
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 283  je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 116 Banskobystrická 123  
do konce sudá do konce lichá
Dlouhé hony Dudíkova   
Járy Cimrmana
Kořískova Kuřimská 2-42 sudá
Kuřimská 21-23 Palackého tř. 172 do 
  konce sudá
Podhájí Skutilova
Vránova 1-43 lichá Vránova 2-46 sudá

v okrsku č. 284  je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická Banskobystrická  
68-112 sudá 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. 285  je místnost pro hlasování  
ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Žitná 15-23 lichá

v okrsku č. 286  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. 287  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. 288  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. 289  je místnost pro hlasování  
ZŠ Horácké nám.13 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Horácké nám. 2-9

v okrsku č. 290  je místnost pro hlasování  
ZŠ Horácké nám.13 pro oprávněné občany  
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická  Banskobystrická  
1-75 lichá 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. 291  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. 292  je místnost pro hlasování  
Gym. Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany 
s adresou místa trvalého pobytu
Dillingerova Družstevní
Medlánecká 4-26 sudá Renčova 1-15 lichá
Vitáskova Nachová
Žlutá

v okrsku č. 293  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. 294  je místnost pro hlasování  
Gym. Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany 
s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Jelení K Západi
Prašná Prumperk
Terezy Novákové Žilkova
Gusty Bláhové

v okrsku č. 295  je místnost pro hlasování  
Gym. Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany 
s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Duhová
Fialová Kubova
Lacinova Ladova
Leknínová  Oranžová 

v okrsku č. 296  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

v okrsku č. 297  je místnost pro hlasování  
VOŠ a SOŠIKS, Hapalova 6 pro oprávněné občany 
s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Úlehle

v okrsku č. 298  je místnost pro hlasování  
VOŠ a SOŠIKS, Hapalova 6 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. 299  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 KÚ Řečkovice 

3. Oprávněnému občanovi bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky nebo cestovním průkazem).

4. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze 
seznamu pro volby do Evropského parla-
mentu OVK, hlasování neumožní, pokud 
nevolí na voličský průkaz.

5. Volič, který je občanem jiného členského 
státu, prokáže svou totožnost a občanství 
jiného členského státu a skutečnost, že je 
veden v evidenci obyvatel dle zvláštního 
právního předpisu.

ČÍSLO 6,  ROČNÍK XVIII 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ČERVEN 2009

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora podle § 32,odst. 2  zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR se uskuteční dne 5. 6. 2009 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  a dne 6. 6. 2009 od    8:00 hodin do 14:00 hodin



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Změna je život a proto i redakční rada našeho zpravodaje 
ŘEČ po 5 letech dospěla k závěru, že zpravodaj naší městské 
části si zaslouží změnu svého grafického ztvárnění a s tím souvi-
sející i změnu grafického studia a tiskárny. Počínaje letošním 
červnovým číslem došlo ke změně dodavatele tisku zpravodaje, 
kterým se ve výběrovém řízení na základě rozhodnutí rady 
městské části stala společnost Gill s. r. o., sídlící v Řečkovicích 
na Hapalově ulici.

I nadále bude zpravodaj ŘEČ vycházet jako měsíčník + 
letní prázdninové dvojčíslo v rozsahu 8 stran formátu A4. Nově 
bude zpravodaj vycházet v plnobarevném provedení, s novým 
grafickým ztvárněním. Struktura jednotlivých rubrik zůstane 
i nadále zachována tak, jak byli čtenáři zvyklí. 

Hlavní místo na předních stranách budou mít důležitá 
sdělení Úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, zpravodaj bude 
přinášet také informace o činnosti místních školských, kulturních 
a sportovních organizací a informace o připravovaných kulturních 
a společenských událostech - výstavy výtvarného umění v Galerii 
na radnici, koncerty, představení pro děti, program řečkovického 
hudebního léta a každoročních Vavřineckých hodů. Redakční 
rada plánuje i nadále pokračovat v započatém seriálu „Na kus 
řeči s…“, kde jsou v odlehčené podobě formou otázek a odpo-
vědí představováni jednotliví zastupitelé naší městské části. Svůj 
prostor na stránkách zpravodaje ŘEČ budou mít i nadále názory 
občanů na dění v naší městské části, o páchání trestné činnosti 
a postihu delikventů bude informovat místní revír Městské 
policie Brno v rubrice „Řečkovické stíny“. V přiměřené míře bude 
na stránkách zpravodaje uveřejňována také placená inzerce, a to 
v řádkovém i plošném provedení. 

Spolu s tím rada městské části schválila novou smlouvu 
s Českou poštou, s. p. na zajištění distribuce zpravodaje ŘEČ, podle 
které bude zpravodaj zařazen do kategorie informačních mate-
riálů, a bude tedy doručován do všech schránek v naší městské 
části včetně těch, kde bude uvedeno „Nevhazovat reklamní 
materiály“. Každé nové číslo bude podle smlouvy poštou rozne-
seno do schránek v průběhu prvního týdne v novém měsíci, 
tedy do 5 pracovních dnů od jeho přijetí z tiskárny.

Zpravodaj ŘEČ bude kromě klasické distribuce do schránek 
k dispozici v tištěné podobě také v přízemních prostorách 
řečkovické radnice a v elektronické podobě též na internetových 
stránkách městské části: www.reckovice.cz . Spolu s kolegy v re-
dakční radě věřím, že našemu zpravodaji zachováte i nadále svoji 
přízeň a že pro vás i nadále bude nepostradatelným zdrojem 
informací o dění v městské části a v nejbližším okolí.

Jan Jandl, šéfredaktor

44. schůze RMČ se konala 29. 4. Rada:
• schválila zhodnocování volných finančních prostředků městské 

části uložením na spořicím účtu,
• vzala na vědomí výsledky hospodaření základních a mateř-

ských škol za leden – březen 2009,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako nevhodnější nabídku na plnění zakázky 

„Zajišťování tisku zpravodaje městské části“ nabídku společ-
nosti Gill, s. r. o., Hapalova 42a, 621 00 Brno,

• schválila smlouvu o dílo s firmou PSK Group, spol. s r. o., 
Kuřimská 42, Brno, na opravu říms budovy radnice,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• projednala návrh zadání aktualizace stávajícího Územního 

plánu města Brna, požádala, aby plocha bývalých řečkovic-
kých kasáren i plochy okolní byly řešeny celistvě jako jeden 
urbanistický soubor, tvořící plnohodnotný městský celek, dále 
též požádala, aby nebyly rozšiřovány stavební plochy v Ořešíně 
a Jehnicích, a to až do doby vyřešení vhodného dopravního 
napojení těchto míst,

• stanovila vstupné 150,- Kč na koncert hudebních skupin 
Zimouři a Javory, který se bude konat dne 12. 6. 2009,

• schválila uspořádání Dětského dne za radnicí dne 29. 5. 2009,
• schválila uspořádání Letní noci dne 18. 7. 2009 a vstupné na 

tuto akci 50,- Kč,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F.

INfOrMacE ÚMČ

Zpráva ze 44. schůze RMČZpravodaj ŘEČ v novém hávu

XX.  zasedání  Zastupitelstva  MČ  Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2009 
od  15:00  hod.  v  zasedacím  sále  řečkovické  radnice, 
Palackého náměstí 11. 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Jan Jandl

ZájeZd pro důchodce
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jedno-
denní zájezd pro důchodce:
ve středu 10. června 2009, odjezd v 8:00 hod., návrat ve 
večerních hodinách.
Trasa: Letovice (zámek), pískovcová jeskyně Rudka, Vítochov 
(kostel), rozhledna Karasín. 

Přihlásit se lze osobně ve stacionáři Naděje, Hapalova 20,  
v pondělí 1. června 2009 od 16:30 do 17:00 hod. u pana 
Čecha, popř. telefonicky na čísle: 723 682 958.

Mgr. Leoš Pivoňka, odbor soc. věcí, zdravotnictví a kultury

Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora schválila na své 43. 
schůzi dne 8. dubna 2009 provedení oprav těchto komunikací 
v naší městské části: 
Boskovická  16 (jen u vchodu) – předlažba propadlého chod-
níku; Bratří Křičků 10 – výšková úprava kanalizační vpusti; Bratří 
Křičků  19 – oprava propadlé komunikace před vjezdem do 
garáže; Novoměstská (před MŠ) a okolí – oprava schodišť z žu-
lových kamenů; Žitná 21 - oprava schodiště z žulových kamenů; 
Podhájí (od stavidla po č. o. 12) – zapravení výtluků a položení 
povrchu z kameniva; Renčova (ke Kremličkově) – předlažba 
chodníku novou dlažbou včetně obrubníků.
Uvedený plán oprav vzešel z doporučení komise životního 
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku RMČ, a to na základě 
podnětů od obyvatel i poznatků členů komise a pracovníků OŽP 
ÚMČ. Při jeho přípravě byla zvažována důležitost jednotlivých 
oprav s ohledem na schválený rozpočet městské části; nebylo 
tedy možné vyhovět všem požadavkům.

Ing. Jan Klement, vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ

Schválený plán oprav místních  
komunikací v roce 2009



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Zastupitelstvo městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora 
na svém XIX. zasedání dne 23. 4. 2009 schválilo v souladu s usta-
novením zákona č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný 
účet městské části. Součástí závěrečného účtu jsou i výsledky 
hospodaření městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, včetně 
Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2008 a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2008. Auditorská firma 
konstatovala, že při přezkoumání hospodaření městské části 
nebyly zjištěny nedostatky a účetní závěrka podává věrný a po-
ctivý obraz majetku, vlastních zdrojů, krytí stálých a oběžných 
aktiv, cizích zdrojů a finanční situace.  

Ing. Michaela Kozohorská, vedoucí Ekonomického odboru ÚMČ

Rekapitulace rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2008 v tis. Kč
Obsah Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost k 31.12.2008

Příjmy    
Daňové 4 745 5 041 5 671
Nedaňové 5 400 8 442 9 657
Kapitálové 70 70 75
Přijaté transfery 46 331 71 659 75 510
Celkem 56 546 85 212 90 913

Výdaje    
Kapitálové 23 910 31 652 21 408
Běžné 49 786 57 673 52 872
Celkem 73 696 103 490 88 122

Saldo příjmů a výdajů - 17 150 - 18 278 + 2 791
Financování schodku z vlastních zdrojů  + 17 150 + 18 278 - 2 791

Přehled výdajů městské části podle odvětví-účelu
Doprava 3 880 4 156 3 634
Vzdělávání 13 034 19 751 19 012
Kultura,církve a sdělovací prostředky 1 137 1 383 1 108
Tělovýchova a zájmová činnost 3 851 5 175 4 703
Bydlení a komunální služby 20 495 23 344 13 245
Ochrana životního prostředí 6 194 6 221 5 519
Dávky a podpory v soc. zabezpečení 5 000 3 990
Sociální péče a pomoc potřebným občanům 233 926 911
Požární ochrana a IZS 54 54 47
Státní správa a územní samospráva 24 144 35 531 34 044
Finanční operace 560 1 833 1 825
Ostatní činnosti 114 116 84

INfOrMacE ÚMČ

Výsledky hospodaření MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2008

Nová místa v mateřské škole
Tu nepříliš dávnou dobu pamatujeme téměř všichni. Po 

dlouhých letech, v jejichž průběhu mateřské a základní školy 
doslova praskaly ve švech, nestačíce se vypořádat s náporem 
svých svěřenců, přišla v posledním desetiletí minulého století 
výrazná změna. Školy i školky pojednou zely prázdnotou, marně 
vyhlížejíce své malé návštěvníky.

Svět, ve kterém žijeme, je však dosti proměnlivým a často 
i nevyzpytatelným útvarem. Dětí opět přibylo, a stávající kapa-
cita mateřských škol opět neumožňuje vyhovět všem rodičům, 
kteří by své děti rádi do těchto zařízení umístili. Netýká se to 
samozřejmě těch, jimž za rok nastanou školní povinnosti, neboť 
příslušný zákon praví, že děti předškolního věku musejí být 
přijaty.

S nastalou situací, jež se nevyhnula ani naší městské části, se 
nelze vypořádat jinak než vytvořením nových míst ve školkách. 
Není samozřejmě možno rozšiřovat tato zařízení libovolně, jen 
na základě vlastního uvážení či rozhodnutí. Omezující podmínku 
představuje například nejvyšší možný počet dětí, jež mohou 
navštěvovat jedno oddělení, respektovat je nutno také hygie-

nické předpisy, které mimo jiné určují, kolik čtverečních metrů 
školní zahrady musí připadat na jedno dítě. 

Naše městská část se rozhodla vytvořit z bývalého škol-
nického bytu v mateřské škole na Kárníkově ulici novou třídu. 
Přemístí se sem stávající logopedické oddělení. Z prostorových 
důvodů se sice sníží jeho kapacita z nynějších čtrnácti dětí 
na dvanáct, na druhé straně však tento krok umožní vytvořit 
z dosavadního logopedického oddělení třídu s dvaceti čtyřmi 
místy. Celkově tedy zmíněná mateřské škola bude moci pojmout 
osmdesát šest dětí, oproti nynějším šedesáti čtyřem. 

Nezbytné stavební úpravy, které si uskutečnění dotyčného 
záměru vyžádá, přijdou přibližně na 1.130.000,- Kč. Naše městská 
část získala na tento projekt od města Brna milionovou dotaci. 
Nezasáhnou-li tedy do hry nadpřirozeně nepříznivé okolnosti, 
bude možno nové oddělení otevřít již po nejbližších letních 
prázdninách. Vždyť dalších míst ve školách pro nejmenší je 
vskutku třeba.

Ladislav Filipi, starosta MČ



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Na kus řeči s JIŘÍM RŮŽIČKOU
I v tomto čísle ŘEČi pokračujeme v sérii rozhovorů se zastu-

piteli městské části. Mně připadl úkol vyzpovídat zastupitele za 
„Sdružení nestraníků“ Jiřího Růžičku, pro nějž je současné funkční 
období jeho druhým.

   Marek Viskot

Co Tě vedlo ke vstupu na kandidátní listinu do zastupitelstva 
městské části, v Tvém případě navíc z nestranické sféry?

Historicky je dokázáno, že každý stát, bez rozdílu své formy 
státního zřízení a vnitřního uspořádání, uznával za svoji základní 
jednotku rodinu a jako takovou, ji vždycky právně ochraňoval 
a ekonomicky, byť v různé míře, podporoval. No, a v obci je 
ještě nutno k tomuto přidat další základní jednotku, kterou je 
bezesporu občanský spolek (není důležité, zda jde o organizaci, 
nebo o formálně volné sdružení občanů), který může jako jediný, 
být nositelem a hybnou silou společenského života. Proto jsem 
přesvědčen, že dobře vedená obec tyto spolky, jejich činnost, 
a aktivity v co nejvyšší možné míře podporuje, s cílem obohatit 
společenský život. 

Ke vstupu do komunální politiky jsem se rozhodl ve chvíli, 
kdy zastupitelstvo naší MČ Řečkovice a Mokrá Hora, vzniklé z ko-
munálních voleb 1998, schválilo rozpočet s nulovou podporou 
občanským sdružením. Další možnost k účasti v komunálních 
volbách přicházela v úvahu až v roce 2002. Nepokládám za 
svoji chybu, že mé společenské angažovanosti v TJ SOKOL 
Řečkovice, a s tím spojeným vlivem na společenský život v naší 
MČ, si nevšimla žádná uvedená politická strana a nevyzvala 
mne ke spolupráci, případně ke vstupu na jejich kandidátku. 
Šel jsem tedy do volebního boje naprosto sám, samozřejmě 
s podporou stejně smýšlejících spoluobčanů, při využití volné 
nabídky k účasti na komunálních volbách politického uskupení 
„Nestraníků pro Moravu“, a napoprvé jsme uspěli. Za toto je třeba 
poděkovat všem těm voličům, kteří pochopili, že na komunální 
úrovni je rozhodující volba osobností před stranickou volbou. 

Kromě působení v zastupitelstvu zastáváš též funkci v sa-
mosprávě zájmové. Můžeš čtenáři vysvětlit, proč bych Tě vlastně 
také mohl oslovovat „pane starosto“? 

Dlouhodobě žiji se svou rodinou v Řečkovicích a svým 
založením, a také výchovou, jsem, jak se říkává, sportovec 
„tělem i duší“, neboť jsem pevně přesvědčen, že sport a jaká-
koliv pohybová aktivita v každém věku je nezbytně nutnou 
součástí zdravého způsobu života. Mimochodem můj proslulý 

slogan vyjadřuje mnohé: „Co nejvíce dětí, 
lidí v tělocvičně, na hřišti, menší „binec“ 
v obci, v sídlišti“. 

Tato moje životní filozofie mě přivedla 
k rozhodnutí, že jsem se, po obrodě 
sokolské činnosti v Řečkovicích, nechal 
přesvědčit k převzetí vedení Tělocvičné 
jednoty SOKOL. Tuto svoji společenskou 
pozici chápu jako splátku tomu všemu krásnému, co mi sport 
v životě dal, ale především jako službu spoluobčanům, svým 
voličům. Hodnocení mé, respektive naší sokolské činnosti, pone-
chávám jiným. 

Nakonec ještě k tomu oslovení musím říci, že v našem sokol-
ském hnutí se historicky užívá oslovení - sestro a bratře - takže 
správně bych měl požadovat oslovení: „bratře starosto“. 

Necítíš se někdy mezi všemi těmi členy klubů zastupitelů 
v zastupitelstvu trošku osamocen?

Klub zastupitelů je zřizován od počtu 3 osob, takže při 
stávajícím složení našeho zastupitelstva jsou ustanoveny 3 kluby 
(ODS, ČSSD a KDU-ČSL) a mohu říci i 2 „nekluby“ (KSČM a Nestra-
níci). Vzhledem k této skutečnosti, a k mému výše uvedenému, 
podle mého soudu ne bezvýznamnému, jinému společenskému 
postavení a angažovanosti, se osamocen vůbec necítím. Mezi 
zastupiteli vyhledávám a dávám přednost osobnostem, před 
jakousi klubovou příslušností, s cílem získat je pro podporu mých 
obecně prospěšných návrhů.

Jaké jsou Tvé cíle pro zbytek stávajícího funkčního období 
a jaké ty dlouhodobější?

Musím zdůraznit, že v povolebním vyjednávání jsem se 
dostal do opozice s poměrně slabým mandátem a vlivem na 
výsledek při rozhodování zastupitelstva. Jsem člověk, který 
nehledá důvody, proč to či ono nejde, ale hledá způsoby jak 
řešit zlepšení podmínek života v naší městské části s důrazem na 
užití volného času dětí a mládeže. Vždy se řídím heslem „Méně 
slov - více činů“. Toto platí nejen pro stávající funkční období, ale 
i v případě, že získám podporu své kandidatury a budu zvolen 
v následujícím období. Dlouhodobější cíle, zajišťující zlepšení 
služeb spoluobčanům s vyšší účinností práce „naší radnice“, 
budou součástí mého volebního programu pro další období.    

Děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně úspěchů v další práci.

Prázdniny v řečkovické knihovně
Krásné počasí nám připomíná, že už se zase blíží léto, 

prázdniny, doba dovolených. 
S tím jsou spojena i méně příjemná fakta, například 

omezení půjčovní doby v naší knihovně. Po loňských zkuše-
nostech letos budeme půjčovat o prázdninách dvakrát týdně, 
abychom předešly nepříjemným návalům četbychtivých.

Půjčovní doba na prázdniny tedy vypadá takto: 
Úterý     9:00 – 12:00;  13:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek  9:00 – 12:00;  13:00 – 18:00 hod.

Přejeme všem čtenářům krásné léto a těšíme se na každou 
vaši návštěvu, v létě i během roku.

Za knihovnice z pobočky KJM na Kolaříkově ulici
Jana Paculová

Římskokatolická duchovní správa Brno-Řečkovice 
ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL

srdečně zvou na

DEN FARNOSTI
konaný u příležitosti slavnosti Božího těla

v neděli 14. června 2009.

Kulturní program s hudbou, občerstvením a soutěžemi 
začíná v 15:00 hod. v areálu bývalého řečkovického pivovaru 
(nad kostelem).

Jiří Prchal
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PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!

Nabízíme Vám vyčištění klimatizač ního
systému za mimořádnou akční cenu.
Používáním klimatizace totiž dochází ke
kondenzaci vody v oblasti výparníku,
což může podporovat vznik plísní
a bujení bak terií. To může způsobit
nežádoucí zápach, výrazně snížit účin-
nost klimatizace a také zvýšit spotřebu
paliva. Vyčištění provedeme nejmo -
dernějšími přípravky doporučenými
výrobcem.   

Naše speciální nabídka platí pouze 
do 30. 6. 2009.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

NEVONÍ VÁM KLIMATIZACE?

Autonova05-2009:Autonova05-2008_cmyk.qxd 4.5.2009 12:44 Stránka 1

Veškeré ceny jsou včetně DPH v zákonné výši.
Poskytovatelem služeb NETBOX® je společnost SMART Comp. a.s.

Nové
internetové tarify

od 1. 3. 2009

NETBOX® Click 1/0,25
Mb/s

333 Kč

NETBOX® Fun 15 /2
Mb/s

477 Kč

NETBOX® Smart 25 /4
Mb/s

666 Kč

NETBOX® Rapid 40 /8
Mb/s 888 Kč

NETBOX® INTERNET

Placená incerce

Placená incerce

erat_87,5 x 130 mm_kr.indd   1 5.5.2009   15:26:11

Placená předvolební incerce
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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.

ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.

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

MLADÁ lékařka koupí pěkný byt, nejlépe po rekonstrukci  
v Řečkovicích nebo blízkém okolí. Tel.: 737 532 350.

KOUPÍM rodinný dům nebo stavební pozemek. Tel.: 606 484 
815.

PRÁVNÍK koupí dům Řečkovice, Mokrá Hora, Medlánky. Tel.: 725 
004 847. 

DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, výtvarné, s flétnou, pro 
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 - 9 let. Tel.: 541229122, 
www.drak.cz.

REALITY pro Řečkovice, prodáme, pronajmeme byt, dům či 
zahradu. Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč. daní a 
přepisů energií.100% služby a slušné chování najdete v naší RK. 
Palackého tř. 159, Tel.: 721 856 888 nebo 549 210 007. 

PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra od 
70.tis. Poruchová služba–elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.

HLEDÁM garáž do podnájmu v Řečkovicích. Tel.: 603 812 755.

MUDr. Petr Zlámal, Centrum gynekologické péče, Dovolená: 
29.6.2009– 17.7.2009. Trvá možnost registrace. Tel.: 541 225 296. 
www.gynekologie-brno.com

LITERATURA pro váš duchovní rozvoj – naleznete způsoby 
řešení vašich problémů na www.samisebou.cz. Nyní rozvoz po 
Řečkovicích zdarma. Tel. 728 256 067.

POMOC při zvládání stresu a napětí, partnerských či rodinných 
potíží, úzkostí, strachů  nebo jakýchkoliv jiných psychických 
problémů. PhDr. Vlaďka Kuchtová, psycholog, Turistická 22, Brno 
- Medlánky, tel. 603 282448

PLacENÁ INZErcE

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Před pěti lety nám dalo důvěru čtvrt milionu voličů.
To, co jsme slibovali, jsme splnili díky svým zkušenostem, 
pracovitosti a podpoře nejsilnější Evropské lidové strany. 
Jsme totiž jejím jediným českým členem.

Přijďte 5. - 6. června k volbám.
V sázce je naše společná budoucnost v Evropě!

Lukáš Macek 
kandidát
do Evropského parlamentu

Lukáš Macek je příkladem dlouho 
očekávané nové politické generace.
Pokud chcete, aby nás v Evropě
reprezentovala tato generace, můžete
to zařídit: 5. a 6. června ve volbách 
do Evropského parlamentu!

snked.cz

„volte 24“

SNK inz 87,5X130:Sestava 1  27.4.2009  13:37  Stránka 1

Placená předvolební incerce

Placená předvolební incerce
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SPOrT

Badmintonový klub BCC Řečkovice si ve druhé sezóně svého 
účinkování v Meziměstské soutěži smíšených družstev připsal 
první dílčí úspěch.

Po loňském předposledním místě v roli nováčka to sice 
v úvodu letošního ročníku opět vypadalo na tuhý boj o úplný 
chvost tabulky, ale po vykrystalizování základní sestavy se hlavně 
v domácím prostředí začalo dařit jak herně, tak i výsledkově.

V mužské dvouhře i čtyřhře se začala prosazovat letošní 
posila z Židlochovic Petr Janák i dlouhodobě kvalitně hrající 
Miroslav Geršl. V deblech se k nim úspěšně přidali také Richard 
Foltýn a Tomáš Hornung, který navíc úspěšně bodoval i se svojí 
spoluhráčkou Boženkou Stropkovou v mixu. V ženském singlu 
a deblu se střídavě dařilo B. Stropkové, ale i hráčkám po dlouho-
dobějším zranění - Katce Cyprisové a Ivě Müllerové.

Bojovné výkony předvedli také další členové týmu J. 
Bělohoubek, P. Janík a B. Jůzová, ale i přes mohutný finiš v zá-
věru základní části se řečkovickým hráčům do finálové osmičky 
nakonec postoupit nepodařilo.

A tak se po závěrečné sérii výher ve skupině o 9. - 13. místo, již 
plně rozjetý tým Řečkovic, stal alespoň jejím vítězem!

Výsledky Řečkovic ve skupině o 9. - 13. místo:
Želešice – Řečkovice 5:3
Hustopeče – Řečkovice 3:5

Řečkovice – Želešice 5:3
Řečkovice – Hustopeče 8:0
Bořitov – Řečkovice 2:6
Řečkovice – Bořitov 5:3
Tabulka o 9. - 13. místo 2008/2009
  9. BCC Řečkovice 6   5  0  1   32:16   10
10. Victoria Želešice 6   4  0  2   29:19     8
11. Sokol Bořitov 6   1  1  4   20:28     3
12. TJ Agrotec Hustopeče 6   1  1  4   15:33     3
13. Orel Blansko X
Do vyšší soutěže postoupili:
1. TJ Chropyně a 2. BC Premiera Brno

Richard Foltýn
člen komise sportovní RMČ a hrající předseda BCC Řečkovice

Mnohonásobná mist-
ryně světa v krasojízdě 
jednotlivkyň Martina 
Štěpánková-Trnková se 
v letošním roce rozhodla 
ukončit svou bohatou 
a veleúspěšnou sportovní 
kariéru. Bezesporu se jedná 
o krok, který je pro každého 
sportovce v jeho životě do 
značné míry zlomovým, ale 
který přijít musí. Přejeme 
Martině vše nejlepší do 
dalších let, ať jsou podobně 
úspěšná jako ta dosavadní.
    Marek Viskot

BCC ŘEČKOVICE NA 9. MÍSTĚ !

Mistryně světa 
z Řečkovic 

Již několik roků nás, výtvarné řemeslníky, zve vedení družiny 
v předvelikonočním čase na naše předvádění a tvoření s dětmi. 
Je to výroba dekorativního vizovického pečiva, tvorba kraslic, 
zdobení perníčků, paličkování, síťování a pletení na prstech.

Tento jeden den práce s dětmi je pro nás příjemnou 
změnou. Jsme s podivem, že i děti mají velký zájem vyzkoušet 
si svoji dovednost u jednotlivých předváděných technik, někdy 
až s velkou dychtivostí. Ty nadanější a starší zvládnou vracet se 
sami k tvoření toho, co je zaujalo nejvíce. Čilý ruch je vždy až 
do konce závěrečné doby, kdy nás rádi navštíví spolu s jejich 
ratolestmi ještě i rodiče.

Sami jsme ale překvapeni, jak každým rokem je překrásně 
provedena výtvory dětí předvelikonoční výzdoba společných 
prostor školní družiny. Ve vázách, na vložených větvích, se 

houpají desítky papírových nápaditých vystřihovánek, z ná-
stěnek na nás kouká barevná malba tuctu bílých rohatých 
beranů a různých jiných velikonočních motivů. Na stolcích jsou 
vystaveny dokonalé výrobky z keramického kroužku, který vede 
vedoucí družiny paní Pavla Dubanská. No prostě nádhera! 

Je až s podivem, co vše se dá stihnout v době pobytu 
dětí ve školní družině, včetně pěkného naaranžování. Svědčí 
to o velké činorodosti vychovatelů školní družiny, o množství 
jejich nápadů, jak zorganizovat čas pro „tak bohatou“ tvořivou 
činnost, včetně získání zaujetí dětí, a trpělivostí ve snaze dovést 
práci k esteticky vynikajícím výsledkům! 

Za všechny výtvarné řemeslníky 
 Ivana Partyková a Marie Závadská

NazdobeNé velikoNoce ve školNí družiNě zš NovoMěSTSkÁ



KULTUra

Řekne-li se malíř z Vysočiny, většina z nás si obvykle vybaví 
někoho z dlouhé řady jmen počínající třeba romantikem 
Adolfem Kosárkem a konče současnými malíři, kupříkladu nám 
dobře známou Helenou Puchýřovou. Z jejich palet jsme zvyklí 
vidět krajinu realistickou až nostalgickou, podanou a modifi-
kovanou specifickým úhlem pohledu malíře - tu zacházejícím 
do jednotlivých detailů, jindy naopak předávající svoje prožitky 
vlastní výtvarnou zkratkou.

Částečně odlišný pohled na Vysočinu nabízí mladý, v Brně 
žijící a pracující malíř  Karel  Věstínský. Pochází z Olešnice na 
Moravě, jeho povolání je ryze technické (strojař konstruktér), 
avšak koníček ryze umělecký. V tom jej ovlivnily kontakty s ma-
lířem a grafikem Leošem Bočkem.  Malbě se učil Karel Věstínský 
v ZUŠ v Brně u malíře Petra Skácela, bratra slavného básníka Jana 
Skácela. 

Věstínského pohled na přírodu Vysočiny je však odlišný, origi-
nální tím, že objekty obrazů jsou viděny očima realisty, tvořeny 
však štětcem transformujícím vjemy oka do určitého stupně 
abstrakce. Abstrakce v tom dobrém slova smyslu. Značná část 
Věstínského obrazů je komponována v prohřátých odstínech 
okrové a hnědé, což působí na diváka mimořádně příznivě. 

Přijďte se tedy podívat na ty „nejrůznější kytky z mezí a škarp“, 
jak autor o svým námětech z krásné přírody Vysočiny říká. Výstavu 
obrazů Karla Věstínského můžete zhlédnout v Galerii na radnici 
od 19. do 28. června 2009, slavnostní zahájení v pátek 19. 6. 
v 18:00 hodin. Výstava bude otevřena jako obvykle, v pracovní 
dny od 14:00 do 17:00 hod., o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 
14:00 do 17:00. hod. 

    Ivan Koláčný

 

Jak bylo avizováno již v květnovém vydání zpravodaje 
ŘEČ, v rámci „Řečkovického hudebního léta“ se v pátek 
12.  června  2009  od  19:30  hod.  v hodovém areálu 
za řečkovickou radnicí uskuteční koncert  Hany  a  Petra 
Ulrychových se skupinou Javory. Spolu s nimi vystoupí 
též country a folková skupina Zimouři.

Předprodej vstupenek v ceně  150,-  Kč zajišťuje ÚMČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11,  
na podatelně úřadu od 25. 5. 2009 či na místě bezpro-
středně před zahájením koncertu.

Na setkání s Hanou a Petrem Ulrychovými, Javory 
a Zimoury, jakož i se všemi příznivci jejich hudby, se 
těší komise kultury a informací RMČ spolu s pořádající 
agenturou Communio pro Arte a městskou částí  Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora.

Jan Jandl

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá

Kde:  Areál bývalého pivovaru na Palackého náměstí
Kdy:  SOBOTA 18. července 2009 od 19:00 hod.

Hraje kapela VIKÝŘ
Vstupné: 50,- Kč

Marek Viskot
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Kdo v Galerii na radnici v červnu?


