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Vracel jsem se nedávno kolem poledne z jedné ze služebních cest. Autobus byl poloprázdný, a protože jsem
neměl na výběr rychlejší spoj jedoucí po dálnici, mohl jsem si v klidu vychutnat za oknem pomalu ubíhající krajinu.
Sníh už téměř všude sešel a na polích se začalo zelenat osení jako předzvěst přicházejícího jara. Mohl jsem také, díky
neolistěným stromům a keřům, pozorovat i stavby v jednotlivých vesnicích a městečkách, které bych v létě v bujné
zeleni ani nezahlédl.

Uvědomil jsem si v tu chvíli rozdíl mezi vzhledem těch českých a našich, moravských obcí, jejichž dominantou
většinou bývá kostel, historické i současné centrum duchovního života. Centrum obcí, kde kontinuita osídlení
nebyla v nedávné historii násilně přerušena.  Kostel je u Moravanů vizitkou prakticky všech obyvatel bez ohledu na
to, zda jsou či nejsou věřící. Na jeho obnovu a údržbu přispívají řadoví věřící i ostatní obyvatelé nemalými částkami.
A to ne ze setrvačnosti nebo jen z estetických důvodů. Jejich kostel je totiž součástí jejich života, jejich chlouba,
podstatná část kultury a staletých tradic.

Napadlo mě, zda právě z tohoto vnějšího efektu nečerpali svoje přesvědčení evropští sociologové, kteří nás
označují za nejateističtější národ v Evropě. Možná, že i oni vše na východ od Prahy už také považovali za Východní
Evropu, kterou netřeba brát v úvahu. Vztah ke kostelům neříká určitě vše o religiozitě národa, mnohé však napovídá.
Pochopitelně totéž neplatí o všech církevních stavbách. O ty, zařazené mezi Národní kulturní památky se postarat
dokážeme, ale ty ostatní mohou být „nám“ - přesněji některým lidem - ukradeny - v tomto případě zbořeny. Říkám-li
„nám“, mám tím na mysli nejen politiky a státní úředníky, ale zejména prosté lidi v Čechách. Jak vidět, kostely jako
centra duchovního života jim zřejmě chybět nebudou. I v tom je onen rozdíl mezi Moravou a Čechami nebo lépe
mezi Moravany a Čechy. Protože jsme však Česká republika, nebo chcete-li Česko, jsme všichni v jednom pytli.

S obdobím přicházejícího jara jsou po dvě tisíciletí spjaty i největší křesťanské svátky - Velikonoce. Navazují na
starší náboženské oslavy národů a kultur, které tu žily v době předkřesťanské a které se v mnohém staly předobrazem
řady našich křesťanských svátků a tradic. Nejlépe vystihují tuto skutečnost slova sv. Augustina: „To, co nazýváme

křesťanským náboženstvím, existovalo již ve starověku a bylo zde pořád, od samého počátku lidského rodu, dokud Kristus nesestoupil

do lidského těla, od kteréžto doby se ono pravé náboženství, jež zde již dávno bylo, nazývá křesťanstvím“.

Velikonoční svátky nám, věřícím křesťanům,
dávají svým tajemstvím zmrtvýchvstání naději, že
smrtí vše nekončí. Jsou to ve své podstatě svátky
radosti, víry a naděje. A že jsme v duchu myšlenky
sv. Augustina přijali do křesťanských oslav
Velikonoc i něco z tradic předkřesťanských Keltů
a starých Slovanů, je zcela přirozené a krásné.
Nyní jde jen o to, aby ony lidové zvyky v nás
nepřehlušily ten vlastní, ryze křesťanský obsah
oslavy Kristova vzkříšení. To však už bude věcí
každého z nás.

Přeji vám všem příjemné a veselé prožití
požehnaných svátků velikonočních.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
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A Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČ

4444411111. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 18.2. Rada:8.2. Rada:8.2. Rada:8.2. Rada:8.2. Rada:
- projednala zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků

městské části k 31. 12. 2008,
- schválila výsledky hospodaření mateřských a základních škol

k 31. 12. 2008 a schválila též příděly z tzv. zlepšeného
hospodářského výsledku do fondů těchto škol,

- schválila odpisové plány tzv. dlouhodobého hmotného majetku
základních a mateřských škol na rok 2009,

- schválila uspořádání akce „Sportovec roku 2008“ v pátek 6. 3. 2009
ve spolupráci s TJ Sokol Řečkovice a zakoupení cen pro sportovce
v hodnotě do 10 000 Kč,

- nesouhlasila se záměrem oddílu národní házené 1. NH Brno
vybudovat v areálu ZŠ Novoměstská víceúčelovou halu, městská
část připravuje vlastní projekt rekonstrukce příslušného školního
hřiště,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala návrh zadání změny regulačního plánu centrální části

Řečkovic,
- požádala Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města

Brna o úpravu funkčního typu části plochy při ulici Pod zahradami,
aby zde mohlo vzniknout přírodní hřiště,

- projednala žádost o změnu funkčního typu části pozemků
v lokalitě Skrejš z plochy lesa na plochu určenou k bydlení,

- projednala návrh zástavby nároží ulic Banskobystrická a Medlánecká
polyfunkčním domem s obchodními prostorami a byty,

- vzala na vědomí záměr TJ Sokol Řečkovice upravit stávající hřiště
při ulici Prumperk na tenisové kurty a volejbalové hřiště, tyto
hrací plochy doplní nezbytné zázemí, zahrnující i parkovací místa,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi a výbory.

XVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 12. 3. Zas2. 3. Zas2. 3. Zas2. 3. Zas2. 3. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:
- projednalo zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků

městské části k 31. 12. 2008,
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- projednalo návrh zadání změny regulačního plánu centrální části

Řečkovic,
- souhlasilo s návrhem změny regulačního plánu centrální části

Řečkovic na rohu ulic Banskobystrická a Medlánecká, jedná se
o změnu funkčního typu plochy z obchodu a služeb na smíšené
plochy centrálního charakteru a o zvýšení počtu nadzemních
podlaží ze tří na čtyři (vlastník pozemku zde zamýšlí vybudovat
polyfunkční dům),

- v souvislosti s novelou vyhlášky města Brna o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních nebyla navržena žádná
oblast, kde by mělo platit omezení této produkce,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
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Obec může vyhláškou stanovit podmínky spalování suchých
rostlinných materiálů nebo toto spalování zakázat, přičemž přihlíží
zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém
územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby. Spalování
těchto materiálů může zakázat, pokud zajistí pro jejich odstranění
jiný způsob (§ 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 písm. a zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). V Brně tuto problematiku
řeší obecně závazná vyhláška č. 26/2002, kterou se vydávají požární
řády městských částí. Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
spalování suchých rostlinných materiálů dosud nijak neomezila.

Při spalování rostlinného odpadu je ovšem třeba mít na paměti,
že se jedná o činnost, která může do značné míry obtěžovat ostatní
občany, a proto na ni pamatuje ve svém ustanovení rovněž občanský
zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění), který v § 127
uvádí, že vlastník „nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat
sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy“
atd. S podobnou úpravou počítá i návrh nového občanského
zákoníku.

Velkým nešvarem, který mívá každoročně na svědomí škody
na majetku a dokonce i ztráty na lidských životech, je vypalování
trávy a dalších porostů. Důrazně upozorňujeme, že zákon č. 133/
1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, takové jednání
zakazuje.
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(Ing. Libor Stlouk(Ing. Libor Stlouk(Ing. Libor Stlouk(Ing. Libor Stlouk(Ing. Libor Stloukal, tal, tal, tal, tal, tel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 5444441 421 421 421 421 421 71 71 71 71 743,43,43,43,43,
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ZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCE
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní
zájezd pro důchodce:
vvvvve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 7ek 7ek 7ek 7ek 7. května 2009, od. května 2009, od. května 2009, od. května 2009, od. května 2009, odjezd v 7jezd v 7jezd v 7jezd v 7jezd v 7.00 hod., návr.00 hod., návr.00 hod., návr.00 hod., návr.00 hod., návrat kat kat kat kat kolemolemolemolemolem
20.00 hod.20.00 hod.20.00 hod.20.00 hod.20.00 hod.
Trasa: Valašské Meziříčí (zámek) - sklo, porcelán a sbírka gobelínů,
Velká Lhoty, Štípa (kostely), Zlín - obuvnické muzeum, městské
centrum.
Přihlásit se lze osobně v budově ZUŠ v Brně-Řečkovicích,
Kořenského 23a v pátek 24. dubna 2009 od 16.00 do 17.00 hod.
u paní Michalcové.

MgrMgrMgrMgrMgr. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Pivoňkoňkoňkoňkoňkaaaaa
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POPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NA BESEDUA BESEDUA BESEDUA BESEDUA BESEDU
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čásčásčásčásčásti besedu se zásti besedu se zásti besedu se zásti besedu se zásti besedu se zástupci Městupci Městupci Městupci Městupci Městststststské policie a Pké policie a Pké policie a Pké policie a Pké policie a Policie ČR. Besedaolicie ČR. Besedaolicie ČR. Besedaolicie ČR. Besedaolicie ČR. Beseda
se usse usse usse usse uskkkkkutututututeční v úteční v úteční v úteční v úteční v úterererererý 2ý 2ý 2ý 2ý 211111. dubna 2009 od 1. dubna 2009 od 1. dubna 2009 od 1. dubna 2009 od 1. dubna 2009 od 16.00 hod. v6.00 hod. v6.00 hod. v6.00 hod. v6.00 hod. ve ve ve ve ve velkéelkéelkéelkéelké
zasedací míszasedací míszasedací míszasedací míszasedací místnostnostnostnostnosti ÚMČ Brti ÚMČ Brti ÚMČ Brti ÚMČ Brti ÚMČ Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora,a,a,a,a,
PPPPPalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 111111, dv, dv, dv, dv, dveřeřeřeřeře č. 1e č. 1e č. 1e č. 1e č. 108.08.08.08.08.

IveIveIveIveIveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá

přpřpřpřpředsedkyně kedsedkyně kedsedkyně kedsedkyně kedsedkyně komise živomise živomise živomise živomise živoooootního tního tního tního tního prprprprprososososostřtřtřtřtředí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosti a veřti a veřti a veřti a veřti a veřeeeeejnéhojnéhojnéhojnéhojného

pořpořpořpořpořádkádkádkádkádku RMČu RMČu RMČu RMČu RMČ
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORY NY NY NY NY NAAAAA
II. ČTII. ČTII. ČTII. ČTII. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2009TLETÍ 2009TLETÍ 2009TLETÍ 2009TLETÍ 2009

NNNNNa adra adra adra adra adrese Brese Brese Brese Brese Brno, Kno, Kno, Kno, Kno, Kořořořořořensensensensenského 23akého 23akého 23akého 23akého 23a
3. dubna návštěva Pavilonu Anthropos

17. dubna Ing. Lumír Sochorec Omán, Jemen 17.00 hod.
24. dubna Mgr. Jaromír Procházka Ve středních Čechách 17.00 hod.
15.  května RNDr. Lenka Fišerová, PhD. Baltský okruh 17.00 hod.
22.  května doc. RNDr.  Alena Žákovská Malajsie 17.00 hod.
29.  května Mgr. Rudolf Gryc Normandie, Bretaň 17.00 hod.
5. červena Ing. Zuzana Druckmüllerová Sopky Ekvádoru 17.00 hod.

12. června Mgr. Marie Klementová Amazonie 17.00 hod.

NNNNNa adra adra adra adra adrese Brese Brese Brese Brese Brno, Hapalono, Hapalono, Hapalono, Hapalono, Hapalovvvvva č. 20a č. 20a č. 20a č. 20a č. 20
6. dubna Hana Druckmüllerová Albánie III 17.00 hod.

20. dubna Mgr. Marie Klementová Sokotra - ostrovní perla Indického oceánu17.00 hod.
4.  května Ing. Lumír Sochorec Dálný východ 17.00 hod.

18.  května Mgr. Martin Bělocký Tádžikistán 17.00 hod.
1. června Mgr. Libuše Bělousová Zdravotní svépomoc 17.00 hod.

odbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdraaaaavvvvvoooootnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a kulturulturulturulturultury ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČ

EVEVEVEVEVOU FAOU FAOU FAOU FAOU FAJKUSOJKUSOJKUSOJKUSOJKUSOVVVVVOUOUOUOUOU
Vážení čtenáři, v dnešním dílu seriálu „Na
kus řeči s…“ se představí žena - reprezentantka
místního zastupitelstva - paní MUDr. Eva
Fajkusová. Jako dětská lékařka je v naší
městské části známá především rodičům
a jejich dětem, kteří ji coby pacienti
navštěvovali na zdravotním středisku
v Řečkovicích.
V 90. letech paní doktorka Fajkusová
vstoupila do komunální politiky a byla
zvolena členkou Zastupitelstva městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za KDU-
ČSL. Místní organizaci této politické strany
pak v posledních komunálních volbách do
zastupitelstva naší MČ v roce 2006
reprezentovala jako volební lídr.

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

DobrDobrDobrDobrDobrý den, paní doktý den, paní doktý den, paní doktý den, paní doktý den, paní doktorororororkkkkko. Myslím, žo. Myslím, žo. Myslím, žo. Myslím, žo. Myslím, žeeeee
přpřpřpřpředsedsedsedsedstatatatatavvvvvooooovvvvvat Vat Vat Vat Vat Vás širás širás širás širás široké veřoké veřoké veřoké veřoké veřeeeeejnosjnosjnosjnosjnosti v našíti v našíti v našíti v našíti v naší
měsměsměsměsměstststststské čáské čáské čáské čáské části je zhola zbti je zhola zbti je zhola zbti je zhola zbti je zhola zbytytytytytečné. Znají Večné. Znají Večné. Znají Večné. Znají Večné. Znají Vás dobřás dobřás dobřás dobřás dobřeeeee

NNNNNA KUS ŘEA KUS ŘEA KUS ŘEA KUS ŘEA KUS ŘEČI SČI SČI SČI SČI S

rrrrrodičodičodičodičodiče i děti, neboť od 70. lee i děti, neboť od 70. lee i děti, neboť od 70. lee i děti, neboť od 70. lee i děti, neboť od 70. let jst jst jst jst jsttttte působila v Řečke působila v Řečke působila v Řečke působila v Řečke působila v Řečkooooovicích na zdrvicích na zdrvicích na zdrvicích na zdrvicích na zdraaaaavvvvvoooootním stním stním stním stním střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkku jaku jaku jaku jaku jako dětso dětso dětso dětso dětská lékká lékká lékká lékká lékařkařkařkařkařka. Jak na tuta. Jak na tuta. Jak na tuta. Jak na tuta. Jak na tuto dobu dnes zo dobu dnes zo dobu dnes zo dobu dnes zo dobu dnes ze zpětného pohledue zpětného pohledue zpětného pohledue zpětného pohledue zpětného pohledu
vzpomínátvzpomínátvzpomínátvzpomínátvzpomínáte?e?e?e?e?

Usmívám se, protože 70. léta minulého století navozují přímo atmosféru historickou, archivní, muzejní. Ale je
to tak. Úsměv patří i té vzpomínce na mé povolání. Vzpomínám často a ráda. Byla to nejkrásnější léta. Se
sestrami v ordinaci jsme byly sehraný tým. Léta zapáleného, plného nasazení, někdy i vyčerpávajícího, ale krásná.
Povolání jsem se věnovala plně. Děti zbožňuji. Snažila jsem se laskavostí mírnit jejich bolesti a překonávat
nemoci. Rozuměla jsem jim. Mnohdy mě úvahy, zda došlo ke zlepšení nemoci, nenechávaly usnout. Ale ta
odměna v natažených ručkách batolete k pochování byla nad všechny poklady a dávala sílu do další práce. I
nyní po mnoha letech se ke mně hlásí „malí pacienti“ už jako zralé čtyřicetileté maminky nebo otcové.
Připomnělo mi to nedávnou příhodu, kdy jsem potřebovala informaci na brněnském letišti. U přepážky stál
vysoký mladý muž, který po mém dotazu odpověděl: „Nejste paní doktorka Fajkusová?“ Trochu mně zatrnulo.
Mé rozpaky hbitě přerušil větou: „Já jsem veškeré nemoci překonal a jsem úplně zdráv. Rád na Vás vzpomínám.“
Bylo to velmi milé. Byl to můj pacient, tehdy předškolák.

V ZasV ZasV ZasV ZasV Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvu městvu městvu městvu městvu městststststské čáské čáské čáské čáské části Brti Brti Brti Brti Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora působíta působíta působíta působíta působíte již od re již od re již od re již od re již od rokokokokoku 1u 1u 1u 1u 1998, ve v998, ve v998, ve v998, ve v998, ve volebním období 1olebním období 1olebním období 1olebním období 1olebním období 1998 - 2002 js998 - 2002 js998 - 2002 js998 - 2002 js998 - 2002 jsttttte jake jake jake jake jako členko členko členko členko členkaaaaa
kkkkkoaliční KDU-ČSL působila jeden čas také jakoaliční KDU-ČSL působila jeden čas také jakoaliční KDU-ČSL působila jeden čas také jakoaliční KDU-ČSL působila jeden čas také jakoaliční KDU-ČSL působila jeden čas také jako ro ro ro ro radní. Padní. Padní. Padní. Padní. Poooootttttom jsom jsom jsom jsom jsttttte be be be be byla přyla přyla přyla přyla předsedkyní kedsedkyní kedsedkyní kedsedkyní kedsedkyní komise šomise šomise šomise šomise škkkkkolsolsolsolsolství a mládetví a mládetví a mládetví a mládetví a mládežžžžže a v současnose a v současnose a v současnose a v současnose a v současnosti působítti působítti působítti působítti působíte v ke v ke v ke v ke v komisiomisiomisiomisiomisi
bbbbbytytytytytooooové a v kvé a v kvé a v kvé a v kvé a v komisi šomisi šomisi šomisi šomisi škkkkkolsolsolsolsolství, mládetví, mládetví, mládetví, mládetví, mládežžžžže a se a se a se a se a sporporporporportu. Jak vnímáttu. Jak vnímáttu. Jak vnímáttu. Jak vnímáttu. Jak vnímáte své působení jake své působení jake své působení jake své působení jake své působení jako ko ko ko ko koaliční a noaliční a noaliční a noaliční a noaliční a nyní jakyní jakyní jakyní jakyní jako opoziční zaso opoziční zaso opoziční zaso opoziční zaso opoziční zastupittupittupittupittupitelkelkelkelkelka?a?a?a?a?
Je to opravdu již deset let, kdy jsem jako nestraník kandidovala za KDU-ČSL. Do Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jsem
byla zvolena až ve druhé polovině volebního období po odstoupivším kolegovi Pavlu Horákovi.
Domnívám se, že pokud je koalice vyvážená, je to tvůrčí, soutěživá práce se snahou najít kompromis. Je-li koalice tvořena převahou jedné
strany, je to „boj“, obhájení názoru. Jde-li o opozici, v našem případě čtyřčlennou proti šestnáctičlenné koalici, je to také „boj“, ale
mnohdy marný. Zmínil jste se, že jsem v minulém funkčním období byla předsedkyní komise školství a mládeže. Troufám si říci, že jsem
byla tvůrčí opozicí. Iniciovali jsme nákup herních prvků do zahrad mateřských škol a dětských hřišť, zahájili jejich regeneraci a stavbu
nových, moderních. Podařilo se nám prosadit pořádání divadelního odpoledne na radnici pro předškolní děti a vánoční besídky
s občerstvením u stromečku. A protože tyto akce pokračují, dedukuji, že to byl dobrý počin. Uvádím to proto, abych byla konkrétní.
Po desetileté zkušenosti bych pro komunální politiku upřednostňovala volbu osobností před volbou stranickou.
VVVVVy jsy jsy jsy jsy jsttttte vlase vlase vlase vlase vlastně taktně taktně taktně taktně takooooovvvvvá léká léká léká léká lékařsařsařsařsařská rká rká rká rká rodina. Vodina. Vodina. Vodina. Vodina. Vy dětsy dětsy dětsy dětsy dětská lékká lékká lékká lékká lékařkařkařkařkařka, Va, Va, Va, Va, Váš manžáš manžáš manžáš manžáš manžel dosud orel dosud orel dosud orel dosud orel dosud ordinudinudinudinudinuje v Bíloje v Bíloje v Bíloje v Bíloje v Bílovicích nad Svicích nad Svicích nad Svicích nad Svicích nad Svitavitavitavitavitavvvvvou a syn Rou a syn Rou a syn Rou a syn Rou a syn Roberoberoberoberobert ort ort ort ort ordinudinudinudinudinuje naje naje naje naje na
zdrzdrzdrzdrzdraaaaavvvvvoooootním stním stním stním stním střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkku na Vu na Vu na Vu na Vu na Vrrrrránoánoánoánoánově ulici. Vvě ulici. Vvě ulici. Vvě ulici. Vvě ulici. Vyšeyšeyšeyšeyšetřtřtřtřtří si čloí si čloí si čloí si čloí si člověk přvěk přvěk přvěk přvěk při tak nári tak nári tak nári tak nári tak náročném a odpoočném a odpoočném a odpoočném a odpoočném a odpovědném povědném povědném povědném povědném povvvvvolání také čas na své kolání také čas na své kolání také čas na své kolání také čas na své kolání také čas na své koníčky a záliboníčky a záliboníčky a záliboníčky a záliboníčky a záliby?y?y?y?y?
Ne zcela lékařská. Mám ještě dceru a tu jsme se mírně snažili nasměrovat mimo zdravotnictví. Společné debaty, které většinou sklouzly do
medicíny, a nemoci jejích dvou dětí, z ní udělali zdatného půldoktora. Najít si koníčka je téměř nutností, a tak můj manžel, který více než
40 let ordinuje v Bílovicích nad Svitavou, relaxuje poslechem hudby, návštěvou koncertů, oper a divadel a o hudbě má již úctyhodný
přehled. Syn kromě hudby relaxoval psaním básní, vydal sbírku „Sivý křik“. Nyní žije spíše prózou s pětiletým synem. A pro mne v době
mého povolání byla relaxací i práce na zahradě, sport - odbíjená a samozřejmě hudba. Nejraději poslech Janáčka a Verdiho.
Teď, když se snažím držet krok s vnukem při tenisu, je to spíše groteska.
Ale jednoho kAle jednoho kAle jednoho kAle jednoho kAle jednoho koníčkoníčkoníčkoníčkoníčka přa přa přa přa přece jenom mátece jenom mátece jenom mátece jenom mátece jenom máte - je jím výtve - je jím výtve - je jím výtve - je jím výtve - je jím výtvarararararné umění. V naší galerii na rné umění. V naší galerii na rné umění. V naší galerii na rné umění. V naší galerii na rné umění. V naší galerii na radnici jsadnici jsadnici jsadnici jsadnici jsttttte již pře již pře již pře již pře již před leed leed leed leed lety jednu výsty jednu výsty jednu výsty jednu výsty jednu výstatatatatavu měla, v břvu měla, v břvu měla, v břvu měla, v břvu měla, v březnu t.reznu t.reznu t.reznu t.reznu t.r. js. js. js. js. jsttttteeeee
zde opět vyszde opět vyszde opět vyszde opět vyszde opět vystatatatatavvvvvooooovvvvvala své obrala své obrala své obrala své obrala své obrázky sázky sázky sázky sázky spolu s MUDrpolu s MUDrpolu s MUDrpolu s MUDrpolu s MUDr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslavem Řezáčvem Řezáčvem Řezáčvem Řezáčvem Řezáčem, jehoem, jehoem, jehoem, jehoem, jehož kž kž kž kž koníčkem je řoníčkem je řoníčkem je řoníčkem je řoníčkem je řezbářsezbářsezbářsezbářsezbářství a psaní básní. Co prtví a psaní básní. Co prtví a psaní básní. Co prtví a psaní básní. Co prtví a psaní básní. Co pro Vo Vo Vo Vo Vás tatás tatás tatás tatás tato zájmoo zájmoo zájmoo zájmoo zájmovvvvvááááá
činnosčinnosčinnosčinnosčinnost znamená?t znamená?t znamená?t znamená?t znamená?
Tomuto koníčku jsem se začala věnovat až po ukončení pracovního poměru, kdy bylo více času. Přihlásila jsem se do výtvarného kroužku
a jako nejstarší účastník si po dva roky osvojovala techniku malby. Protože jsem realistka, mám ráda soulad a jemnost, nejraději maluji
pastelem. Před deseti lety jsem s ostychem vystavila některé své výtvory a překvapilo mě, že se líbily. Snad i letos některé obrázky
návštěvníky výstavy potěšily. A co pro mne malba znamená? Jsem praktický člověk, narozený ve znamení Býka a to, že mi byl dán tento
„DAR“, mě drží v tvořivém přechodu do stáří.
A co VA co VA co VA co VA co Vaše vnoučata a babičkaše vnoučata a babičkaše vnoučata a babičkaše vnoučata a babičkaše vnoučata a babičkooooovvvvvssssské ské ské ské ské startartartartarosososososti?ti?ti?ti?ti?
Děti? Jsou pro mne alfou a omegou, stále ve středu mých zájmů, mé pozornosti. Nyní jsou to tři vnuci - 10, 5 a 1 rok, kterým se dosti
věnuji. Jsou to sluníčka, dodávají mi energii ke společnému vymýšlení různých napínavých her, závodění, hledání pokladů, řešené rébusů,
malování apod. Nevymykám se charakteristice ostatních babiček. Ty mají hladit, vyprávět a rozmazlovat, rodiče pak vychovávat.
Odměna je oboustranná. Vzájemně se na sebe těšíme a jsme spolu rádi.

PPPPPaní doktaní doktaní doktaní doktaní doktorororororkkkkko, děko, děko, děko, děko, děkuuuuuji Vji Vji Vji Vji Vám za rám za rám za rám za rám za rozhoozhoozhoozhoozhovvvvvororororor.....
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRUM VUM VUM VUM VUM VOLNÉHO ČASU DOMINO NOLNÉHO ČASU DOMINO NOLNÉHO ČASU DOMINO NOLNÉHO ČASU DOMINO NOLNÉHO ČASU DOMINO NABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:

VLAKEM NVLAKEM NVLAKEM NVLAKEM NVLAKEM NA ČERNOA ČERNOA ČERNOA ČERNOA ČERNOVICKVICKVICKVICKVICKOU TERASU LINKOU TERASU LINKOU TERASU LINKOU TERASU LINKOU TERASU LINKOU S1OU S1OU S1OU S1OU S1
Pro jízdu do zaměstnání v průmyslové zóně Černovická terasa můžete
využít novou vlakovou linku Kuřim - Česká - Brno-Řečkovice - Brno
Královo Pole - Brno Lesná - Brno Židenice - Brno-Slatina, označenou
jako intergovaná linka S1. Jezdí v pracovní dny ve špičkách 2x za
hodinu a v Brně-Slatině na vlaky navazují autobusy linky č. 77 jezdící
přímo k podnikům v průmyslové zóně.
Ranní odRanní odRanní odRanní odRanní odjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brna-Řečkna-Řečkna-Řečkna-Řečkna-Řečkooooovic:vic:vic:vic:vic:
5:09, 5:49, 6:29, 6:49, 7:29, 7:49, 8:14 hod.
Odpolední odOdpolední odOdpolední odOdpolední odOdpolední odjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brjezdy vlaků z Brna-Slatinna-Slatinna-Slatinna-Slatinna-Slatinyyyyy:::::
14:08, 14:33, 15:05, 15:31, 16:01, 16:33, 17:03, 17:31, 18:03, 18:38 hod.
V úseku Kuřim - Brno-Židenice linka S1 společně s linkou S3 vytváří
ve špičkách 10 - 15 minutový interval.
Další informace: e-mail: info@cd.cz, tel.: 840 112 113.

IDS JMKIDS JMKIDS JMKIDS JMKIDS JMK

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDA 70,A 70,A 70,A 70,A 70,
BRNO -KRÁLBRNO -KRÁLBRNO -KRÁLBRNO -KRÁLBRNO -KRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE
INFINFINFINFINFORMUJE O DUBNOORMUJE O DUBNOORMUJE O DUBNOORMUJE O DUBNOORMUJE O DUBNOVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKCÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:

1. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský koncert
16. dubna 18.00 hod. foyer Mahenova divadla Vernisáž výstavy „Čajem a kávou“
16. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ Oborový koncert dechového oddělení
20. dubna 19.00 hod. sál ZUŠ Koncert SBM - spoluúčinkují žáci ZUŠ V. Kaprálové
22. dubna 17.00 hod. MKG Husitská 1 Vernisáž výstavy žáků „Různě“
28. dubna 15.00 - 18.00 hod. Přijímací zkoušky do všech oborů
29. dubna Koncertní zájem žáků školy do Bratislavy
29. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský koncert

MgrMgrMgrMgrMgr. H. Jank. H. Jank. H. Jank. H. Jank. H. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

AKCE:
DDM KDDM KDDM KDDM KDDM KOŘÍSKOŘÍSKOŘÍSKOŘÍSKOŘÍSKOOOOOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666
Sobota 4. 4. 2009  Výtvarná dílna pro dospělé - cena 200,-Kč. 10.00
- 13.00 hod.

PRAPRAPRAPRAPRACCCCCOOOOOVIŠTĚ VEVERKA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE:VIŠTĚ VEVERKA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE:VIŠTĚ VEVERKA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE:VIŠTĚ VEVERKA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE:VIŠTĚ VEVERKA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE:
Sobota 11. 4. 2009 Korálkování - kurz pro dospělé. 9.00 - 12.00 hodin.

Sobota 18. 4. 2009  Fussing v keramické peci - kurz pro dospělé.
Cena 600,-Kč. 9.00 - 15.00 hod.

30. 4. 2009 Pálení čarodějnic - akce pro veřejnost na zahradě
Kulturního domu ve Veverské Bítýšce. 16.00 - 20.00 hod. Soutěže
a vystoupení pro děti, opékání buřtů s country kapelou. Vstupné
dobrovolné.

DDM ŘEDDM ŘEDDM ŘEDDM ŘEDDM ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
Pořádá v sobotu 25. dubna 2009 tradiční  POTOULÁNÍ. Start od
9.00 do 10.00 hod. před areálem bývalých kasáren na ulici
T. Novákové  v Řečkovicích.
Startovné 20,- Kč na osobu.
Trasa: Kasárna - Duhová Pole - Medlánky - Velká Baba - Ivanovice
(cca 6 km).

Cíl je bufítek u paní Radové v Ivanovicích. Zde obdržíte diplom
a medaili. Buřtíky na opékání s sebou.
Zve vás Ferda mravence - „práce všeho druhu“. Puntíkaté šátky
s sebou!
Akce se koná za každého počasí.

K. PsoK. PsoK. PsoK. PsoK. Psotttttooooovvvvvááááá

DNY ODNY ODNY ODNY ODNY OTEVŘENÝCH VRATEVŘENÝCH VRATEVŘENÝCH VRATEVŘENÝCH VRATEVŘENÝCH VRATTTTT
Při vaší Velikonoční procházce do údolí Ponávky se zastavte
v Atelieru Vránův mlýn. SdrSdrSdrSdrSdružužužužužení RE Vení RE Vení RE Vení RE Vení RE Vás zvás zvás zvás zvás zve na Dne na Dne na Dne na Dne na Dnyyyyy
ooooottttteeeeevřvřvřvřvřených vrených vrených vrených vrených vratatatatat, kde Vám letos kromě vlastní práce představíme
obrazy a sochy Zdeňka Macháčka ml. a sochy a porcelán
manželů Heleny a Jiřího Hlušičkových. Prodejní výstava se bude
konat o víkvíkvíkvíkvíkendech 4. a 5. dubna a 1endech 4. a 5. dubna a 1endech 4. a 5. dubna a 1endech 4. a 5. dubna a 1endech 4. a 5. dubna a 111111. a 1. a 1. a 1. a 1. a 12. dubna 2009,2. dubna 2009,2. dubna 2009,2. dubna 2009,2. dubna 2009,
vždy odpoledne od 1vždy odpoledne od 1vždy odpoledne od 1vždy odpoledne od 1vždy odpoledne od 15.00 do 15.00 do 15.00 do 15.00 do 15.00 do 177777.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod. V případě špatného
počasí se akce ruší.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

SdružSdružSdružSdružSdružení REení REení REení REení RE



55555 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
PLAPLAPLAPLAPLACENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCECECECECE

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777

SPOLESPOLESPOLESPOLESPOLEČENSKÁ RČENSKÁ RČENSKÁ RČENSKÁ RČENSKÁ RUBRIKAUBRIKAUBRIKAUBRIKAUBRIKA

VVVVVe se se se se střtřtřtřtředu dne 1edu dne 1edu dne 1edu dne 1edu dne 111111. únor. únor. únor. únor. února 2009a 2009a 2009a 2009a 2009 zemřela po
delší nemoci ve věku nedožitých 87 let panípanípanípanípaní
MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. Žof. Žof. Žof. Žof. Žofie Latie Latie Latie Latie Latooooovvvvvááááá. Celý svůj život prožila
v Řečkovicích a jako vedoucí lékařka Kliniky
infekčních chorob ve FN v Brně-Bohunicích
se zapsala do povědomí velké části zdejších
spoluobčanů. Patřila též k dlouholetým
aktivním členkám Sokola Řečkovice, byla
v duchu rodinné tradice i členkou Církve
československé husitské v Řečkovicích.

Děkuji všem, kteří se s mojí maminkou přišli rozloučit v pátek
13. února 2009 do Domu důstojného stáří v Brně - Maloměřicích,
i řadě dalších přátel a známých za upřímné projevy soustrasti.

Jan LataJan LataJan LataJan LataJan Lata

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

KAZISKAZISKAZISKAZISKAZISVĚTI MEZI NÁMIVĚTI MEZI NÁMIVĚTI MEZI NÁMIVĚTI MEZI NÁMIVĚTI MEZI NÁMI
O tom, že existují kazisvěti mezi námi, svědčí nález rozličného
odpadu (patrně vyhozený z auta) u cesty okolo bývalých
řečkovických kasáren, přesto, že sběrný dvůr je nedaleko
v Medlánkách nebo u řečkovického nádraží. Pravděpodobně pak
tento pachatel večer v hospodě žehrá na zhoršující se životní
podmínky na zeměkouli.

PPPPPaaaaavel Jirvel Jirvel Jirvel Jirvel Jirásekásekásekásekásek

KvKvKvKvKvalitní pralitní pralitní pralitní pralitní progrogrogrogrogram, sam, sam, sam, sam, spolehlivpolehlivpolehlivpolehlivpolehlivososososost.t.t.t.t.
TTTTTel.: 606el.: 606el.: 606el.: 606el.: 606777771111175897589758975897589

ÚČETNÍ FIRMA S DLÚČETNÍ FIRMA S DLÚČETNÍ FIRMA S DLÚČETNÍ FIRMA S DLÚČETNÍ FIRMA S DLOUHOLETOUHOLETOUHOLETOUHOLETOUHOLETOU PRAXÍOU PRAXÍOU PRAXÍOU PRAXÍOU PRAXÍ
zprzprzprzprzpracuacuacuacuacuje: účje: účje: účje: účje: účeeeeetnictví, daňotnictví, daňotnictví, daňotnictví, daňotnictví, daňovvvvvou eou eou eou eou evidenci,videnci,videnci,videnci,videnci,
mzdymzdymzdymzdymzdy, DPH, daňo, DPH, daňo, DPH, daňo, DPH, daňo, DPH, daňovvvvvá přá přá přá přá přiznání, Intriznání, Intriznání, Intriznání, Intriznání, Intrasasasasastttttatatatatat

MimořMimořMimořMimořMimořádná přádná přádná přádná přádná příleíleíleíleíležitžitžitžitžitososososost!t!t!t!t!
PPPPPoooootřtřtřtřtřebuebuebuebuebujejejejejettttte se naučit nebo zdoke se naučit nebo zdoke se naučit nebo zdoke se naučit nebo zdoke se naučit nebo zdokonalit v angličtině?onalit v angličtině?onalit v angličtině?onalit v angličtině?onalit v angličtině?

SSSSStaňttaňttaňttaňttaňte se s námi úse se s námi úse se s námi úse se s námi úse se s námi úspěšní a sebepěšní a sebepěšní a sebepěšní a sebepěšní a sebevědomí!vědomí!vědomí!vědomí!vědomí!

· Jarní a letní kurzy šité na míru každý den
· Od 18. dubna 2009 sobotní a nedělní výuka
· Sami si zvolíte počet hodin výuky a intenzitu

· Vysoce efektivní komunikativní výuka se zkušeným učitelem

NNNNNa základě sa základě sa základě sa základě sa základě sponzponzponzponzponzorororororssssského přkého přkého přkého přkého přísísísísíspěvkpěvkpěvkpěvkpěvku od britsu od britsu od britsu od britsu od britské jazykké jazykké jazykké jazykké jazykooooovvvvvééééé
ššššškkkkkoly Voly Voly Voly Voly Vám můžám můžám můžám můžám můžeme nabídnout feme nabídnout feme nabídnout feme nabídnout feme nabídnout fantantantantantasasasasastické centické centické centické centické ceny platnéy platnéy platnéy platnéy platné

pouzpouzpouzpouzpouze pre pre pre pre pro to to to to tooooottttto jaro jaro jaro jaro jaro a léo a léo a léo a léo a léttttto!o!o!o!o!
Další sDalší sDalší sDalší sDalší skvělé výhody najdekvělé výhody najdekvělé výhody najdekvělé výhody najdekvělé výhody najdettttte na wwwe na wwwe na wwwe na wwwe na www.jazyky.jazyky.jazyky.jazyky.jazyky.cf.cz!.cf.cz!.cf.cz!.cf.cz!.cf.cz!

Cena za 1Cena za 1Cena za 1Cena za 1Cena za 12 hodino2 hodino2 hodino2 hodino2 hodinový kvý kvý kvý kvý kurururururz = 500,- Kč!!!z = 500,- Kč!!!z = 500,- Kč!!!z = 500,- Kč!!!z = 500,- Kč!!!
(výuk(výuk(výuk(výuk(výukooooovvvvvé maté maté maté maté materiály + občeriály + občeriály + občeriály + občeriály + občerererererssssstvtvtvtvtvení v ceně!)ení v ceně!)ení v ceně!)ení v ceně!)ení v ceně!)

Den otevřených dveří v Řečkovicích: sobota 18. dubna 10.00 – 16.00!

JazykJazykJazykJazykJazykooooovvvvvá šá šá šá šá škkkkkola - Mgrola - Mgrola - Mgrola - Mgrola - Mgr. L. L. L. L. Lubomír Minařubomír Minařubomír Minařubomír Minařubomír Minaříkíkíkíkík
NNNNNooooovvvvvé náměsé náměsé náměsé náměsé náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 18, 628, 628, 628, 628, 621 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Brno, Tno, Tno, Tno, Tno, Tel.: 603 2el.: 603 2el.: 603 2el.: 603 2el.: 603 21111122222111113535353535
E-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@volnolnolnolnolnyyyyy.cz W.cz W.cz W.cz W.cz Web: wwweb: wwweb: wwweb: wwweb: www.jazyky.jazyky.jazyky.jazyky.jazyky.cf.cz.cf.cz.cf.cz.cf.cz.cf.cz

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

NNNNNooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 43ká 43ká 43ká 43ká 43
tttttel. 5el. 5el. 5el. 5el. 5444441 221 221 221 221 227 057 057 057 057 0544444

PPPPPo-Pá 9-1o-Pá 9-1o-Pá 9-1o-Pá 9-1o-Pá 9-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-12 hod.2 hod.2 hod.2 hod.2 hod.

Akční cenAkční cenAkční cenAkční cenAkční ceny ley ley ley ley letních pneu BARtních pneu BARtních pneu BARtních pneu BARtních pneu BARUMUMUMUMUM
165/70 R13 799,-Kč 165/70 R14 1020,-Kč
185/60 R14 1099,-Kč 195/65 R15 1447,-Kč



66666ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
ZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVOOOOOTTTTTA POL. SA POL. SA POL. SA POL. SA POL. STRANTRANTRANTRANTRAN PLAPLAPLAPLAPLACENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCECECECECE

KDU-ČSL PO VÝRKDU-ČSL PO VÝRKDU-ČSL PO VÝRKDU-ČSL PO VÝRKDU-ČSL PO VÝROČNÍOČNÍOČNÍOČNÍOČNÍ
ČLENSKÉ SCHŮZIČLENSKÉ SCHŮZIČLENSKÉ SCHŮZIČLENSKÉ SCHŮZIČLENSKÉ SCHŮZI

Ve čtvrtek 5. března 2009 se v sále bývalého pivovaru u kostela
konala členská schůze místní organizace KDU-ČSL Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora. Přítomní členové vyslechli zprávu o činnosti
a o výsledku hospodaření za uplynulý rok, byli seznámeni
s aktuálními informacemi z města i s celostátní politickou situací.
Na řadu přišla také komunální politika a práce našich zástupců
v místním zastupitelstvu, výborech a komisích.

Členové zvolili také nové vedení místní organizace pro další
funkční období. Předsedou se opětovně stal, po loňských
mimořádných volbách, Jiří Prchal. Místopředsedou byl zvolen
Oldřich Gardáš, členy výboru Jan Holík, Josef Bořecký, František
Hrabě, Vladimír Mazal, Ivan Koláčný, Ondřej Vít a Pavel Olbrich.
Místní organizace také zvolila pět delegátů na městskou konferenci,
která bude předcházet krajské konferenci a posléze sjezdu KDU-
ČSL, jenž se uskuteční v červnu tohoto roku v Kroměříži.

výbor MO KDU-ČSL Brvýbor MO KDU-ČSL Brvýbor MO KDU-ČSL Brvýbor MO KDU-ČSL Brvýbor MO KDU-ČSL Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa

AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul. Blahoslavova
41 (konečná tram. č. 6, zast.busu č. 42, 41, 70) ceny: střih + fouk. 280,- Kč,
trvalá, melír, barvení 490,- Kč vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení.
Mobil: 603 809 705. Prac. doba záleží na Vás!
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a daň. přiznání. Tel.: 603 903 029.
VČELAŘ nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu,
mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250 323. Kr. Pole,
S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918. www.malby-natery.eu
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
VYMĚNÍM NB v 1.patře 3+1 v Řečkovicích za NB 2+1 nebo 1+1 větší
s balkónem v Řečkovicích. Tel.: 541 227 420.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
ŠKOLENÍ S KREDITY pro zdravotnický personál, tel.: 602 550 175,
www.aisakurzy.cz
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v hor. stavu. Dohoda jistá. Tel.:
776 809 213.
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.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám. Tel.: 776 637 839.
NABÍZÍM k pronájmu garáž, ul. Novoměstská 1a. Tel.: 721 221 616
KOUPÍM STARÉ obrazy, hodiny, nábytek do r. 1950. I pozůstalost. Tel:
606 294 846, 541 21 21 48.
NABÍZÍM vyučování a doučování angličtiny a francouzštiny v Řečkovicích
na Horáckém nám. . Tel.: 775 104 820.
PRODÁM řadovou garáž v Podhájí nejvyšší nabídce. Tel.: 602 484 178.
PRODÁM chatu nad Globusem,zahrada,elektřina,městská voda. Tel.:542
213 143, po 20.00 hod.
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli první
a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší spokojenosti.
www.koupelnyjelinek.cz,  tel. 608 877 322.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
PRODÁM byt OV 3+1, 65 m2 , 12. patro, ul. Novoměstská. Velmi pěkný
- nadstandard, bez RK. Tel.: 608 456 990.
ÚKLID DOMÁCNOSTI v Řečkovicích. Hledám paní na pravidelný úklid
domácnosti (mytí a luxování podlah, utření prachu, čištění koupelny
a WC, žehlení prádla). Tel.: 602 454 644.
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket, 721 775 600.
MLADÁ lékařka koupí pěkný byt, nejlépe po rekonstrukci v Řečkovicích
nebo blízkém okolí. Tel.: 737 532 350.
Prodám DB/OV 3+1 po rekonstrukci, ul. Novoměstská, tel: 603 543 727.
ELEKTROINSTA Brno spol. s r.o. se sídlem v Brně-Kr.Poli přijme
účetní s praxí min. 5 let v organizaci do 50 zaměstnanců. Bližší info:
uctarna@elektroinsta.cz, 602 734 154.
DIGITÁLNÍ TV - pomohu s příjmem (11 programů zdarma). Nastavím
set-top-boxy, TV a DVD přístroje. Tel. 728 256 067, www.digivize.cz
FITKO JANA - Pilates (Horácké nám. 15), Pobyty v ČR, Fit víkendy,
Cvičení u moře. Více info: www.fitkojana.cz, 776 151 914.
HLEDÁME ročního kocourka, rezavý s bílou náprsenkou, slyší na jméno
Zikmund, čipovaný. Prosíme o zprávu, tel.: 604 571 806, 603 159 920.
PRODÁM novou válendu s úložným prostorem, nevhodný dar. Cena
dohodou, původní cena 4 tis.. Tel.: 549 271 561.
PRONAJMU světlý byt 1+1 (40m2) v Řečkovicích. Volejte po 17 hod. na
tel.: 724 090 166.
PRODÁM ZAHRADU v OV, k.ú. Medlánky 650 m2, zděná chata, studna,
el. 220/380, příjezd na pozemek. Tel.: 777 180 320.
VÁŽENÉ slečny i paní, přijďte si zacvičit - protáhnout i posílit svaly
a uvolnit mysl - do příjemného prostředí i kolektivu. Cvičíme Út 18.45-
20.00, 20.05-21.20 a Čt 19.00-20.15 v sále SZUŠ Universum, Kořenského
23a, Kč 40,-/75min. Těší se Alena a Kristýna. Info: 774 693 853.
PROVÁDÍM elektroinstalace,revize,hromosvody,byt.jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.

111115. BŘEZEN 15. BŘEZEN 15. BŘEZEN 15. BŘEZEN 15. BŘEZEN 1939939939939939
V dějinách národů jsou dny, jež se nesmazatelně vrývají do

paměti těch, kteří byli nuceni je prožít. V povědomí generací
následujících pak tyto dny patří k nejtragičtějším kapitolám národní
historie. Takovým dnem byl i osudný 111115. bř5. bř5. bř5. bř5. březezezezezen 1en 1en 1en 1en 1939939939939939, jehož kulaté
výročí jsme si v minulém měsíci připomněli.

V časných ranních hodinách dne 15. března 1939 obsadila
německá armáda mnichovskou dohodou okleštěný zbytek českých
zemí a následujícího dne byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava.
O den dříve odhlasoval slovenský autonomní sněm v Bratislavě
pod nátlakem Berlína vytvoření klerofašistického Slovenského štátu,
který se stal vazalským satelitem nacistického Německa. Území
Podkarpatské Rusi bylo okupováno Maďarskem.

Okleštěný zbytek československého státu bez pohraničních
opevnění a s demoralizovanou armádou, zbavený všech opor
a spojenectví, neměl sílu ani reálnou možnost se sám smysluplně
vojensky bránit. Dramaticky probíhala okupace také v samotném
Brně, které 17. března 1939 osobně navštívil Adolf Hitler, nadšeně
vítám místním německým obyvatelstvem a fanatickými nacisty.
Statečně se zachoval demokraticky zvolený starosta Brna
Ing. Dr. Rudolf Spazier. Ten odmítl vydat radnici brněnským
Němcům a ve funkci zůstal až do 23. března 1939, kdy svou
starostenskou funkci uvolnil na nátlak gestapa a pod pohrůžkou
trestu smrti. Ze své kanceláře byl násilím vyvlečen poté, co bylo
Zastupitelstvo města Brna nacisty zrušeno. Do čela brněnské správy
byl jako jmenovaný vládní komisař dosazen přesvědčený brněnský
nacista Oskar Judex, který převzal veškerou vládu nad městem.

Pro český národ nastalo jedno z nejtragičtějších a nejtemnějších
období národních dějin. Život všech vrstev českého národa bez
rozdílu poznamenalo společné neštěstí. Poddat se mu však nechtěly.
Tisíce našich statečných vojáků na válečných frontách v zahraničí
jakož i vlastenců v domácím odboji hrdinsky bojovaly a umíraly za
opětovnou existenci a svobodu své milované země - Československé
republiky. S pevnou vírou a nadějí, že jednou tu bude zase slavnostní
„den první - den osvobození.“

Ten den opravdu přišel. Za šest let.
Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

HISHISHISHISHISTTTTTORIEORIEORIEORIEORIE
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1. NH BRNO, o.s., oddíl národní házené

Novoměstská 21a, 621 00 Brno, IČO: 26627809
Bank. spojení: ČSOB Brno, č. účtu: 183944484/0300,

www.1nhbrno.cz, e-mail: 1nhbrno@1nhbrno.cz

NÁRNÁRNÁRNÁRNÁRODNÍ HÁZENKÁŘI JSOUODNÍ HÁZENKÁŘI JSOUODNÍ HÁZENKÁŘI JSOUODNÍ HÁZENKÁŘI JSOUODNÍ HÁZENKÁŘI JSOU
PŘED ZAHÁJENÍM JPŘED ZAHÁJENÍM JPŘED ZAHÁJENÍM JPŘED ZAHÁJENÍM JPŘED ZAHÁJENÍM JARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSTITITITITI

PRPRPRPRPRVNÍ LIGVNÍ LIGVNÍ LIGVNÍ LIGVNÍ LIGYYYYY
Po více jak půlroční přestávce startuje druhá část nejvyšší

soutěže v národní házené. Po podzimu vedou svěřenci Zdeňka
Filípka ligovou tabulku a i na jaře by chtěli uspět co nejlépe. Tedy
pokusit se o zisk mistrovského titulu. Vedení klubu doufá, že si
tyto jistě napínavé boje nenechají ujít diváci a fanoušci ryze českého
sportu.

Jak tedy probíhala samotná cesta brněnských házenkářů až
mezi nejlepší čtveřici v republice? Vytýčená trasa začala postupně
lednovým čtvrtfinále, které se konalo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Svěřenci Zdeňka Filípka společně s domácím oddílem postoupili
do semifinále, které pro změnu pořádal oddíl z města na soutoku
řek Svratky a Svitavy. Na domácí půdě Brněnští neponechali nic
náhodě a společně s východočeskou Dobruškou postoupili mezi
nejlepší čtyři týmy ČR.

Loňští obhájci stříbra by rádi zaútočili na celkový primát v této
zimní soutěži. Cesta však nebude lehká. V sobotu 14. března se 1. NH
BRNO utká postupně s Dobruškou, Plzní a Nýřany. Všechno to jsou
kluby, které patří k absolutní házenkářské špičce. Zlatý hřeb zimní části
sezóny se koná v Řevnicích u Prahy, kde v sobotu se utkají nejprve o
celkový primát muži, v neděli pak přijdou ke slovu ženy.

Co se týče samotné ligové pouti, ta odstartuje 11. dubna 2009
na půdě Staré Vsi nad Ondřejnicí. Před domácím publikem se Brňané
představí poprvé 19. dubna 2009 od 14:00 hod. V rámci třináctého
kola přijede do Brna tým z Nového Města nad Metují - Krčína.

Liga právě startuje, věříme, že nás přijdete podpořit v bojích o
mistrovský titul. Určitě se máte na co těšit. Oddíl sídlí na ulici
Novoměstská 21a v Řečkovicích. Pro získání dalších informací
můžete rovněž zavítat na webové stránky klubu - www.1nhbrno.cz

RRRRRoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčekekekekek

SEZNSEZNSEZNSEZNSEZNAM OCENĚNÝCH SPORAM OCENĚNÝCH SPORAM OCENĚNÝCH SPORAM OCENĚNÝCH SPORAM OCENĚNÝCH SPORTTTTTOOOOOVVVVVCŮ ZA RCŮ ZA RCŮ ZA RCŮ ZA RCŮ ZA ROK 2008OK 2008OK 2008OK 2008OK 2008
SporSporSporSporSportttttooooovvvvvec rec rec rec rec rokokokokoku 2008u 2008u 2008u 2008u 2008
Ladislav Zapletal, JUDO BUDO Brno Řečkovice, 2. místo na MČR dorostenců
Antonín Vlček, Gymnázium Řečkovice, Draci Brno, baseball, 1. místo na MČR žáků
Kateřina Klimplová, Gymnázium Řečkovice, softball, 1. místo na MČR žákyň, 3. místo na ME žákyň
Jiří Pavlacký, Gymnázium Řečkovice, JUDO BUDO Brno, 1. místo na MČR žáků
Štěpánka Hawerlandová, Gymnázium Řečkovice, Kometa Brno, plavání, 2. a 3. místo na MČR žákyň
Jan Zeisel, Gymnázium Řečkovice, Draci Brno, baseball, 1. místo na MČR žáků
Martin Červinka, Gymnázium Řečkovice, Draci Brno, baseball, 1. místo na MČR žáků, nejlepší hráč soutěže, reprezentant ČR
Lukáš Dočkal, SK Řečkovice,
Martin Vala, SK Řečkovice,
Jan Petr, 1. NH Brno, nejlepší házenkář sezóny 2007/08
Dominika Pitrová, TAK Hellas Brno, zápas, dvojnásobná mistryně
ČR mladších žákyň
Kristýna Pitrová TAK Hellas Brno, zápas, dvojnásobná mistryně
ČR starších žákyň, reprezentantka ČR
Jiří Pašek, TAK Hellas Brno, zápas, mistr ČR kadetů, 3. místo na
ME kadetů ve volném stylu Michal Prukner, TAK Hellas Brno,
zápas, mistr ČR, nejúspěšnější člen stříbrného prvoligového
družstva seniorů
Petra Illeová, TAK Hellas Brno, zápas, mistryně ČR, reprezentantka ČR
Jakub Mašek, TJ SOKOL Řečkovice, krasojízda, 2. místo na MČR,
3 místo na ME juniorů, 9. místo na MS dospělých
Martin Šiler, TJ SOKOL Řečkovice, krasojízda, 3 místo na ME juniorů
Martina Trnková-Štěpánková, TJ SOKOL Řečkovice, krasojízda, mistryně
ČR, dlouholetá reprezentantka ČR (trojnásobná mistryně světa)
Miroslav Geršl, Futsal Řečkovice,
Pavel Kahoun, Orel Jednota Brno-Řečkovice, futsal
TTTTTrrrrrenér renér renér renér renér rokokokokoku 2008u 2008u 2008u 2008u 2008
Jiří Hirsch, JUDO BUDO Brno Řečkovice
Milan Žáček, TAK Hellas Brno
Dana Šilerová, TJ SOKOL Řečkovice
Zdeňka Zahrádková, TJ SOKOL Řečkovice
Marek Kinzl, SK Řečkovice
SporSporSporSporSportttttooooovní funkvní funkvní funkvní funkvní funkcionář rcionář rcionář rcionář rcionář rokokokokoku 2008u 2008u 2008u 2008u 2008
Vladimír Palarčík, 1. NH Brno
Kateřina Svobodová, TJ SOKOL Řečkovice
Denisa Jelínková, BCC Řečkovice
SporSporSporSporSportttttooooovní drvní drvní drvní drvní družsužsužsužsužstvtvtvtvtvo ro ro ro ro rokokokokoku 2008u 2008u 2008u 2008u 2008
1. NH Brno, národní házená, vicemistři ČR 2007/08
SK Řečkovice dorost, fotbal
Pozn.: Ocenění, kteří se nezúčastnili slavnostního vyhlášení, si mohou
ceny převzít u místostarosty Marka Viskota (dveře č. 209) v termínu do
30. 4. 2009.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Marek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooot, t, t, t, t, mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ

V BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Jiřina LANGPAULOVÁ 95 let
Josef WALTER 94 let
Josefa VLKOVÁ 92 let
Vlastimil PLŠEK 85 let
Josef BÁRTA 85 let
Libuše MACHAŘOVÁ 85 let
Marie KAZDOVÁ 85 let
Bohumil HAVELKA 80 let
Miroslav SYCHRA 80 let
Bořivoj RÝDL 80 let
Milada UMLAUFOVÁ 80 let
Olga SEIFERTOVÁ 80 let
Marie STŘECHOVÁ 80 let

VŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICH
JUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit,
případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 4. 2009. Zdarma.

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORTTTTTOOOOOVVVVVCI NCI NCI NCI NCI NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI
Vyhlašování sportovců roku si během několika let našlo pevné místo mezi společenskými akcemi pořádanými městskou částí. Jejím
prostřednictvím chceme dát najevo, že si vážíme všech, kteří se sportovní činnosti věnují, ať už aktivně nebo jako trenéři a sportovní
funkcionáři zajišťující chod svých klubů. V pátek 6. března 2009 jsme společně s panem starostou Ladislavem Filipim měli možnost
přivítat v zasedací místnosti zastupitelstva sportovce a sportovní činovníky, kteří byli vybráni k ocenění za rok 2008. Pozvaní si odnesli
plakety, sladkosti a snad i příjemný dojem z odpoledního setkání, které moderoval duchovní otec Sportovce roku Ing. Jiří Růžička.
Přejeme všem sportovcům nejen hodně úspěchů, ale zejména hodně elánu, ať je jejich činnost nadále baví a naplňuje, což je v tomto
případě to nejpodstatnější.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Marek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt

mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece


