTÍVIT? 

Poradenského středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP 
poskytuje bezplatné sociální a odborné poradenství zaměřené 
zejména na nabídku kompenzačních pomůcek  pro všechny 
sluchově postižené občany. Vyškolení odborníci řeší individuálně a 
komplexně problémy plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou vhodných 

kompenzačních pomůcek, které si u nás může každý vyzkoušet, 
popř. zapůjčit k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání 
zajistíme instalaci a předvedení potřebné pomůcky v bydlišti nebo 
v pobytovém zařízení, pomůžeme s vyřízením žádosti na příspěvky 
vybraných kompenzačních pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťu-
jeme jejich servis a údržbu, nabízíme kompletní sortiment baterií do 
sluchadel. VŠECHNY SLUŽBY POSKYTUJEME TAKÉ TERÉNNÍ SLUŽBOU 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH.

Poradnu najdete v centru Brna na adrese: 
Poradenské středisko ČKNH
Běhounská 22 (pasáž TYPOS, informační tabule na levé straně, 3. patro - výtah)

602 00  Brno 
tel.: 541 240 81                                                                          
mail: cknh.audiocentrum@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA:  PO - ST:  8:00 – 15:00 hod.,  ČT: TERÉNNÍ SLUŽBA,  
PÁ: 8:00 – 14:00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Za poradenské středisko ČKNH Brno
Mgr. Lucie Marousková

Poradenské středisko pro nedoslýchavé HELP
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Koncem  školního  roku,  v  pondělí  28.  června  2010,  
zahájilo gymnázium na ulici Terezy Novákové 2 ve spolupráci  
se Sportareálem Družstevní tradici sportovně-charitativních dní.

Ve školní zahradě, v přilehlém okolí a v plaveckém bazénu 
proběhly soutěže žákovských družstev: štafeta 10krát 50 m 
plavání, štafeta 10krát 530 m běh a skupinové střílení basketba-
lových košů desetičlenných družstev s pěti míči v čase 3 minuty. 
Soutěží se zúčastnilo celkem 304 žáci brněnských škol všech 
věkových kategorií.

Výsledky sportovních soutěží však byly až na druhém místě. 
Nejdůležitější na celé akci bylo ukázat, že každý může, podle 
svých možností, pomoci. Každý účastník soutěží zaplatil symbo-
lické startovné 10,- Kč a takto získaná částka 3.040,- Kč byla věno-
vána nadačnímu fondu Menta, který slouží výhradně potřebám 
klientů řečkovického Domova pro osoby se zdravotním posti-
žením Tereza. Symbolický šek byl nadačnímu fondu slavnostně 
předán v průběhu sportovního dne za účasti a potlesku zúčast-
něných dětí brněnských škol, kterým kromě klientů domova 
Tereza, jejich vychovatelek a pořadatelů závodů poděkovala 

za příspěvek i mistryně světa a olympijská medailistka Šárka 
Kašpárková v doprovodu člena školské a sportovní komise RMČ 
pana Richarda Foltýna.

Sportovní den se velmi vydařil. Přálo počasí, sportovci  
soutěžili s velkým nasazením, děti z Domova Tereza měly pěkný 
zážitek. Byly ustanoveny rekordy v jednotlivých disciplínách a vě-
kových kategoriích. O příjemnou atmosféru celého dopoledne se 
významně zasloužili také sponzoři akce, kteří soutěžícím dětem 
darovali nápoje, ovoce a sladkosti. Děkujeme hypermarketu 
Globus, velkoobchodům Maneo, Hortim a Kukuřičník CZ.

Podrobnější informace jako jsou seznam zúčastněných 
škol a soutěžících družstev, přehled výkonů a rekordů nebo  
fotogalerie naleznete na stránkách řečkovického gymnázia  
www.gyrec.cz.

Děkujeme všem účastníkům soutěží a těšíme se na shleda-
nou v dalším roce.

RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
ředitel gymnázia

Řečkovické štafety
sportovně-charitativní den (aneb Každý může pomoci)
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V deštivé neděli 30. května 2010, tedy v malém předstihu 
před historickým datem (v roce 1900 byla 29. července také 
neděle), uspořádala Tělocvičná jednota Sokol oslavy 110. výročí 
svého založení. Z hlediska novodobé historie naší obce (první 
písemná zmínka o Řečkovicích je datována 4. září 1277) jde 
o velice významné výročí zejména proto, že se v tomto místě 
jedná o vůbec první, dobrovolný občanský spolek, který po 
celou dobu své existence měl, a zcela určitě stále má, zásadní 
vliv a rozhodující podíl na společenském a kulturním dění 
v naší obci, nyní samosprávné, středně velké městské části Brno 
- Řečkovice  a Mokrá Hora. 

Úvodem je třeba pochválit našeho řečkovického rodáka 
bratra Jaroslava Hermana, který vypracoval libreto těchto oslav 
a byl po celou dobu příprav tou hlavní hnací silou. Z různých 
technických a organizačních, zejména však z finančních důvodů, 
nebyl jím navrhovaný program v celém rozsahu realizován. 

Je již dobrou sokolskou tradicí, že při takovýchto výročí se 
pořádají tělocvičné akademie s ukázkou cvičení všech člen-
ských kategorií a sportovních odvětví. Akademie byla velice 
zdařile a citlivě proložena vstupy našich divadelníků, tanečníků 
a zpěváků, dnes již slavné „Řečkovické 13“. Další krásnou tradicí 
je pořádání výstavky historických i současných dokumentů, 
fotografií a rozličných předmětů, které dokládají bohatou a pes-
trou činnost naší sokolské jednoty nejen v Řečkovicích a jiných 
částech Brna, ale i v jeho okolí, v Praze a také na Slovensku. Vše je  
zdokumentováno v Almanachu 110 let Sokola Řečkovice.

Hlavní událostí této společensky významné akce však beze-
sporu bylo zřízení a vysvěcení v Řečkovicích nového, svým 
pojetím jedinečného, památníku československým legionářům 
a všech československých odbojů, památníku bojovníkům za 

svobodu a demokracii, pietního místa všech obětí obou světo-
vých válek, fašistického i komunistického teroru a zvůle. Tato 
část oslav začala mší v řečkovickém kostele sv. Vavřince, po 
jejím ukončení se účastníci vydali procesím k sokolovně. Tam již 
starosta TJ Sokol Řečkovice Ing. Jiří Růžička přivítal přítomné před-
stavitele naší městské části – starostu PaedDr. Ladislava Filipiho, 
místostarostu Mgr. Jana Jandla, faráře Církve československé 
husitské Mgr. Ľudovíta Kováče, faráře římskokatolické farnosti sv. 
Vavřince P. Jacka Kruczka a další představitele z řad členů zastu-
pitelstva a místních společenských organizací. K vážnosti chvíle 
přispěla i státní hymna, při níž byla vztyčena naše státní vlajka, 
která tímto doplnila již vztyčené vlajky Evropské unie a České 
obce sokolské. 

Sokolský starosta ve své krátké řeči shrnul význam slavnosti 
takto: „Přítomným děkuji za účast na dnešní slavnosti, která tím 
získala na kráse, dostala vyšší a hlubší význam. Současnost je 
mostem mezi minulostí a budoucností, proto je nutné mít na 
paměti naši minulost, matku poznání. Nikdy nezapomeňme na 
utrpení a lidské oběti položené za vlast, samostatnost a svobodu. 
Nechť nám a všem budoucím generacím toto stále a trvale 
připomíná právě instalovaný památník.“ Po odhalení pamětních 
desek farář římskokatolické farnosti sv. Vavřince P. Jacek Kruczek 
provedl vysvěcení tohoto pietního místa.

Závěrem se pozornost všech obrátila k nově zasazené Lípě 
svobody, kterou slavnostně, svorně a společně zasadili starosta 
naší městské části, sokolský starosta i oba přítomní faráři. Slavnost 
byla zakončena malým pohoštěním a družným, popravdě řečeno, 
tolik potřebným „sousedským“ popovídáním.

Ing. Jiří Růžička
starosta TJ SOKOL Řečkovice

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ – 110 LET ŘEČKOVICKÉHO SOKOLA

Svěcení nově zasazeného stromu „LÍPY SVOBODY“

Nový památník v dokončené přístavbě sokolovny
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Volby do místního zastupitelstva 15.–16. října 2010

www.kduprobrno.cz/reckovice

Lidé, které dobře znáte

  1. Josef Bořecký

  3. Oldřich Gardáš

  5. Mgr. Karolína Kolářová

  2. Jiří Prchal

  4. Ing. Petr Prokš

  6. RNDr. Ivan Koláčný

7. Ing. Jiří Libus

8. Markéta Šmerdová

9. Zbyněk Matal

10. Pavel Olbrich

11. Petr Roháček

12. Ing. arch. Josef Bartl

13. MUDr. Eva Fajkusová

14. Ing. Jan Holík

15. Prof. Ing. František 
Hrabě, CSc.

16. Mgr. Bc. Ondřej Štaud

17. Ing. Pavel Novák

18. Kateřina Svobodová

19. Jiří Tomášek

20. Rostislav Štrubl

21. Mgr. Pavel Wallinger

22. Jana Pivoňková

23. Jarmila Plíšková

Předvolební prezentace Předvolební prezentace

Předvolební prezentace Předvolební prezentace

www.lepsibrno.czwww.ods-brno.cz/reckovice

CTÍT TRADICI
NEZNAMENÁ

HLEDĚT ZPĚT
Vážení spoluobčané,

v nadcházejících komunálních 
volbách se i v našem městě 
a městské části rozhodne o slo-
žení místní samosprávy. O vaši 
přízeň se ucházejí i kandidáti 
Občanské demokratické stra-
ny. Jejich působení ve zdejším 
zastupitelstvu má již bohatou 
tradici. I díky ní vědí, kudy se 
dál ubírat.

Vážení spoluobčané,
přijměte prosím
pozvání k volbám.

kandidát na starostu

BRNOjakowww. .cz

JUDr. Irena Matonohová
Kandidátka na primátorku města Brna

Mgr. Ondřej Vít
Kandidát na starostu Řečkovic a Mokré Hory

VŠICHNI JSME

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
NA JEDNÉ LODI

Můžete se s námi potkat na:
Drakiádě v sobotu 2. října 2010 na letišti v Medlánkách a na Burčákových slavnostech v úterý
12. října 2010 na Palackého náměstí u kašny. 
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Předvolební prezentace

Placená incerce

Předvolební prezentace

.3
Komunální politika je odlišná od celostátní ...

... proto

volte lidi, které znáte,
NE anonymní strany

náš kandidát na starostu: Ing. Ji í R ži ka
starosta TJ Sokol e kovice

Našim hlavním cílem je :
Nový styl p i jednání na radnici
Spolupráce se všemi zastupiteli bez ohledu na
politickou p íslušnost
Zastupitelé rozhodující dle vlastního sv domí
Maximální hospodárnost p i správ obecního majetku

více na: www.nestranici reckovice.cz

Placená incerce

Předvolební prezentace

Placená incerce
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NABÍZÍM doučování i výuku angličtiny nebo francouzštiny  
dětem, žákům ZŠ, středoškolákům i dospělým dle domluvy, 
email: hanahajkova©centrum.cz, tel.: 775 104 820

FITKO JANA: pilates (zač. i pokr.), power joga, aqua ae, zumba 
nově od října - pravidelné lekce NORDIC WALKING  
(chůze s holemi) – zveme všechny bez rozdílu věku či kondice.  
www.fitkojana.cz, 776 151 914

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.

HODINOVÝ  MANŽEL – opravy, údržba v bytech,  
tel.: 728 101 936

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. 739289028, 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

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918. 
www.malby-natery.eu

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.

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč.  
Práce  obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup,  
spolehlivost kvalita.  Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647

AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul. 
Blahoslavova 41 ( 300m odkonečné tram. č. 6). ceny: střih + 
fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 490,- Kč vše včetně mytí, 
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705.

ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,  
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz

PRODÁM cihlový byt v OV 2+1 na ul. Kárníkova.  
Tel. 532 308 101

PRO ZVÝŠENÝ ZÁJEM hledáme cihlové byty, popř. menší RD.  
Evidujeme přes 50 zájemců. Century21, Ing. Valešová, 
775 674 540

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve 
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec,  
tel: 546 220 361 Zn: Brno i okraj

HLEDÁM k dlouhodobému pronájmu (ev. koupi) garáž nebo 
zastřešené stání v oblasti ul. Járy Cimrmana.  
Pomohu s vyklizením či opravou. Tel.: 549 497 138

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví 
možno i s chatou. Finance mám. Tel.: 776 637 839

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i horším stavu. 
Dohoda jistá. Tel: 776 809 213

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí , pokud možno stavební 
(menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 776637839

PRODÁM/PRONAJMU cihlový byt OV 3+1, ul. Bří Křičků.  
Tel.: 720 189 858

VYMĚNÍM NB 2+1 s balkonem 59 m²,  2 p. v Řečkovicích  
za 1 pok.  Tel.: 541 227 994

DOMÁCÍ PÉČE pro seniory, hendikepované a rodiny s dětmi. 
Poskytujeme pomoc při: hygieně, podání stravy, pomoc v do-
mácnosti, nákupy, vycházky, vyřizování na úřadech, doprovod 
k lékaři, dohled nad klientem v době nepřítomnosti rodiny, po 
domluvě individuální služby. Chrastecká 728 145 744.

PRODÁM profesionální solárium pro domácí využití.  
Výhodně. Tel.: 777 800 805

KOUPÍM byt 3+1 cihla Řečkovice. Tel.: 728 266 934

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.

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

PLacENÁ INZErcE

Placená incerce

Placená incerce

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce
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SPOrT
KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená - I. liga ČR
3. 10.    1. NH Brno: TJ Sokol Nezvěstice  10:30 hod.
10. 10.  1. NH Brno: TJ Opatovice n/L  14:00hod.
(hřiště u ZŠ Novoměstská)
 
Fotbal - II. třída městský přebor
16. 10. SK Řečkovice: TJ Sokol Obřany 15:00 hod.
30. 10. SK Řečkovice: Lokomotiva H. Heršpice 14:00 hod.
             - III. třída městská soutěž
2. 10. SK Řečkovice B: SK Chrlice B  15:00 hod.
9. 10.  SK Řečkovice B: TJ Tatran Starý Lískovec B  15:00 hod.
23. 10. SK Řečkovice B: FC Soběšice B  14:30 hod.
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
 
Volejbal - krajský přebor žen
3. 10.  Orel Řečkovice: SKP Kometa Brno 10:00 hod.
9. 10.  Orel Řečkovice: Orel Židenice 10:00 hod.
20.10. Orel Řečkovice: TJ Sokol Husovice B 18:00 hod.
(orelské sportoviště na Medlánecké)
 
Badminton - meziměstská soutěž
21. 10. BC SmartLife Řečkovice: Sokol Bořitov  18:00 hod.
(badmintonová aréna Yonex v Jehnicích)
 
Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD můžete zasílat nejpozději 
do 10. 10. 2010, na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz

 
Richard Foltýn

člen komise školské a sportovní RMČ

Basketbalová přípravka  
v Řečkovicích

Tréninky v sezóně 2010/2011

ZŠ Novoměstská, Brno - Řečkovice
Pro děti s ročníkem narození 1998 – 2004:
pondělí 14:30 - 15:30 hod.
středa 14:30 - 15:30 hod.
První tréninky podle rozpisu se uskuteční od druhé  
poloviny září

Trenér:
Mgr. Vítězslav Herosch
tel.: 776 216 730, e-mail: herosch@seznam.cz

Organizační pracovník:
Petr Mazálek 
tel.: 774 175 543, e-mail: basketmape@seznam.cz

Richard Foltýn
manažer basketbalového oddílu Valosun Brno

Orel Řečkovice 
nabízí volná místa v kroužcích pro děti:

Cvičení s Krtečkem
Cvičení předškolních dívek s hudbou i bez, říkadla, 
tanečky.
Termín: každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 hod.
Místo: Orelská tělocvična na ulici Medlánecká 24c

Cvičení pro chlapce s tatínky
Cvičení pro předškolní chlapce (s doprovodem), sportovní 
hry, základy florbalu a fotbalu.
Termín: každý čtvrtek od 16:45 do 17:30 hod.
Místo: Orelská tělocvična na ulici Medlánecká 24c

Futsal (malý fotbal) pro chlapce
Futsalový kroužek pro chlapce. 
Termín: každý pátek od 16:15 – 17:15 hod. (6 – 9 let)
 od 17:15 – 18:30 hod. (9 – 14let)
Místo: 
Orelské hřiště s umělou trávou na ulici Medlánecká 24c

VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH AKTIVITÁCH A PODROBNÉ 
INFO O KROUŽCÍCH NA WWW.ORLAK.CZ

„CESTA KOLEM SVĚTA“  
se školní družinou  

při ZŠ Novoměstská
Již  XV.  letní  tábor 

školní  družiny  probíhal 
„jen“  v  Cikháji  na 
Vysočině.

Přesto se všem 26 dětem 
podařilo procestovat celý 
svět za 9 dnů. Mohli jste je 
potkat jako Číňany, Indiány, 
Japonce, Australany a 
Jihoameričany. Všechny 
děti se staly členy expe-
dice po Sahaře a polárními 
výzkumníky v Antarktidě.  

Ze svých dobrodružných cest se vrátily v pořádku a s 
novými poznatky. Už se těší na další tábor, který tradičně 
připravují zkušené vychovatelky Pavla Dubanská a Eva 
Voženílková.

Děkujeme	jim	za	všechny	spokojené	děti!!		
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Příroda ve fotografiích 
Nadi Pelikánové

Stalo se již dlouholetou tradicí, že chodby v přízemí řečko-
vické radnice ožívají několikrát do roka buď malířskou tvorbou 
dětí z našich škol, základních či uměleckých, nebo se zde 
prezentují se svými díly fotografové. Nejčastěji muži, vzácněji 
ženy - zvučných jmen, i ti teprve začínající. Připomeňme si třeba 
fotografie MUDr. D. Leblocha z Tibetu, snímky z prostředí brněn-
ských divadel od Jefa Kratochvíla či doc. Ing. M. Filky z putování 
po dalekém zámoří. 

K podzimní, částečně nostalgické atmosféře se báječně 
hodí žánrové romantické snímky naší přírody. Ty nám tentokrát 
nabízí moje kolegyně ze středoškolských studií Ing. Naděžda 
Pelikánová. Za svými náměty nechodí daleko – většina jejich 
podmanivých fotografií vznikla v nejbližším okolí Brna. Asi 
nejoblíbenějším místem Nadi Pelikánové jsou lesy táhnoucí se 
severně od naší metropole, od Bílovic přes Soběšice a Vranov až 
k brněnské přehradě. Nezříká se však ani výzvy zachytit pomí-
jivost mimořádného okamžiku, pokud to dovoluje pohotovost 
oka, ruky a stav fotografické techniky.

Tato přehlídka amatérské fotografie paní Ing. Pelikánové byla 
neokázalou vernisáží zahájena ve středu 22. září 2010 a její 
snímky budou zdobit chodby řečkovické radnice přibližně do 
konce letošního kalendářního roku. Přeji všem návštěvníkům 
radnice příjemné okamžiky nad jejími fotografiemi.

Ivan Koláčný

V září 2010 oslavili své životní  
jubileum tito naši spoluobčané

Marie  NĚMEČKOVÁ 94 let

Jan  HERÁK 92 let

Miroslav  ŽÁK 91 let

Anna  SKŘÍŠOVSKÁ 91 let

Anežka  FILKOVÁ 91 let

Božena  SVÍDOVÁ 85 let

Vlasta  HRANIČKOVÁ 85 let

Božena  BECHNÁ 85 let

Bohumír  ŠIMEK 80 let

Bohumil  STUDENČÍK 80 let

Ladislav  PLUHÁČEK 80 let

Alžběta  ZEMANOVÁ 80 let 

Všem	našim	oslavencům	k	jejich	jubileu		
vše	nejlepší	přeje	redakce.

Občanské sdružení Gabriela o.s. Vás zve na tyto akce v rámci 
Světového dne hospicové a paliativní péče:
• Přednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice  

sv. Alžběty v Brně a Prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., 
profesorky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně  
na téma DŮSTOJNOST ČLOVĚKA A LIDSKÁ PRÁVA 
12.10.2010 v 17:00 v přednáškovému sále Biskupství  
brněnského na Petrově 2. Vstup je volný.

• Veřejné promítání filmu SKAFANDR A MOTÝL 
Drama Francie/USA, 2007, Režie: Julian Schnabel, v hlavní 
roli Mathieu Amalric 7.10.2010 ve 21:00 hod. v kině Art 
v Brně na Cihlářské ulici 19. Vstupné je dobrovolné.

• Dále zveme všechny, kteří by se chtěli seznámit s činností 
našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžběty. Vaše 
návštěva je možná v pracovní dny odpoledne  
po předchozí telefonické domluvě na tel. 543 211 092.

Občanské sdružení Gabriela o.s. nabízí občanům Brna a okolí 
tyto služby:
• Lůžkový Hospic sv. Alžběty s 20 lůžky nabízí komplexní péči 

nemocným, kteří trpí pokročilým nevyléčitelným onemoc-
něním. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku 

jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z respektu k jeho 
potřebám. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět 
nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane 
sám, že bude respektována jeho lidská důstojnost.

• Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní 
péči v domácím prostředí formou návštěv zdravotních sester, 
lékaře - specialisty, pečovatelky v rámci terénní odlehčovací 
služby, případně dalších odborníků.

• Hospicová  poradna je sociální služba, která poskytuje 
poradenství uživatelům – pečujícím o blízké trpící nevyléči-
telným onemocněním i samotným nemocným a následně 
i poradenství pozůstalým. Součástí hospicové poradny je 
půjčovna pomůcek, kde je možné zapůjčit si zdravotnické a 
kompenzační pomůcky, které umožní pečovat o nemocného 
člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů 
života.

Více informací získáte na www.hospicbrno.cz nebo  
na tel. 773 499 943.

JUDr. Jitka Smejkalová, předsedkyně Rady Gabriela o.s.  
Kamenná 36, 639 00  Brno

9. října 2010 – Světový den hospicové a paliativní péče
Světová  veřejnost  si  připomíná,  že  každý  člověk  má  právo  na  důstojnou 
péči v době své nemoci, na začátku i na konci života.


