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Řečkovická pošta

Pošta v řečkovické Kolaříkově ulici stojí už hezkou řádku let. Její otevření si vynutila výstavba zdejších sídlišť a s ní spojené stěhování 
obyvatel do nových bytů. Starý poštovní úřad v Medlánecké ulici už nemohl dostačovat rostoucímu počtu těch, kteří v nejbližším okolí 
našli svůj domov, a tak se otevření nové budovy stalo nezbytným.

Po dlouhé roky skýtaly přepážky tehdy moderního zařízení vítanou možnost vyřídit vše potřebné beze spěchu a téměř bez  
jakéhokoliv čekání. Na tyto časy však již můžeme jen vzpomínat. Historie s malou poštou, která jen s obtížemi odolává náporu návštěv-
níků, se opakuje, byť v odlišných kulisách. Už drahně let se každý, kdo sem zavítá, musí obrnit notnou dávkou trpělivosti, aby přestál 
mnohdy i desítky minut trvající přešlapování před okénky. Mnozí bezesporu raději volí cestu do Králova Pole či do centra města,  
aby v klidnějším prostředí a značně rychleji využili služeb dotyčné instituce.

Není divu, že na zdejší poště se řady čekajících před přepážkami staly trvalou součástí každého dne. Tento úřad totiž slouží 
i lidem z Medlánek, jejichž obyvatelstvo se značně rozrostlo, míří sem i lidé z Jehnic, Ořešína, Ivanovic, kde také přibyla řada obytných 
budov.

Česká pošta je samostatnou institucí, která obcím nepodléhá. Ty tedy nemohou do jejího chodu zasahovat. Lze toliko upozornit 
na existující potíže a žádat o zjednání nápravy.

Naše městská část proto zahájila jednání se zástupci České pošty o situaci v řečkovické pobočce. Padl příslib, že příslušní vedoucí 
pracovníci se pokusí nalézt cestu, jak nynější stav zlepšit. V úvahu přicházejí především opatření organizačního charakteru, jež 
může doplnit i přístroj na vydávání lístků s pořadovými čísly, známý z řady jiných míst. Rozšíření prostor, které dnešní pošta zabírá,  
představuje tvrdší oříšek. Jeho rozlousknutí vyžaduje především dostatečnou sumu peněz. V případě úřadu v Kolaříkově ulici se setká-
váme ještě s jednou nezanedbatelnou komplikací. Budovu, v níž působí, vlastní totiž nikoliv Česká pošta, nýbrž soukromá společnost, 
sídlící v Praze. 

Na jednání, o kterém již padla zmínka, bylo také řečeno, že městská část se dozví o změnách, jež místní poštu čekají. Věřme, 
že se podaří nalézt cestu, která přinese obrat k lepšímu. Zdá se však, že budoucnost nasvědčuje otevření nové pobočky například  
v Medlánkách – vezmeme-li v potaz skutečnost, že dosud volné plochy kolem řečkovických kasáren s velkou pravděpodobností 
natrvalo prázdné nezůstanou.

                                                                                                                              Ladislav Filipi, starosta MČ 
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60. schůze RMČ se konala 14. 4. Rada:
• projednala stav přípravy letošních Vavřineckých hodů,
• vzala na vědomí finanční plány základních a mateřských škol na rok 

2010,
• schválila dotace následujícím organizacím:
  Knihovna J. Mahena 10 000,-  Kč
  Kaisen Karate Klub Brno 5 000,- Kč
 Klub českých turistů 4 000,-  Kč
  Hortus, sdružení zahrádkářů 5 000,- Kč
  Fond ohrožených dětí 5 000,- Kč
  TJ Sokol Řečkovice 20 000,- Kč
  Dům dětí a mládeže 10 000 ,-Kč
  EkoCentrum 6 000,- Kč
 JUNÁK 14 000,- Kč
 OREL 20 000,- Kč
 Pionýr 14 000,- Kč
 Český svaz bojovníků za svobodu 5 000,- Kč
 Naděje 9 000,- Kč
 SHL Řečkovice  5 000,- Kč
 SK Řečkovice 14 500,- Kč
 Modrá linka 2 000,- Kč
 Brontosauří dětský oddíl Vlčí stopa 1 500,- Kč
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen 

2010,
• projednala návrh změn a doplňků Pravidel pronájmu bytů v domech 

v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady, kromě 
věcných připomínek nesouhlasila se zavedením tzv. sociálních a star-
tovacích bytů (jedná se o byty, za jejichž užívání by bylo hrazeno 
výrazně nižší nájemné než za ostatní),

• schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci odsávání  
v bytových domech Novoměstská 23 – 41, firmu Zdeněk Klimeš, 
vzduchotechnika, U Šatavy 733, Hrušovany u Brna,

• schválila smlouvu o dílo na opravu teras bytových domů Novoměstská 
23 a 25 se Stavební firmou AVUS, spol. s r. o., Ponětovice 121, 
Šlapanice,

• projednala bytové záležitosti,
• souhlasila se zvýšením kapacity MŠ Kárníkova 4 z 86 na 98 dětí na 

dobu tří let a se zvýšením kapacity MŠ Tumaňanova 59 z 25 na 28 dětí 
na dobu tří let,

• schválila výzvu k podání nabídky na regeneraci budovy MŠ Kárníkova 
4 (jedná se zejména o výměnu oken a opravu střechy, městská část 
získala od města Brna dotaci 2,6 mil. Kč na tuto akci),

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,

• projednala návrh Generelu pěší dopravy, jehož zpracování zadalo 
město Brno,

• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na údržbu veřejné zeleně 
v městské části, touto nabídkou se stala nabídka předložená firmou 
FALKY, spol. s r. o., Pompova 4, Brno,

• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory zastupitelstva,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XXVI. zasedání ZMČ se konalo 22. 4. Zastupitelstvo:
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen 

2010,
• souhlasilo s předloženými návrhy změn textové části Územního 

plánu města Brna,
• nenavrhlo v rámci projednávání novely vyhlášky města Brna  

č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zaří-
zeních, včetně restauračních zahrádek, žádné oblasti, v nichž lze tuto 
produkci vykonávat pouze v určeném čase,

• souhlasilo s návrhem novely Statutu města Brna, jíž městské části 
získají možnost vyjadřovat se k umístění výherních hracích přístrojů 
povolovaných Ministerstvem financí ČR (tzv. videoloterijních termi-
nálů) na území městské části, dále je touto novelou navrhováno svěřit 
zajišťování náhradní péče o zvířata podle zákona na ochranu zvířat 
proti týrání městu Brnu (městské části nejsou k zajištění této péče 
náležitě vybaveny),

• vzalo na vědomí informaci o volbě přísedících Městského soudu 
v Brně,

• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

61. schůze RMČ se konala 28. 4. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2010,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků a nebytových 

prostor,
• schválila uspořádání „Dětského dne za radnicí 2010“ 28. května 2010, 

tato akce je pořádána ve spolupráci s TJ Sokol Řečkovice,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F.

informace Úmč

Zpráva z 60. a 61. schůze RMČ a z XXVI. zasedání ZMČ 

XXVII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2010 od 15:00 hod.  
v zasedacím sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.

Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
Jan Jandl 

ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Hapalova s podporou Městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd 
pro seniory:
Ve středu 16. června 2010, odjezd v 7:30 hod., návrat  
ve večerních hodinách.  
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na 
Slovensku.
Přihlásit se lze na tel. čísle: 773 987 855 u paní Mikešové 
(každý den po 16:00 hod.).

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

POZVÁNKA NA BESEDU 
DO KNIHOVNY

Zveme všechny rodiče i prarodiče, kteří budou mít čas večer 
24. června od 18:30 hod., do knihovny na Kolaříkově ulici 
na besedu.
Téma: „VYSVĚDČENÍ – RADOST I STAROST“. O dětských 
radostech, starostech i trápeních si s námi bude povídat Bc. 
Bohuslava Horská, vedoucí Modré linky – linky důvěry pro 
děti a mládež v Brně.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jana Paculová,  knihovnice pobočky KJM v Řečkovicích
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Na kus řeči s STANISLAVEM MICHALÍKEM
Úkol zajistit rozhovor do červnového čísla ŘEČi se zastupitelem 

městské části i města Brna Ing. Stanislavem Michalíkem jsem přijal 
s chutí. Třeba i proto, že sportovci si mají vždy co říct. A jelikož 
vzájemné tykání je mezi sportovci běžnou záležitostí, zůstali jsme 
u něj i při přípravě tohoto interview.

Mgr. Marek Viskot

V  zastupitelstvu  naší  městské  části  působíš  již  dvanáctým  rokem. 
Neodpustím si tedy na tomto místě poměrně předvídatelnou otázku, co 
Tě ke vstupu do komunální politiky přimělo? 

Jednoznačně chuť udělat něco pro ostatní a pro městskou 
část. V roce 1998 jsem kandidoval za Unii svobody, po rozčarování 
z jejího dalšího směřování jsem v průběhu funkčního období 2002 
– 2006 vstoupil do ODS, neboť se obecně považuji za pravicově 
smýšlejícího člověka. 

Práce zastupitele je z části definována jeho zařazením do komisí či 
výborů. Zastáváš funkci předsedy komise výstavby a dopravy. Mohl bys 
přiblížit, čím se zmíněná komise nejvíce v poslední době zabývá a jaké 
problémy řeší? 

Z hlediska dopravy musím zmínit problematiku napojení severní 
části Brna, tedy rychlostní komunikaci I/43, která už nestačí součas-
nému vytížení. Trápí nás také otázka jejího odhlučnění. Pozornost 
si zaslouží také parkování, zejména ve starší zástavbě. Co se území 
městské části týče, chybí nám podle mého názoru přirozené 
reprezentativní centrum. Potenciál plnit tuto úlohu mají Palackého 
náměstí nebo prostranství před gymnáziem. Do budoucna se nabí-

zejí prostory bývalých kasáren, na které 
bohužel městská část měla a má pouze 
malý vliv. Zde vidím působnost komise 
v procesu přípravy nového územního 
plánu, který by měl zmíněnou oblast řádně 
pojednat, nikoliv ji neřešit.

V  předvolebním  letáku  z  roku  2006  jsem 
se  o  Tobě  dočetl,  že  jsi  byl  dlouholetým  aktivním  vrcholovým  spor-
tovcem. O jaký sport se jednalo? 

Přes 20 let jsem se věnoval bojovým uměním, přesněji tradič-
nímu karate. V Řečkovicích jsem vedl sportovní oddíl, takže z těchto 
dob si mě možná pamatují někteří rodiče. Obecně tento sport 
považují za přínosný pro život, neboť vede k vypěstování takových 
vlastností jako vytrvalost, houževnatost nebo cílevědomost.

Na  závěr  otázka,  která  se  před  říjnovými  komunálními  volbami 
nabízí. Chystáš-li se kandidovat do zastupitelstva městské části, s jakými 
cíly? 

Budu kandidovat do zastupitelstva městské části, kde bych chtěl 
navázat na práci z minulých let a věnovat se především proble-
matice územního plánování, ostatně například o areálu bývalých 
kasáren jsme již hovořili. Současně bych se rád ucházel i o kandi-
daturu do Zastupitelstva města Brna, kde se v současnosti věnuji 
oblasti sportu a kultury. 

Stando, děkuji Ti za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v další 
práci.

Regenerace budovy MŠ Kárníkova a další novinky z oblasti školství
Na následujících řádcích si dovolím zmínit se o některých 

tématech, které městská část v oblasti školství a školských budov 
v nedávné době řešila nebo aktuálně řeší.

Obdobně jako v posledních 3 letech, uvolňuje také letos 
město Brno finanční prostředky určené na opravy a rekonstrukce 
škol. Bohužel, skutečnost ekonomické krize a s ní spojená 
nedobrá kondice také veřejných rozpočtů musí nezbytně vést ke 
střídmosti i v této výdajové oblasti. Pro letošní rok bylo tedy na 
opravy budov mateřských a základních škol určeno pouhých 28 
miliónů korun pro všechny městské části dohromady. Ve světle 
těchto okolností považuji získání dotace z městského rozpočtu 
v celkové výši 2,6 mil. korun za příjemný úspěch. Finanční 
prostředky budou použity na výměnu oken a opravu střechy 
budovy MŠ Kárníkova, včetně položení zateplovací fólie. Tyto 
kroky jsou součástí záměru postupné regenerace jak této, tak 
i dalších školských budov v městské části. Práce budou probíhat 
v průběhu prázdninových měsíců letošního roku.

Pokračuje také snaha reagovat na stále zvýšenou poptávku 
po místech v mateřských školách. Pokud se dotčené orgány, 

zejména Krajská hygienická stanice, vyjádří kladně, dojde 
prostřednictvím změny ve školském rejstříku k dočasnému navý-
šení kapacity ve třídách již zmíněné MŠ Kárníkova. Rada městské 
části s tímto navýšením souhlasila na své schůzi konané dne 14. 
dubna 2010. Díky výjimce (na 2 až 3 roky) z maximálního počtu 
dětí v jedné třídě by tak bylo možno ve zmíněné mateřské škole 
přijmout navíc celkem 12 dětí.

Závěrečná zmínka patří projektu Přístavba MŠ Tumaňanova. 
V současné době městská část usiluje o zajištění financování 
této akce, jejíž realizace by přinesla vznik nové třídy pro 25 
dětí. Slibně vypadají šance na získání dotace z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod, jelikož v rámci předložených 
brněnských projektů se náš záměr ukazuje jako jeden z nejlépe 
hodnocených. Poměrně složitý rozhodovací proces bohužel 
nedovolí započít se stavebními pracemi dříve než v příštím roce, 
tedy o letních prázdninách 2011. Na novou třídu se tak patrně 
budeme moci těšit až v průběhu roku 2012.

Marek Viskot, místostarosta MČ
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Ve 20. letech minulého století vznikla při Jandáskově ulici 
družstevní čtvrť železničních zaměstnanců zvaná „Ve šraňcích“. 
Uzavřený obytný soubor tradicionálně laděných řadových rodin-
ných domků s ústředním náměstím umocněným dominantním 
bytovým domem vzbuzuje zaslouženou pozornost a obdiv 
architektů a urbanistů ještě dnes. V posledním desetiletí jakoby 
se letité komunikace a inženýrské sítě v této zástavbě ztrácely 
před očima. Rekonstrukce ulic Královka, Železničářská, Jehnická 
a Luh včetně náměstí Vojtěšky Matyášové se stala nutností. Po 
letech odkládání se podařilo tuto velkou investiční akci prosadit 
do rozpočtu města Brna na roky 2009 a 2010. 

Po projektové přípravě a výběrovém řízení na zhotovitele 
byla v březnu 2009 podepsána se společností D.I.S. spol. s. r.o. 
smlouva o dílo za více než 42 mil. Kč s termínem dokončení 31. 
května 2010. Slouží ke cti stavební firmě, že nasmlouvaný termín 
byl dodržen. Pro celou lokalitu byl zpracován nový systém 
kanalizace, protože stávající řád byl kromě špatného technic-
kého stavu vlivem stáří i značně nesourodý, původní kanalizace 
byla napojována na novější páteřní kanalizaci ulice Jandáskovy, 
starou kanalizaci dokonce nikdy oficiálně BVK nepřevzaly do 
správy. U vozovek na Královce a Jehnické ulici musela být z dů-
vodu snížené únosnosti podloží upravena skladba konstrukčních 
vrstev. Vedle komunikací byl nově proveden rovněž vodovod 
a veřejné osvětlení. Úpravy se dotkly i parku na náměstí, kde 
vyrostlo nové dětské hřiště. 

Věřím, že obyvatelé tohoto malebného koutu naší městské 
částí si brzo zvyknou na poněkud změněný charakter komuni-
kací a dobře fungující infrastruktura vyváží nepohodlí, kterému 
byli vystaveni během stavby. A pokud se některý z čtenářů vydá 
na procházku třeba k mokrohorským rybníkům, má možnost si 
cestou prohlédnout velmi zajímavou zástavbu rodinných domů 
vylepšenou opravenými ulicemi. Mírné odbočení z cesty za to 
rozhodně stojí.

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora města Brna

Ulice kolem náměstí Vojtěšky Matyášové v novém hávu

Bohumír  FIALA 100 let 
Vilém  VÁŇA 97 let
František  HEMALA 91 let 
Ludmila  OPLATKOVÁ   91 let
Marie  ŠVANDOVÁ   91 let
Jiří  URBAN   90 let 
Stanislav BASTL 85 let 
Robert  KLOUDA   85 let .
Jindřich  CHLUP   85 let
Bohumila  JIRUŠKOVÁ   85 let 
Božena  VOSTALOVÁ   85 let
Věra  KOZUMPLÍKOVÁ   85 let
Ladislav  SCHINKE   80 let
Bohumír  DRLÍK   80 let
Radoslav  KRAUS   80 let
Jaroslav  JEŽ   80 let
Eduard  LACÍK   80 let
Božena  HORÁKOVÁ 80 let
Margit  SOUKUPOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

V květnu 2010 oslavili své životní  
jubileum tito naši spoluobčané

ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno-Kr. Pole 
informuje o červnových akcích:

2. 6. 2010 19:00 Besední dům – Koncert symfonického  
orchestru mládeže ZUŠ města Brna, 
sólistka ze ZUŠ V. Kaprálové  
– L. Morysová, akordeon

3. 6. 2010 18:00 Koncertní sál ZUŠ – Absolventský koncert
4. 6. 2010 18:00 Freskový sál Staré radnice  

Podvečer se starou hudbou
8. 6. 2010 18:00 ZUŠ, učebna č. 205 – Absolventská výstava 

- třída Mgr. Brázdové
9. 6. 2010 18:00 Koncertní sál ZUŠ – Žákovský koncert
14. 6. 2010 19:00 Koncertní sál ZUŠ – Koncert SBM
15. 6. 2010 15:00-18:00  

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ
16. 6. 2010 18:00 Koncertní sál ZUŠ – Koncert k životnímu 

jubileu bývalé pedagožky A. Jedličkové
21. 6. 2010 18:00 Koncertní sál ZUŠ – Informační schůzka 

rodičů nově přijatých žáků
Mgr. H. Jankovská

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

zve na
ZÁVĚREČNÝ A ABSOLVENTSKÝ KONCERT 15. června 2010 v 17:30 hod. v sále školy
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – společný projekt hudebního, výtvarného a tanečního oboru  
18. června 2010 v 17:00 hod. v sále školy
Přijímací zkoušky a zápis do všech oborů na školní rok 2010/11 
 v červnu vždy pondělí – čtvrtek v 15:00 – 17:00 hod.
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OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

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

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

Zve na akci Rákosníček a hvězdy – 12. 6. 2010 v 17:30 hod. start na 
konečné tramvaje č. 4 (Kraví hora). S sebou lampion, svíčku a 40,-Kč/dítě. 
Na děti (od 3 let) čeká stezka s úkoly a nakonec pohádka. Vstupenky lze 
zakoupit na všech našich pobočkách, zbylé pak na místě půl hodiny před 
začátkem. Za špatného počasí se akce koná v prostoru CVČ Mateřídouška. 
Informace: R. Čáslavová, tel.: 603 277 961.
Klub Rákosníček: hlídání dětí o prázdninách:  
12. – 16. 7., 23.8. – 27. 8. 2010 celý týden.
S přihlášením se vybírá vratná záloha 150,- Kč. Od 30. 8. 2010 bude 
Rákosníček otevřen každý den 8.00 - 13.00 hod.  
ZÁPIS na 2010/2011 se koná 1. – 10. 6. 2010 v době konání Klubu. 
Tábory:
12. – 16. 7. 2010 Se strašidly po Brně – příměstský tábor od 6 let. 
Zjistíme, kde v Brně straší, budeme mít i karneval. Cena: 900,- Kč.  
R. Čáslavová, tel.: 603 277 961 
26. – 30. 7. 2010 Po stopách našich předků - příměstský tábor od 7 let.
Tvoření, výlety, soutěže a hry. Cesta naší minulostí. Cena: 900,- Kč.  
K. Psotová, tel.: 732 325 457 
1. – 6. 8. 2010 Dance camp – výtvarně taneční tábor v Olešné na 
Vysočině. Pro všechny, kteří se rádi hýbají a tvoří. Cena: 2 850,- Kč. 
Přihlášky a platby do 15.6. R. Čáslavová, tel.: 603 277 961 
23. 8. – 31. 8. 2010 Cesta kolem světa – příměstský tábor od 6 let.  
Hry, tvoření, výlety. Cena: 900,-/1200,- Kč. E. Nešutová, tel.: 603 277 961.

Pobočka CVČ Domino, Kořískova 16 
kontakt. osoba Jana Podzemná, tel.: 608 644 313, j.podzemna@email.cz

19. - 23. 7. 20101 Cesta do pravěku – příměstský tábor. Získávání 
magických zubů, tvoření, hry, 3 dny v Brně, 2 dny v Dolních Věstonicích. 
Cena 1300,-Kč. 

23. - 27. 8. 2010 Příměstský výtvarný tábor pro děti od 6ti let -
různé výtvarné techniky zábavnou formou, hry, soutěže, výlety.  
Cena: 850,-Kč/5dní (bez stravy), možno i 1 den - 200,- Kč.

DĚTSKÝ DEN - 1. 6. 2010 od 15:15 hod. a od 16:30 hod.
Hledání pokladu a zdobení lahviček, odměny. Určeno pro mladší školní 
děti a děti od 2 let s doprovodem. Vstup 50,- Kč.  Pro děti z kroužků  CVČ 
Domino 30,-Kč. Nutno se nahlásit předem na výše uvedeném kontaktu. 

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ a MINIJARMARK (keramika, šperk,  
drátkované výrobky) 2. 6. 2010, 13:00 – 18:00 hod.,  
vernisáž v 17:00 hod.
Zveme všechny rodiče, děti z kroužků i veřejnost na výstavu dětských prací 
vzniklých v CVČ Domino v r. 2010. Slavnostní zahájení výstavy s odhalením 
sochy vytvořené dětmi a malým občerstvením proběhne v 17 hodin. 
Výstava a  minijarmark budou k dispozici návštěvníkům celou středu  
13:00 – 18:00 hod. Dále pak výstava uvnitř budovy ke zhlédnutí do  
15. 6. 2010 v době konání kroužků.

R. Čáslavová

Placená incerce

Placená incerce

Placená incerce

Rodinné centrum MaTáTa
pořádá ve čtvrtek 3. června 2010 

sportovně - zábavný den pro děti do cca 12 let 
(na zahradě před rodinným centrem, Vážného 6).

Téma letošních her: CESTA KOLEM SVĚTA
Start otevřen od 10:00 do 17:00 hod.,  

startovné 20,- Kč pro členy, 30,- Kč pro ostatní.  
Kromě zábavy bude pro děti připraven
dárkový balíček a další milá překvapení.
Akci podpořilo Statutární město Brno.

Sabina Karásková
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NABÍZÍM doučování i výuku angličtiny a francouzštiny dle 
domluvy, přeložím texty (i odborné) z A, F do Č a naopak. Horácké 
nám., tel.: 775104820, email: hanahajkova@centrum.cz.  
Přijímám už i přihlášky od září 2010.
VČELAŘ  nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg,  
medovinu, mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h, tel.: 549 250 323. Kr. Pole, 
S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál, tel.: 
602 550 175, www.aisakurzy.cz
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové 
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
PILATES  Bolí vás záda? Chcete zhubnout? Cvičení PILATES, POWER 
JOGA a jako novinka v Brně SPINE CORRECTOR ve FIT STUDIO 7,  
V Újezdech 7, Brno-Medlánky, www.fitstudio7.cz , tel.: 775 770 609.
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč.  
Práce obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup,   
spolehlivost kvalita.  Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
PRONAJMU či koupím byt nebo dům v této lokalitě. Ne RK! 
Tel.: 777 584 998
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 606 508 946
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
BYT či RD do 4 mil. koupí doktorka s hotov. 733 296 125
STUDIO ZDRAVÍ a KRÁSY hledá kolegyni, kolegu  možno HPP i VPP, 
časově neomezené. Tel. 773 599 551, mail: k.stop@seznam.cz
KOUPÍM byt v OV 2+1 na ul. Kárníkova, Uprkova.  
Tel.: 732 32 92 74

HLEDÁM prostory k pronajmutí v Řečkovicích do 20 m2.  
Tel.: 732 32 92 74
PRONAJMEME skladové a výrobní plochy v Kancelářském centru 
Brno, Ječná 29a, tel.: 545 154 401
PŘIJMEME uklízečku na zástup v letních měsících, ranní  
a odpolední směny. Jedná se o kancelářské prostory.  
Tel.: 545154401
PRODÁM garáž po částečné rekonstrukci v OV, včetně pozemku,  
při ulici Terezy Novákové vjezd dvůr č. 5,  tel.: 777 019 667 
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918. 
www.malby-natery.eu
KUPUJI vše z pozůstalosti. Platba IHNED. T.: 777 739 818
KVALITNÍ, levný nábytek: www.masiv-nabytek.cz
RYCHLÁ  půjčka 5-10 000 Kč. Bez poplatku předem. Brno a okolí.  
Tel: 608 282 608
FITKO JANA: pilates, power joga - pravidelné lekce pro začátečníky  
i pokročilé Bez rezervace! Kde? Sport.centrum Tak Hellas,  
Horácké nám. 15. Cvičíme i o prázdninách. www.fitkojana.cz
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra od 70. 
tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání – nainstaluji set-top-boxy, TV 
a DVD. Vytvořím webové stránky, digivize.cz, tel. 728 256 067 
NALÉHAVĚ hledám ke koupi byt 2kk a větší, ne přízemí a poslední 
patro, rychlé a serózní jednání. Tel.: 775 667 214 
POMOHU oddlužit za 2.000,- měs. Tel. 777 58 43 46
PŘIJĎTE ochutnat dobrou domácí pizzu v nové restauraci a pizzerii  
u Schwarzů. 
• velká letní zahrádka 
• denní menu, vždy výběr ze tří druhů jídel 
• přijímáme stravenky, nekuřácké a kuřácké prostředí 
• nová otevírací doba: po – ne 11:00-23:00 hod.  
Objednávka: 608 536 196, www.uschwarzu.cz 
Aktuální nabídku menu na www. lunchtime.cz 
KOSMETIKA, PEDIKŮRA-nově otevřeno, Broskvoňová 2,  
Brno-Medlánky. Tel.: 606 526 655

pLacená inZerce

Den Země s řečkovickou TOP 09
V pátek dne 23. dubna 2010 se řečkovická TOP 09 připojila k oslavě 

Dne Země. V moderním pojetí se jedná o ekologicky motivovaný svátek, 
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi 
o možných cestách řešení. Po konzultaci s oddělením životního prostředí na 
řečkovické radnici, kde jsme se snažili najít smysluplný a prospěšný projekt, 
jsme se rozhodli pro obnovu podpor u mladé generace stromků v parku 
na Horáckém náměstí. Není žádným tajemstvím, že je to právě lokalita 
trpící častými projevy vandalismu. Společně (a to i včetně našich potomků, 
kterým se zejména akce moc líbila) jsme tedy zkontrolovali téměř dvě 
desítky stromků, vyměnili či doplnili chybějící podpěry nebo příčky a upra-
vili úvazky. Odměnou nám pak byl pohled na řadu upravených stromků 
a dobrý pocit, že jsme také udělali něco pro životní prostředí naší městské 
části. Závěrem bych ráda dodala, že strana TOP 09 má zájem vytvořit 
novou tradici a každoročně se na Den Země podílet na zlepšení životního 
prostředí v Řečkovicích. V budoucnu bychom do těchto akcí chtěli zapojit 
i veřejnost, zejména mládež a děti. Doufáme, že díky větší informovanosti 
a spolupodílením se na obnově řečkovického prostředí, si budeme více 
vážit života kolem nás, méně jej ničit a více chránit.

Jako spoluorganizátor této akce bych ráda poděkovala všem, kteří ve 
svém volném čase přišli podpořit prospěšnou věc. 

Mgr. Dita Pivoňková 
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Sport
KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Sportovní program na ČERVEN:

Baseball - Extraliga ČR
27. 6. Hroši Brno: Kotlářka Praha 13:00 a 16:00 hod.
(hřiště v Zamilovaném hájku)

Volejbal - Krajská soutěž žen
12. 6.  Orel Řečkovice - Orel Obřany 10:00 a 13:00 hod.
26. 6. Orel Řečkovice - Sokol Hodonín 10:00 a 13:00 hod.
(Orelské sportoviště za gymnáziem T. Novákové) 

Futsal - I. A třída
5. 6. Řečkovice : Nekop 9:00 hod.
 Řečkovice : Svážná 9:50 hod.
19. 6. Řečkovice : Kalábek 9:00 hod.
 Řečkovice : Dynamo 9:50 hod.
(hřiště na Srbské za ZŠ na Slovanském náměstí)

Fotbal - II. třída městský přebor
5. 6. SK Řečkovice : Chrlice 16:30
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ můžete zasílat nejpozději  
do 10. 8., na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.

 Richard Foltýn 
člen komise sportovní RMČ

Krasojezdci zahájili letošní sezónu třemi novými českými 
rekordy a vstoupili tak výborně do kvalifikace na Mistrovství Evropy 
juniorů (MEJ), které se konalo v polovině května v německém 
Ludwigslustu.

První nominační závody se konaly 20. února 2010 ve Zlíně. 
Patnáctiletý junior Tomáš Rozbořil se představil s novou sestavou 
s obtížností 154 bodů a suverénní jízdou vytvořil nový juniorský 
rekord (143,84 bodů). V juniorkách zvítězila Nicole Frýbortová 
solidním výsledkem 139,27 bodů. Jezdí lehce a pěkně.

Světová juniorská rekordmanka Nikola Lebánková nemá ještě 
zvládnutou svoji obtížnou sestavu v hodnotě 165,3 bodu. Pokud 
chce zaútočit na zlato na juniorském mistrovství Evropy, musí ještě 
přidat. V krasojízdě dvojic se Nikola představila poprvé s Tomášem 
Rozbořilem a oba odvedli slušný výkon (94,35 bodů), který je oprav-
ňuje pomýšlet na cenný kov na MEJ.

21. února 2010 se konalo v řečkovické sokolovně Mistrovství 
Jihomoravského kraje. Tomáš Rozbořil výkonem 145,88 bodů 
vytvořil nový český rekord v kategorii mužů. Ten dosud držel Milan 
Křivánek. V kategorii juniorek opět zvítězila Nicole Frýbortová před 
Nikolou Lebánkovou.

Výborně zajela jedenáctiletá žákyně Zuzana Kuchařová, nová 
naděje české krasojízdy. Suverénně vyhrála v kategorii žákyň a se 
svou oddílovou kolegyní Adélou Přibylovou, vyhrála i ve dvojicích 
v českém žákovském rekordu.

Frýbortová, Lebánková a Rozbořil, všichni z Řečkovic, rovněž 
startovali 27. února 2010 v německém Heidenheimu (Badensko-
Würtenbersko) na soutěži JUNIOR MASTERS 2010, kde si mohli 
poměřit síly s nejlepšími juniory Německa, Rakouska a Švýcarska 
v rámci první německé kvalifikace na MEJ.

Ve velmi silné konkurenci se z našich závodníků nejlépe umístila 
Nicole Frýbortová, která obsadila pěkné 4. místo výkonem 142,82 
bodů. Finále nejlepších juniorek jí uniklo o pouhé 3 body.

Věra Břínková, trenérka Sportovní klub Policie Brno

Nové české rekordy sportovců z Řečkovic

MUDr. Petr Zlámal
Centrum gynekologické péče

Gromešova 36, 621 00 Brno

Od 1. 6. 2010 rozšíření ordinační doby
po – pá 7:30 – 13:00 hod.
čt  11:00 – 18:00 hod.
Dovolená: 28. 6. – 16. 7. 2010
 2. –   6. 8. 2010
www. gynekologie-brno.com

tel.: 541 225 296, trvalá možnost registrace

Murphyho zákony stále platí
„Existuje-li jen nepatrná možnost že to, co se má stát, se 

nestane, pak se to zcela jistě nestane“

O platnosti tohoto axiomu jsme se právě před pár dny 
přesvědčili my, členové Výboru pro národnostní menšiny. I letos, 
stejně jako vloni, jsme se snažili uspořádat Folklorní odpoledne 
národnostních menšin Brna. Abychom nepřišli s křížkem po 
funusu (vloni v době naší akce probíhala v Brně Muzejní noc 
a Týden kejklířů) a neměli jsme problémy s účastí souborů, vyrazili 
jsme za volným termínem už na přelomu roku 2009/2010. V té 
době byl kulturní kalendář města již hotov. Volná byla nádherná 
sobota 12. června 2010, takže jsme na tento den pozvali řadu 
brněnských skupin. A ejhle, i Brnu se tento termín dodatečně tak 
zalíbil, že na něj uspořádal na Staré radnici Den národnostních 
menšin města Brna. Jaká shoda náhod!  Kromě toho v tento den 
jsou folklorní slavnosti také v Rožnově pod Radhoštěm a kdoví 
kde ještě. Takže jsme utřeli – holt proti větru nelze…. Jsme jen 
Řečkovice a Mokrá Hora.

A aby toho nebylo málo, avizovanou besedu s kastelánkou 
státního zámku v Buchlovicích jsme museli přesunout až na 
začátek podzimu. Snad se na jeden všední podvečer najde 
na radnici volný sál. To už budou v plném proudu přípravy na 
komunální volby, takže bude jistě zájem o tyto prostory velký. 
Upřesnění termínu besedy najdete v prázdninovém čísle Řeči.

Omlouváme se tedy našim spoluobčanům za plané květnové 
sliby. Snad se v té současné záplavě předvolebních slibů různých 
politických stran na ty naše lokální a přízemní zapomene.

Ivan Koláčný 
předseda Výboru pro národnostní menšiny
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Kdo v červnu v Galerii na radnici?
Zkratka SVUM většině z nás asi mnoho neřekne. Přesto, že 

se jedná o organizaci s dlouhou a úspěšnou tradicí – Sdružení 
výtvarných umělců moravských se sídlem v Hodoníně. Toto  
sdružení, vedené současným předsedou akad. sochařem  
a medailérem André Víchou, sdružuje vedle profesionálních umělců  
i neprofesionály, umělce vysoce odborně školené i lidové, malíře, 
grafiky, sochaře, textilní výtvarníky a keramiky spolu se zástupci 
uměleckých řemesel.  

Na konec května pozvali SVUM s jeho reprezentativní výstavou 
do Valdštejnského paláce – sídla Senátu Parlamentu ČR. A po 
jejím skončení budeme moci zhlédnout tuto výstavu i u nás. 

Vernisáž se uskuteční na řečkovické radnici v pátek  
18. června 2010 v 18:00 hod., výstava bude otevřena v pracovní 
dny od 14:00 do 17:00 hod, o víkendech od 9:00 do 12:00 hod  
a od 14:00 do 17:00 hod. Věříme, že tato výstava bude půvabným 
a zároveň i důstojným zakončením výstavní sezóny 2009/2010 
Galerie na radnici.

Ivan Koláčný

Řečkovické 
 hudební léto

Jak již bylo avizováno v květnovém vydání zpravodaje 
ŘEČ, v rámci „Řečkovického hudebního léta“ se v pátek 
4. června 2010 od 19:00 hodin v hodovém areálu za 
řečkovickou radnicí uskuteční koncert skupin PIKNIK 
a POUTNÍCI.

Moderuje Waldemar Plch. Během koncertu vystoupí 
následník „Kocourkových tradic“ silák František Šebela. 

Předprodej vstupenek v ceně 50,- Kč zajišťuje ÚMČ 
města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého 
náměstí 11, na místě bezprostředně před zahájením 
koncertu.

Jan Jandl

výStava fotografií
Zobrazit něco, co tu bylo pouhé zlomky sekundy a zůstalo 

často lidským okem nepostřehnuto. Střípky dojmů, momentů  
a zážitků jak zcela poznával nový svět. Svět plný kontrastů,  
v němž se snoubí naděje s beznadějí, nespoutané ambice střídá 
hluchá prázdnota drog a apatie.

To jsou fotografie „Americké fragmenty“, které vysta-
vuje Michal Věžník v prostorách zámečku ÚMČ Řečkovice  
a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11. Můžete je zhlédnout 
každý úřední den: pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hod. až do 
poloviny srpna 2010.

Oldřich Gardáš, člen komise kultury a informací

Farní den v Řečkovicích
Římskokatolická duchovní správa Brno-Řečkovice

zve na tradiční

DEN  FARNOSTI
konaný v neděli 6. června 2010 v areálu  

bývalého řečkovického pivovaru (nad kostelem).
Odpolední kulturní program bude zajištěn.

Srdečně zvou farníci.

Nový zákon
Libor Bartoš v Galerii na radnici
V pátek 16. dubna 2010 byla u příležitosti významných 

velikonočních svátků zahájena na řečkovické radnici již 
déle avizovaná výstava. Designér Libor Bartoš navázal na 
výstavy předchozí a představil nejnovější výsledky své tvorby se 
sakrálními motivy. Jeho malby, grafiky či plastiky mohli zájemci 
spatřit již v 80. a 90. letech v Blansku, Brně či Praze. Autor se 
účastnil také několika společných projektů, poslední z nich se 
konal v letošním roce v Praze pod názvem „Kámen ke kameni 
a je tu chrám“. Je zastoupen také v soukromých sbírkách v České 
republice a ve Francii. Některé obrazy s duchovními motivy jsou 
instalovány v objektech Církve československé husitské, a to 
v Blansku, Vyškově, Rousínově či v Račicích. Kromě obvyklých 
návštěvníků našich kulturních počinů se výstavy tentokráte 
zúčastnili i zástupci Církve československé husitské v Blansku. 

O příjemnou a vpravdě sváteční atmosféru se postaral 
duchovní správce blanenské farnosti Martin Kopecký. Jakkoli se 
hosté cítili být příjemně naladěni, přece v jejich srdcích zůstával 
stín po nedávném leteckém neštěstí v sousedním Polsku. Všichni 
přítomní měli uprostřed této duchovní pospolitosti příležitost 
k zamyšlení nad běžnými rozměry našeho každodenního života, 
které mohou být znenadání ohroženy nebo docela zničeny 
nečekanými či dokonce tragickými událostmi.

Iveta Kubová

ROSKA Brno-město informuje
ROSKA je organizace, sdružující lidi s roztroušenou  

sklerózou, jejich rodinné příslušníky a přátele, která vznikla  
v Brně v roce 1995. Jde o chronické zánětlivé onemocnění  
centrálního nervového systému (mozek, mícha), poškozující 
pochvy nervových vláken i vlákna samotná, čímž negativně 
ovlivňuje řízení celé řady tělesných, mentálních i psychických 
funkcí.

I když je nemoc nevyléčitelná, je léčitelná a její průběh se 
dá ovlivnit zejména při časné dostatečné léčbě. Členem této 
organizace se může stát každý člověk s roztroušenou sklerózou, 
pokud se obrátí na centrum ROSKA Brno-město na ulici Srbská 
53 v Brně-Králově Poli. 

Pondělí:  9:00 – 15:00 hod.
Středa:  10:00 – 15:00 hod.
Tel. kontakty: PaedDr. M. Holíková, 737 918 597
 A. Odehnalová, 728 894 689 
 M. Kašparová, 733 386 580, 777 330 937
 Mgr. J. Navrátilová, 608 885 585
 RNDr. K. Neplechová, 731 513 409, 737 882 962

PaedDr. Maria Holíková


