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ZAMILOVANÝ HÁJEK – VÝSLEDKY ANKETY
Z dopisu čtenářky:

„Nemůžu uvěřit, že tenhle kousek panenské přírody ještě zůstal, i když už jen kousíček. Tady jsem chodila randit se svou první láskou. I ty
močálky tu ještě jsou. Skákala jsem přes ně bosá, vsázeli jsme se o pusu, jestli přeskočím nebo ne. Musela jsem je přeskočit, jinak by vyhrál on
a já bych mu ji musela dát. Jen jednou jsem se pěkně vyválela a pak sušila na sluníčku. Bývala tu otevřena hospůdka. Tam jsme si vždy dali
párek s hořčicí a sodovku. Chodíval tam harmonikář, a tak tu i někdy bylo veselo. Bývalo to fajn, pěkná procházka až na Mokrou Horu a zpátky.
Sem tam při cestě lavička. No a když člověk musel na záchod, byla tu ta hospůdka, říkali jsme jí hájenka. Nebo když se chystala bouřka, bylo se
kam schovat, jinak byly stoly i venku.“

Podobně vzpomínala řada účastníků ankety – zvláště těch starších – na své mládí a na chvíle vycházek do krásného koutu Brna. Zamilovaný hájek
zůstal v srdcích mnohých obyvatel Brna a svůj vztah si k němu našly i další generace, které již původní podobu tohoto kousku přírody nepamatují.
Tím spíše vidí, že není vše úplně v pořádku, a i když pohled „dozadu“ není vždy úplně objektivní, je zřejmé, že z pohledu návštěvníků tento prostor
nevyhovuje všem parametrům kultivovaného lesoparku.

Úkolem ankety bylo shromáždit postřehy a názory návštěvníků a příznivců Zamilovaného hájku tak, aby se daly zapracovat do připravovaného
regulačního plánu. Jak jsme již uvedli, jeho cílem by mělo být především posílení přírodního rázu a rekreačního významu lokality.

Ankety se zúčastnilo 204 respondentů a téměř každý třetí anketní lístek byl od obyvatel MČ Řečkovice – Mokrá Hora.
Nadpoloviční většina všech respondentů patřila k pravidelným „abonentům“ – Zamilovaný hájek navštěvuje minimálně jednou za týden. Z tohoto

hlediska lze vyjádření jednotlivých pisatelů považovat za velmi fundované, protože jsou s problematikou důvěrně seznámeni z vlastní zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že lokalita je využívána nejčastěji jako cíl (rodinných) procházek, nejčastěji oceňují její dostupnost, to, že tento kousek příro-

dy volně dostupný po celý rok je blízko bydliště, popřípadě v relativně dobré vzdálenosti od městské hromadné dopravy.
Na druhém místě respondenti nejčastěji oceňovali na Zamilovaném hájku jeho přírodní kvality: to, že je zde les, hodně zeleně i voda. A konečně

třetím nejčastěji jmenovaným kladem je klid. Takovým shrnutím pozitivních stránek hájku může být opět následující citát z dopisu: „Jedná se o výji-
mečnou přírodní enklávu, klidový prostor, kam chodí spousta lidí, nejen z Řečkovic, čerpat energii. Procházka územím je bezpečná a příjem-
ná, téměř ničím nerušená. Ráj pro „psíčkaře“, pro rekreační turistiku, pro cyklisty, pro maminky s děťátky i odrostky, pro milence…. Přitom je
to kousek od lidských obydlí – v tomto je právě Brno jedinečné, velice si toho vážíme“.

Tím spíše však řadu respondentů mrzí věci, které pobyt v Zamilovaném hájku velice znepříjemňují. Mezi nejčastěji zmiňované kritické připomín-
ky patřila především doprava. Dopravní problematika pak byla zmiňována ve třech okruzích:

• kolize chodců a osobních automobilů
Šlo zejména o auta směřující k baseballovému hřišti. Přes zákaz vjezdu se v určitých denních hodinách mění cesta k Zamilovanému hájku v poměrně

frekventovanou silnici, která ovšem nemá patřičné parametry – zpevněná cesta je prašná a navíc v zatáčkách poměrně nepřehledná – hrozí střet
jednak s chodci, jednak i s cyklisty.

Samostatnou negativně pociťovanou kapitolou je i chaotické parkování automobilů.
• kolize chodců a nákladní dopravy
Zvláště ve všedních dnech jsou přilehlé výrobní provozy zdrojem vysoké frekvence jízd nákladních automobilů a souvisejícími jevy jsou pak

prašnost a hluk z dopravy.
• kolize chodců a cyklistů
Absence oddělené cyklistické stezky a samozřejmě patrně i malá disciplinovanost cyklistů vede ke sníženému pocitu bezpečnosti především ze

strany rodin s dětmi (na rozdíl od auta jsou kola tichá a právě proto potenciálně nebezpečnější).
Dalším okruhem stížností je údržba celé lokality. Ať již jde o celkovou zanedbanost, nekosené louky, neuklizené odpadky a černé skládky, či stav

topolových a šeříkových alejí.
Na pomyslném třetím místě jsou zdrojem kritiky přilehlé výrobní provozy, zejména recyklace stavební suti, ale i Lachema (z dopisu čtenáře): „To

jediné a pozitivní, co můžete pro nás – občany a Zamilovaný hájek udělat je to, že nám ze své pozice pomůžete zrušit Rozhodnutí Magistrátu
města Brna, odboru životního prostředí ze dne 14. 10. 1999, týkající se zřízení recyklační linky, která ve výše uvedené lokalitě - už třetím rokem
- katastrofálně ničí životní prostředí. O zrušení tohoto provozu usilujeme neustále na dalších institucích a úřadech“.

Samostatnou kapitolou stížností spadající částečně do problematiky údržby je „psí“ problematika. Někteří respondenti si stěžovali na to, že plo-
cha Zamilovaného hájku se stává veřejným výběhem a venčištěm psů bez jakékoliv regulace, a tím i případného postihu. Výsledkem volného pobíhá-
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INFORMACE ÚMČ

ZPRÁVA Z MIMOŘÁDNÉ
A Z 6. SCHŮZE RMČ,

ZPRÁVA ZE IV. ZASEDÁNÍ ZMČ
1. mimořádná schůze RMČ se konala 12. 3. Rada:
– navrhla jako člena konkursních komisí na výběr ředitelů škol místosta-

rostu MČ Ing. O. Pospíšila a jako náhradníka starostu MČ Dr. L. Filipi-
ho,

– projednala návrhy jednacích řádů zastupitelstva MČ a jeho výborů.

IV. zasedání ZMČ se konalo 20. 3. Zastupitelstvo:
– schválilo rozpočtové opatření č. 1/2003
– schválilo zprávu o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a pe-

něžních účtů MČ za rok 2002,
– schválilo jednací řád zastupitelstva i jednací řád jeho výborů,
– schválilo záměr prodeje objektu bydlení č. p. 573 – Banskobystrická

63 – a přilehlých pozemků p. č. 1742, 1743/1 a 1743/2 v k. ú. Řečkovi-
ce za podmínek stanovených v nabídce prodeje (viz samostatný pří-
spěvek),

– projednalo dopis občanů z ulice Banskobystrické a Vránovy, týkající
se zástavby plochy při objektu Banskobystrická 63, konstatovalo, že
upřednostňuje v rámci technických možností zástavbu lokality rodin-
nými domy,

– projednalo majetkové záležitosti - žádosti o prodej nebo směnu po-
zemků,

– projednalo studii zapojení severojižního kolejového diametru do re-
gionu Jihomoravského kraje (nejedná se o tzv. vysokorychlostní tra-
tě, nýbrž o propojení příměstské železniční dopravy s kolejovou měst-
skou dopravou), schválilo připomínky k uvedené studii,

- projednalo zprávy ze zasedání svých výborů.

6. schůze RMČ se konala 26. 3. Rada:
– schválila jednací řády rady a komisí rady,
– schválila odpisové plány hmotného majetku příspěvkových organi-

zací - základních a mateřských škol,
– schválila vyřazení nepotřebného zařízení,
– schválila následující kritéria výběru dětí do MŠ:

– dítě bydlí v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
– matka dítěte je zaměstnána nebo je vedena jako uchazečka o zaměst-

nání na Úřadu práce,
– dítě je v předškolním věku,
– sourozenec navštěvuje stejnou mateřskou školu,
– vzdálenost bydliště dítěte od mateřské školy,

– schválila výběrovou komisi pro výběr dětí do MŠ:
– uvolněný místostarosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
– tajemnice Úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
– vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ,
– předsedkyně komise školství, mládeže a tělovýchovy RMČ,
– ředitelka příslušné MŠ,

– jmenovala kronikářem městské části RNDr. I. Koláčného, člena zdejší-
ho zastupitelstva,

– neschválila zvýšení nájemného v nástavbách na bloku Novoměstská
23–41 o inflační koeficient,

– projednala novelizovaný postup pro přidělení bytu v případě, kdy ža-
datel chce uhradit dluh po předchozím nájemci (po projednání v Radě
města Brna bude tento postup předložen ke schválení zdejšímu za-
stupitelstvu),

– projednala další bytové záležitosti,
– doporučila ZMČ souhlasit s odnětím svěření objektu T. Novákové 2

a přilehlých pozemků za podmínky, že celý areál bude využit pro gym-
názium,

– projednala žádosti o pronájem pozemků,
– schválila smlouvu na komplexní údržbu komunikací v městské části

do 31. 12. 2003 s firmou A. S. A. Služby Žabovřesky, s. r. o., Korejská 4,
Brno,

– souhlasila s označením ulice Prumperk jako obytné zóny a s umístě-
ním zpomalovacího prahu na komunikaci v této ulici, souhlasila též
se zjednosměrněním komunikace v Kolaříkově ulici ve směru z Vrá-
novy k Měřičkově se zákazem zastavení po levé straně ve směru jízdy
(o provedení těchto úprav rozhodne Odbor dopravy Magistrátu měs-
ta Brna),

– souhlasila s návrhem úpravy dopravního značení v ulicích Bohatcova
a T. Novákové – jedná se o rozšíření stávající obytné zóny (také toto
stanovisko bude předloženo Odboru dopravy Magistrátu města Brna),

– projednala zápisy předložené komisemi.
L. F.

• • •

ní psů jsou pak znečištěná prostranství, ale i nebezpečí pro chodce
a zvláště pro děti. Stěžovatelé poukazují na to, že cvičiště psů nacházejí-
cí se u královopolského hřbitova je zcela dostačující a tyto aktivity by
neměly být aplikovány i na Zamilovaný hájek.

Mezi nejdůležitější informace pro architekty zpracovávající regulační
plán patří bezesporu vybavenost, kterou by respondenti v Zamilovaném
hájku nejvíce preferovali. Nadpoloviční většiny dosáhly pouze dvě po-
ložky, a to v oblasti „drobné“ vybavenosti: lavičky a odpadkové koše.
Celkově lze říci, že lidé netouží po žádných dramatických zásazích a spí-
še volají po takových opatřeních (často i rázu administrativního), které
by pobyt v lokalitě usnadnily a zpříjemnily (z dopisu): „V Zamilovaném
hájku bych uvítal vytvoření oddělené turistické stezky, případně spor-
tovní vybavenosti pro dospělé (hrazdy, stezky pro zdraví). Již existu-
jící plocha v zadní části hájku s ohništěm by se mohla i nadále využí-
vat pro různé tábornické akce. Dodat by se mohla snad jen nějaká
vhodná nádoba na odpadky, přidat pár laviček (třeba jen improvi-
zace z padlých kmenů), od věci by také nebyla informační tabule
s pravidly táboření“.

Pro úplnost uvádíme preferovanou vybavenost Zamilovaného háj-
ku podle počtu hlasů respondentů:

Pořadí Vybavenost Abs.
% z celk.

počtu (204)

1. Lavičky 142 69,6
2. Odpadkové koše 131 64,2
3. Oddělená cyklistická stezka 96 47,1
4. Rekreační vybavenost pro nejmenší

(pískoviště, prolézačky) 88 43,1
5. WC 86 42,2
6. Pitná voda 71 34,8
7. Sportovní vybavenost pro dospělé 60 29,4
8. Vyhrazené – udržované plochy pro

míčové hry (fotbal, volejbal, basketbal) 52 25,5
9. Vyhrazená plocha pro ohniště 49 24,0
10. Plochy pro jiné hry, např. petangue,

kuželky apod. 48 23,5
11–12. Cyklokrosové plochy 18 8,8
11–12. Cvičiště pro psy 18 8,8

Samozřejmě, že respondenti navrhovali i další využití lokality. Např.
v okruhu „ploch pro jiné hry“ padaly návrhy na minigolf, pingpongové
stoly, kroket, desky s koši na basketbal, okruh pro kolečkové brusle
s napojením na možnou stezku Královo Pole-nádraží–rybníky–Mokrá
Hora–Glóbus, dále kuželky, ale též pro možnost vyjížďky na koních.

Pokud jde o tzv. další způsoby využití, které respondenti navrhova-
li spontánně, nejvíce z nich se přimlouvalo za to, aby se co nejméně za-
sahovalo do přírodního prostředí. Většího počtu hlasů dosáhl ovšem
také požadavek na vybudování přírodního kluziště a možnosti koupání
– vybudování rybníku, bazénu či koupaliště. Za všechny opět citát
z dopisu: „Mám zato, že prostor retenční nádrže je ideální pro zříze-
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ní otevřeného přírodního koupaliště, jako je např. koupaliště Pálava
nad Blanskem – v těsném sousedství obytných budov města. Vodních
ploch ve městě a blízkém okolí není nikdy dost. Volně přístupnému
širokému okolí – Zamilovanému hájku – by pak měl být vtisknut cha-
rakter lesoparku (vybaveného přiměřenou infrastrukturou) pro nej-
různější vzájemně si nekolidující rekreačně - sportovní  a oddecho-
vé aktivity.“

Ze zajímavých návrhů lze dále uvést:
• oplocení ploch pro děti s pískovišti a prolézačkami (zabránění

vstupu psů), včetně možnosti jízdy na trojkolkách
• vybudování oficiální tratě pro horská kola – zadní část hájku je

již tímto způsobem využívána
• zpevnění vyšlapané pěšiny napříč loukou, zvláště v zimě
• zřízení dozoru spojeného se správou areálu (v oblasti provozu

a údržby)
• vybudování zastřešených altánků pro případ nepříznivého po-

časí.
Výslovné návrhy na regulaci pohybu v lokalitě se týkaly psů, cyklis-

tů, jízdy na koních a táborníků. S tím volně souvisely i požadavky na
bezpečnost (dohled městské policie, osvětlení), ale i postih pro původ-
ce „černých“ skládek.

Respondenti dále navrhovali využití lokality pro různé kulturní či
sportovní akce (přespolní běhy, cyklokrosy, hudební produkce atd.).

Jak jsme již uvedli, velmi diskutabilní byly názory na pojíždění au-
tomobilů. Automobilová doprava, jak individuální tak i nákladní, byla
spontánně nejčastějším zdrojem kritiky. Proto nepřekvapí, že převažu-
jící část respondentů (82 %) by vjezd automobilů do oblasti Zamilova-
ného hájku nepovolila, 11 % by povolila vjezd pouze výjimečně, např.
v případě konání akcí celoměstského významu. Pouhých 5 % respon-
dentů pak autům vjezd toleruje za předpokladu, že bude vyřešeno i par-
kování.

V případě občerstvení již respondenti nebyli tak zcela vyhranění.
I když 41 % respondentů možnost jakéhokoliv občerstvení zamítlo (ně-
kteří z nich však uvádějí, že tam sezónní provozovna již stejně existuje),
převažovali ti, kteří by nějakou formu stravování tolerovali: 32 % re-
spondentů preferovalo sezónní občerstvení a 28 % celoroční služby stá-
lé provozovny. Řada návštěvníků vzpomínala na restauraci „U Láznič-
ků“, vyskytli se dokonce i pamětníci dob, kdy se v zimním období vaříval
čaj pro bruslaře. Značná část „odpůrců“ občerstvení směřovala své vý-
hrady ani ne tak k věci samé, jako spíše k průvodním jevům: obava
z opilců, vandalismu a nepořádku v okolí apod.

Dovolte nám, abychom všem účastníkům ankety poděkovali a ubez-
pečili je, že se k jejich připomínkám bude při tvorbě regulačního plánu
nejen přihlížet, ale že budou i cenným zdrojem inspirace.

PhDr. Radoslava Cicvárková,
Útvar hlavního architekta MMB

 HARMONOGRAM BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ
V ROCE 2003

V letošním roce proběhne v naší městské části blokové čištění podle níže
uvedeného harmonogramu.

BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ, LETOVICKÁ,  KUNŠTÁTSKÁ,  VRÁNOVA,
TERMÍN:   7. 4., 28. 5., 5. 8., 29. 10.

BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM.,  DLOU-
HÉ HONY, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA
TERMÍN:   14. 4., 2. 6., 13. 8., 24. 9.

BLOK č. 3
JEČNÁ, KOŘENSKÉHO,  OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, DIL-
LINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA, KREMLIČKOVA, FIALOVÁ, AZU-
ROVÁ
TERMÍN:   22. 4., 13. 6., 21. 8., 29. 9.

BLOK č. 4
PALACKÉHO NÁM., JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ, K ZÁPADI, KUBO-
VA, LACINOVA, LADOVA, PRUMPERK, ÚPRKOVA, VESELKA, BOHATCO-
VA, PRAŠNÁ
TERMÍN:   29. 4., 16. 6., 25. 8., 10. 10.

BLOK č. 5
KRONOVA, LOUČKY, VL. PITTNEROVÉ, MARIE HÜBNEROVÉ, MALÍKOVA,
HORÁCKÉ NÁM., bří. KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA, GEN. KADLECE
TERMÍN:   5. 5., 25. 6., 2. 9., 14. 10.

BLOK č. 6
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,  B. ANTONÍNOVÉ, JANDÁSKOVA, BRI-
GÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, DOLNICE, POD
ZAHRADAMI, LUH
TERMÍN:  14. 5., 2. 7., 10. 9., 22. 10.

 Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí

INFORMACE O REKONSTRUKCI
KANALIZACE A VODOVODU

V měsíci dubnu budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizační
stoky v ulici Novoměstské. Začne tak rozsáhlá stavební akce, která zahr-
nuje rekonstrukci kanalizace v částech ulic Novoměstské, Kořískově,
Žitné a rovněž opravu vodovodu v ul. Žitné a Kořískově. Investorem
stavby je Statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, a.s.

Z důvodu stavebních prací bude komunikace v ulici Novoměstské
od křižovatky s Kořískovou k odbočce do autoservisu částečně uzavře-
na. Obousměrný provoz v tomto úseku, který zůstane zachován, bude
řízen světelnou signalizací. Tím bude zahájena I. etapa stavby trvající
dle předběžných informací do června.  Další etapy budou zahrnovat
práce na rekonstrukci a opravě inž. sítí v křižovatce ulic Novoměstské
a Kořískovy, ve spodním úseku ulice Kořískovy a v části ulice Žitné.
O dalších  změnách  v organizaci dopravy, které celá akce přinese, Vás
budeme průběžně informovat.

Obyvatele dotčené lokality chceme rovněž upozornit, že od druhé-
ho dubnového týdne je pro účely zařízení staveniště dodavateli  této
stavby, firmě Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., povolen částečný zá-
bor parkoviště při ul. Kořískově. Jedná se o parkoviště ve spodní části
ulice Kořískovy (u bytového domu Žitná 13 a Novoměstská 19). Zábor
parkoviště je povolen až do druhého listopadového týdne, kdy se před-
pokládá ukončení stavby.   Jana Červinková, stavební úřad

PROMĚNY STOLETÍ
Fotografie jsou výmluvnými svědky proměn obce. I původně nevý-

znamný snímek domu nebo části ulice získává časem na významu, ne-
boť ukazuje minulost se všemi detaily, které z naší paměti milosrdně
vyprchávají. A právě proto se úřad městské části obrací na občany Řeč-

• • •

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
Od začátku dubna letošního roku mají internetové stránky městské

části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora novou podobu i obsah. Najdete je na
adrese

www.brno.cz/reckovice

Kromě základních i zajímavých údajů o naší městské části zde jsou
pravidelně aktualizovány informace z úřadu a zastupitelstva, ale i
z kultury nebo sportu. Občané mohou nahlédnout do jízdních řádů, pře-
číst si starší čísla zpravodaje Řeč, zjistit kontakty na pracovníky úřadu,
prohlédnout si své zastupitele a třeba se i zapojit do diskuze. Obsah strá-
nek se bude i nadále rozšiřovat a doplňovat.

Věřím, že internetová prezentace městské části bude vítaným zdro-
jem informací nejen pro naše obyvatele.

Petr Žemlička



SPORT
kovic a Mokré Hory s prosbou o poskytnutí starých fotografií naší měst-
ské části. Zapůjčené fotografie budou okopírovány do počítače a vráce-
ny majiteli. Skenování bude provádět na radnici informatik RNDr. Jiří
Holub. Po telefonické domluvě na tel. čísle 541 421 714 lze vše provést
i na počkání, fotografie téměř nedáte z ruky.

Ze získaných snímků vznikne soubor, kerý bude zachycovat měnící
se tvář naší městské části. O snímky projevil zájem i pan Přemysl Dížka
pro další díl knihy „Proměny století“, v níž hodlá zachytit měnící se po-
dobu Řečkovic a Mokré Hory. Předem děkujeme těm, kteří nám pomo-
hou vytvořit obrazovou paměť naší obce. O.  P.

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

vyhlašuje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

na prodej nemovitého majetku v lokalitě při ul. Banskobyst-
rická za účelem vybudování objektů bydlení v k.ú. Řečkovice.

Předmět prodeje:
pozemek p.č. 1743/1 zahrada o výměře 642 m2  v k.ú. Řečkovice
pozemek p.č. 1743/2 zahrada o výměře 662 m2 v k.ú. Řečkovice
pozemek p.č. 1742 včetně objektu k bydlení Banskobystrická č.or.
63, č.p. 573 o výměře 97 m2  v k.ú. Řečkovice

Cílem nabídkového řízení je najít vhodného zájemce pro prodej
nemovitostí, který na pozemcích zajistí výstavbu objektů bydlení
v souladu s využitím této lokality dle Územního plánu města Brna.

Kompletní nabídka prodeje je vyvěšena na úřední desce ÚMČ a je
uvedena na internetových stránkách MČ www.brno.cz/reckovice. Zá-
jemci doručí či předají svou nabídku s požadovanými doklady v zapeče-
těné obálce označené  „Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku
Banskobystrická 63“ nejpozději do 31.5. 2003 na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, dveře č. 206 – sekreta-
riát, tel.: 541 421 713, fax: 541 226 124. Vyhodnocení nabídek bude
provedeno a oznámeno zájemcům nejpozději do 31. 7. 2003. O.  P.

OPĚT DO BABY STUDIA!
 Zveme na návštěvu do Mateřské školy Měřičkova 46  všechny řeč-

kovické maminky s malými dětmi, které ještě nechodí do školky. Přijď-
te se k nám podívat a pohrát si! Čeká na Vás příjemné prostředí, hračky,
hry a zábavné činnosti. Vaše dítě si bude postupně zvykat na prostředí
naší mateřské školy, děti a paní učitelky. S sebou vezměte papučky, a
bude-li mít Vaše dítě žízeň, tak i nějaké pití. Kdy začínáme:  23. 4. 2003
od 10 hodin do 11,30 hodin v MŠ Měřičkova a potom každou středu v
10 hodin. Přijďte, těšíme se na Vás! Tel. do MŠ: 541 225 170.

DALŠÍ INFORMACE

Dne 1. května 2003

pořádá Brontosauří dětský oddíl  VLČÍ STOPA

22. ročník

BĚHU KOLEM ZAMILOVANÉHO HÁJKU
PRO DĚTI OD 9 DO 15 LET

Zahájení ve 14.30 hodin v koncové části Zamilovaného hájku

Startovné 2 Kč

Součástí akce jsou i turnaje ve fotbale a minibaseballu
a další netradiční aktivity

Srdečně zvou pořadatelé

ZŠ Horácké nám. v Brně-Řečkovicích
ve spolupráci se zápasnickým klubem

TAK Hellas Brno
otevírá k 1. 9. 2003 již podesáté 6. sportovní třídu se zaměřením na
zápas. Pohybově nadaným žákům a žákyním současných 5. tříd, kteří
se učí anglicky, bez ohledu na hmotnost nabízíme:

Rozšířený počet hodin tělesné výchovy
– 3 hodiny všeobecné a průpravné TV dopoledne a 2 hodiny speciální

přípravy odpoledne.

Maximální všestrannost dlouhodobé přípravy
– v průběhu čtyřletého programu (6.–9. třída) patří k náplni výuky gym-

nastika, atletika, míčové a úpolové hry, plavání, jízda na koních, spe-
ciální posilování, lyžování, zápas, účast na turnajích...

– každý rok pořádáme týdenní zimní a letní soustředění, zájezdy a ve-
řejná vystoupení žáků.

Finanční nenáročnost projektu
– díky státní dotaci a solidnosti řídících pracovníků činí základní popla-

tek pouhých 1.500 Kč/rok!

Odborné vedení výuky
– příprava je vedena pedagogy ZŠ a kvalifikovanými trenéry zápasnic-

kého klubu TAK Hellas Brno

Příležitost vyniknout
– za 9 let získali žáci a žákyně 121 medailí na Mistrovství ČR, na světo-

vých a Evropských soutěžích mládeže!

Podmínka zařazení
– kontaktovat do konce měsíce dubna ředitelství ZŠ, tel.: 541 321 507,

nebo trenéra p. Žáčka, tel.: 541 225 475.

ZÁPASNICE TAK HELLAS OPĚT ÚSPĚŠNÉ
1. a 2. března 2003 proběhlo v Borohrádku Mistrovství ČR žen

a dívek v zápase ve volném stylu. Přesto, že se probíhající chřipková
epidemie nevyhnula ani Řečkovicím, dosáhly zápasnice tradičně velmi
dobré výsledky: 4 tituly Mistryň ČR, 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili!

V kategorii žákyň: 2. Hana Jará a Lenka Řezáčová
Kadetky: 1. Lenka Martináková

2. Lenka Řezáčová
Juniorky: 1. Andrea Friedrichová

2. Iveta Šromovská
5. Jana Vozdecká

Ženy: 1. Andrea Friedrichová
3. Jana Vozdecká
4. Iveta Šromovská

MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚŘIČKOVA 46, BRNO
ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou nabízí řečkovic-
kým rodičům a jejich dětem (budoucím prvňáčkům) i z jiných mateř-
ských škol, kde tento kurz neprobíhá, vzdělávací program:

„Edukativně stimulační skupiny“
V těchto skupinkách budeme u dětí za Vaší přítomnosti rozvíjet

schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Rodiče
budou seznámeni s cílem a významem prováděné činnosti. Tím se mů-
žete i Vy podílet na tom, aby školní začátek Vašeho dítěte byl radostný
a úspěšný! Celkem proběhne 10 lekcí v odpoledních hodinách do červ-
na 2003, lekce za 30 Kč  (výukový materiál a pomůcky v ceně).

V čem se děti budou zdokonalovat: Jemná motorika a grafomo-
torika, zraková a sluchová diferenciace, analýza a syntéza, po-
četní představy, pravolevá a prostorová orientace.

Skupinky odborně povede p. uč. z naší MŠ, zájemci přihlaste se pro-
sím co nejdříve na tel. č.  541 225 170, rádi Vás v naší MŠ uvítáme!



Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice
a  10. středisko Mafekimg

Vás zvou na 2. ročník mezinárodního dálkového pochodu IVV

SVĚTOVÝ  DEN  IVV
který se koná ve čtvrtek dne 8. května 2003

Startujeme v Řečkovicích z prostor starého pivovaru (za kostelem)
pěší trasy 6–10 hod 50, 42, 35, 20, 10, 5 km; 15-17 hod. 20 10, 5 km

cyklotrasy 6–10 hod 100, 75, 50, 25 km
Startovné: děti do 15 let 10 Kč, ostatní 20–30  Kč

Ve startovném jsou zahrnuty náklady na proposice, popis tras, drobné
občerstvení, diplom a provozní náklady.

    Trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy severně od Řečkovic, okolím
Medlánek, Baby, Ivanovic, Jehnic, Medlánek, Řečkovic a Mokré Hory.

– – –

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice
a 10. středisko Mafekimg

Vás zvou na 29. ročník mezinárodního dálkového pochodu IVV

LESNICKÝM  SLAVÍNEM
který se koná ve dnech 9.–11. května 2003

Startujeme v Řečkovicích z prostor starého pivovaru (za kostelem)
pěší trasy cyklotrasy

  9. května 15–17 hod. 5, 10, 20 km               25 km
10. května 6–9  hod. 5, 10, 20, 35, 42, 50 km    25, 50, 75, 100 km
11. května 6–9  hod. 5, 10, 20, 35, 42, 50 km    25, 50, 75, 100 km

Startovné: děti do 15 let  10 Kč, ostatní dle délky trasy 20 a 30 Kč
Ve startovném jsou zahrnuty náklady na proposice, popis tras, drobné

občerstvení, diplom a provozní náklady.
    Všechny trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy severně od

Řečkovic, okolím Adamova, Křtin, Bílovic, Soběšic, Útěchova a Ořešína.

Přesnější informace o pochodech a dalších aktivitách podá  Ing. Jaro-
slav Černý , předseda odboru KČT a vůdce 10. střediska Junáka, adresa:
M. Hübnerové 26, 621 00 Brno, tel. 549 275 763, 608 875 157.

Z ŘEČKOVICKÉ ŽÍNĚNKY
AŽ NA OLYMPIÁDU?

O úspěších TAK Hellas Brno se sídlem v Řečkovicích jsem v posled-
ních měsících napsal několik článků a zpráv. O těch minulých i těch sou-
časných. O úspěších budoucích psát není vhodné, lze je „zakřiknout“.
A tak chci napsat tento článek o možnostech, které, bude-li osud přízni-
vý, mohou přinést naší městské části, sportovnímu klubu a jedné sym-
patické dívence splnění životních přání.

Představa špičkového sportovce dnes svádí obecně k představám
spousty vydělaných peněz. Tak to známe z bulvárního tisku, zabývající-
ho se  pohnutými osudy hvězd fotbalu, hokeje či tenisu. Představa živo-
ta s bankovními konty o sedmi a více místech se velmi snadno generali-
zuje na všechny špičkové sportovce. O tom, že tomu tak není a že stát na
samém vrcholu žebříčku ve svém sportu vůbec nenese peníze, spíše
naopak, chci dnes přiblížit na příkladu vynikající sportovkyně Andreji
Friedrichové. Její příběh je dokladem toho, že pěstovat dnes sport na
nejvyšší úrovni lze, ovšem za cenu nemalých osobních obětí.

Dnes dvacetiletá Andrea Friedrichová je rodem Řečkovičanka. Tato
tmavovlasá, modrooká dívka drobnější štíhlé postavy na první pohled
vůbec nevyvolává dojem reprezentantky sportu vpravdě chlapského.
Snad jen pevný stisk ruky při setkání či loučení napovídá víc o jejím
koníčku. K dívčímu zápasu se dostala zcela náhodně, to když ze základ-
ky na T. Novákové přešla v devíti letech na ZŠ na Horáckém náměstí.
Sportovně založené děvčátko spolu se svojí mladší sestrou se přihlásilo
do sportovní třídy, tedy třídy s rozšířenou výukou tělocviku. Že to bude
zápas, jemuž se budou obě později věnovat, je tehdy ani nenapadlo.
Základ spočíval v gymnastice a plavání, teprve později se přešlo k zápa-
su ve volném stylu. A protože v počátcích byla konkurence mizivá, hned

v prvním roce úspěšně absolvovala turnaj v Rakousku a získala  i svůj
první titul mistryně republiky v žákyních. A od té doby nepustila žezlo
mistryně z ruky. Dnes ve svých dvaceti letech, tedy na prahu skutečné
kariéry dospělého sportovce, má Andrea na svém kontě 11 zlatých me-
dailí a tím i titulů mistryně ČR a čtyři medaile stříbrné. Ten vysoký a na
první pohled rozporný počet vznikl tím, že pravidla dovolují startovat
současně ve dvou věkových kategoriích, tedy mladší, je-li dobrý, mezi
staršími. A i tam Andrea vyhrávala. Na mistrovství světa v roce 1998,
které se konalo ve Velké Britanii získala dokonce ve své kategorii fan-
tastické 5. místo!

 Pravidelně se účastní mezinárodních turnajů, odkud si přiváží vět-
šinou nejvyšší ocenění. Tedy jen za předpokladu, najdou-li se peníze na
cestu, pobyt a startovné. Rodinný rozpočet sám tuto možnost nedává.

Dívky a ženy dnes startují ve věkových kategoriích mladších a star-
ších žákyň, kadetek, juniorek a žen. Všemi těmito kategoriemi Andrea
prošla vítězně. Při své váze 55 kg (měří 165 cm) soutěží ve střední váho-
vé kategorii s tím, že je na její dolní hranici. Proto se může setkat na
žíněnce i se soupeřkou až o 4 kg těžší, jak se tomu stalo právě letos ve
Stockholmu, kdy ji, podle jejich slov málem „zabila“, čokoládová kultu-
ristka z Portorika. Přesto Andrea většinu svých utkání vyhrává polože-
ním soupeřky na lopatky, má na to svůj „fígl“. Méně často pak vyhrává
pro technickou převahu, nebo na body. Většinou vítězí, prohrává jen
výjimečně.  Na posledním mistrovství ČR ze šesti zápasů  čtyři vyhrála
„na lopatky“.

Je samozřejmé, že s definitivním  přestupem mezi ženy (od 21 let)
bude narážet stále více na ostřílenou elitu ženského zápasu z celého
světa.  K tomu, aby byla její cesta i nadále úspěšná, potřebuje Andrea
ještě četnější mezinárodní zkušenosti.

Letos v květnu ji čeká mistrovství Evropy v lotyšské Rize. Uspěje-li
tam, a trenér řečkovických zápasníků a zápasnic M. Žáček věří že ano,
čeká ji v září mistrovství světa v New Yorku. Umístění do 5. místa by
bylo pro Andreu letenkou na příští olympiádu, která má být v roce 2004
v kolébce olympijských her v Řecku. Je to ještě hodně daleko, na cestě
jsou značné překážky, které je nutno překonat. A to nejen překážky spor-
tovní. K celkové vyrovnanosti, klidu a udržení kondice by Andreji nejví-
ce prospělo, kdyby se na ni usmálo štěstí v podobě vhodného zaměst-
nání. Úspěšná absolventka střední ekonomické školy by  podle vlastních
slov nejvíce ocenila práci, která by jí umožňovala denně od 17. hodiny
odpoledne trénovat. Tedy pracovat do 15 hodin. Není to mnoho, není to
však při dnešní vysoké nezaměstnanosti ani málo. Snad se najde ně-
kdo, kdo pomůže.



MĚSTSKÁ ČÁST Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE

srdečně zve na volné pokračování hudebních večerů a setkání se
zajímavými a význačnými osobnostmi brněnského kulturního

života – HUDBA A ŘEČ, které se uskuteční
v pondělí 28. 4. 2003 v 18 hodin na radnici v Řečkovicích.

Účinkují: TRIO BRUNENSIS
Jaromír Graffe, housle,
Vladimír Hollý, klavír,

Antonín Gál, violoncello
ve skladbách L. van Beethovena, A. Dvořáka, J. Suka

O hudbě a svém zaměstnání bude vážně i nevážně hovořit
brněnský hud. skladatel a hlavní dramaturg vysílání Českého

rozhlasu v Brně  MUStr. Jan Šimíček.

Všetečné dotazy z řad publika vítány.

Koncert bude spojen s realizací veřejné sbírky za účelem shromaž-
ďování peněžitých příspěvků na rekonstrukci sýpky – pivovaru na

území MČ Brno-Řečkovice Mokrá Hora.

POEZIE PSANÁ DO DŘEVA
V nedělní podvečer 16. března se Síň Jana Hrušky na řečkovické

radnici naplnila k prasknutí. Kdo přišel pozdě, mohl jen nakukovat ze
dveří. Konala se zde vernisáž výstavy Miloše a Patrika Vlčkových
„S každou troškou do mlýna“. Mezi sedícími návštěvníky vernisáže čně-
ly štíhlé sochy s dívčími motivy i fantastické dřevěné plastiky. Atmosfé-
ra dýchala klidem a pohodou, poutavý zpěv Miloše Vlčka dokreslil har-
monii a lásku, která vyzařuje z této umělecké rodiny. Je pozoruhodné,
že lidé tak výtvarně nadaní mají i muzikální talent a blízko k poezii. Po-
tvrzuje to hudební vystoupení bratrů Vlčkových. Lukášův zpěv a hru na
kytaru doprovodil Patrik rytmicky na Lípu, bicí hudební nástroj, který
si samozřejmě vyrobil sám.

Druhou překážkou stojící v cestě k vysněné účasti na olympiádě je
nedostatek peněz, které účast na předolympijských soutěžích vyžadu-
je. Je mi smutno, vzpomenu-li si, jaké obrovské finanční, materiální
i časové výhody svého času měli a někde stále ještě mají sportovci-pro-
fíci, jejichž výkon často je více než diskutabilní. Ještě více je mi smutno,
uvědomím-li si propastný rozdíl mezi penězi, jež dnes tečou do atraktiv-
ních, převážně kolektivních sportů a zde zmíněným po této stránce „chu-
dobným“ zápasem.

Jsem přesvědčen, že tolik nadějných sportovců, kteří mají před se-
bou reálnou perspektivu olympiády jako Andrea Friedrichová
v Řečkovicích ani v Brně nemáme. Nenašel by se tedy mezi úspěšnými
a prosperujícími firmami či podnikateli někdo, kdo by pomohl? Vždyť
nejde přece o úspěch jedné milé,veselé a přitom skromné dívenky, ale
o dobrou pověst a radost nás všech.

ZÁBAVNÝ BĚH IVANOVICEMI
PRO RODIČE A DĚTI

Na sobotu 26. dubna připravuje Sdružení pěstounských rodin ve
spolupráci s MČ Brno – Ivanovice sportovně zábavní dopoledne pro děti
a rodiče. Registrace účastníků bude probíhat od 9 hodin v obecním spor-
tovním areálu za budovou úřadu, kde je také start závodu. Trasa povede
ulicí Pokorovou, dále polní cestou a ulicí Kouty zpět za radnici. Závodní-
ci si na jednotlivých stanovištích vytyčené trasy budou moci ověřit svou
zdatnost, znalosti i důvtip, přičemž úkoly jsou plánovány tak, aby je
mohli plnit malí i velcí, jednotlivci i celé rodiny. Cena je nachystána pro
každého, kdo doběhne do cíle.  Mimo samotný závod jsou pro všechny
připraveny také hry a soutěže na hřišti v místním  sportovním areálu,
kde je rovněž možnost občerstvení a příjemného posezení. Na celé akci
se budou podílet pracovníci úřadu městské části stejně jako zaměstnan-
ci a dobrovolníci Sdružení pěstounských rodin.

Sdružení pěstounských rodin již devátým rokem podporuje náhrad-
ní rodiny a také ohrožené děti. Hlavní činností, které se sdružení věnu-
je, je poskytování odborného právního a psychologického poradenství
přímo v prostorách na Anenské ulici a zároveň  při seminárních a ozdrav-
ných pobytech, klubových akcích, které sdružení pořádá. Současně je
vhodnou formou umožněno žadatelským a náhradním rodinám, aby se
vzájemně podporovaly a předávaly si důležité  zkušenosti.

Na setkání s Vámi při Běhu Ivanovicemi se těší organizátoři akce.
Jaroslav Chovančík

KULTURA

INFORMACE O DUBNOVÉ VÝSTAVĚ
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanského světa,

svátkem věřících oslavujících umučení Krista – syna Božího na kříži
a jeho vzkříšení z mrtvých. Na tomto posvátném mystériu stojí víra nás
křesťanů v posmrtný život věčný již téměř dva tisíce let. Toto mystérium
od počátku bylo ústředním tématem umění, které se nazývá religiózním.
Nenajdeme v daleké ani nedávné historii snad ani jednoho významnější-
ho malíře či sochaře křesťanského světa, který by se novozákonní témati-
kou nezabýval. Ani současní výtvarníci se biblickým námětům nevyhýba-
jí a většinou soudobým stylem a rukopisem začínajícího třetího milénia
dále zpracovávají nejpodstatnější úseky a okamžiky z života Ježíšova.

Ani Zdeněk Valchář, absolvent SUPŠ v Uherském Hradišti, pracující
dnes ve svém Ateliéru užité grafiky v Suchdole nad Odrou, není výjim-
kou. Jeho jméno není návštěvníkům naší galerie neznámé – díky jeho
laskavosti jsme měli v uplynulém roce možnost zhlédnout  více než stov-
ku krásných reprodukcí kreseb a grafik nejznámějšího nizozemského
malíře všech dob Rembrandta van Rijna.

Od pátku 18. dubna (shodou okolností připadá tento den symbolic-
ky na Velký pátek) nabízí naše galerie k vidění obrazy inspirované křes-
ťanským náboženstvím z tvorby Zdeňka Valcháře. Výstava potrvá do
neděle 27. dubna, vernisáž na přání autora začíná tentokrát až v 18 ho-
din. Jinak bude výstava přístupná jako obvykle, v pracovní dny od 14
do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. I. K



ŽIVOTNÍ
JUBILEA

BŘEZEN 2003

V měsíci březnu 2003 oslavili významné životní jubileum tito
naši spoluobčané:

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

INZERCE

Anna  PETEROVÁ 96 let
Luboš  ŠOUPAL 95 let
Bedřich  BEDNÁŘ 93 let
Květa  LICKOVÁ 92 let
Josef  DUFEK 91 let
Josef  BARTL 91 let
Rudolf  ŠLESINGER 91 let
Věra  CENKOVÁ 85 let
Vlastmmír  NĚMEC 80 let
Růžena  GULDOVÁ 80 let
Josef  ČECH 80 let
Otakar  MAREŠ 80 let

• POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuál-
ní výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7,
Řečkovice. Tel.:  541 227 559, mobil 737 405 886.

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

• DRAK – dětské tábory (7–18 let) a minitábory pro rodiče
s dětmi (1–9 let). Léto, zima – Vysočina, pestrý program, tradi-
ce. Tel.: 541 634 309, www. drak.cz

• KADEŘNICKÉ SLUŽBY DO DOMU. Tel.: 549 273 655,
 605 553 207.

• NEHTOVÁ MODELÁŽ. IF.Studio: Acrylová, porcelánová, gelová
a japonská manikůra PI-SHINE. Poskytují dokonalou modelaci
a zpevnění. Doporučuje se na nehty roztřepené, okousané, měk-
ké, lámavé a jinak poškozené chemikáliemi, např. preparační
vody kadeřnice, laborantky či hrubou prací. Veselá Jiřina, tel./
zázn. 549 274 596, mobil 732 825 739.

„VÝZVA K VŠÍMAVÝM DOBRÝM DUŠÍM“
Údolí Ponávky – malebný kout brněnského okolí. Již od roku 1997

se snažíme s kamarády, nadšenci, v nemalém podporováni Radnicí Řeč-
kovice a Mokrá Hora a samotným městem Brnem, o znovunalezení kul-
turního vztahu s krajinou, ve které žijeme.

Pořádáme kulturní akce, výstavy, výtvarná sympozia, koncerty,
naučné stezky. Ve spolupráci s Kanceláři Brno – Zdravé město a s Eko-
centrem podnikáme akce zaměřené právě na rekonstrukci krajiny.

O to více nás mrzí, když po tolikaletém snažení může přijít někdo
a učinit ve zdejší přírodní galerii, která jako přírodní galerie opravdu
funguje, nenadálý zlodějský čin a zcizit dvě výtvarná díla přímo
z „výstavní síně“ – Údolí Ponávky.

Stalo se to někdy mezi 31. 1. 2003 a 2. 2. 2003 (těsně před tím než
napadl poslední letošní sníh) u rybníka za Vránovým mlýnem. Z besídky,
která je v zimním období lehce přístupná přes zamrzlý Saidlův rybník,
někdo zcizil lipový stůl 1×1×1 m velký a křeslo z topolu 2 m vysoké
s názvem Červenec.

Prosíme všechny, kdo tou dobou tímto místem procházeli a všimli
si něčeho podezřelého, aby se ozvali na adresu Vránův mlýn 3, 621 00
Brno, tel.: 541 228 288, rodina Vlčkova. Patrik Vlček

Výstava byla pořádána jako prodejní na podporu výstavby sochař-
ského atelieru. U vystavených děl nebylo uvedeno autorství, dalo se však
rozeznat dílo Miloše Vlčka a jeho syna Patrika. Sochy Miloše Vlčka často
hraničí s abstrakcí, pracují s fantastickými tvary kmenu, jak je vytvořila
příroda, a tyto přirozeně vzniklé křivky uvádějí v dokonalost. Člověk je
přitahován bohatostí tvaru, tajemností záměru i mistrovou zručností.
Zkoumá, prohlíží, přemýšlí… To platí zejména u díla nazvaného Tulipán,
jehož prostorová kompozice, rozpracovaná ve třech úrovních a oriento-
vaná dvěma směry, potvrzuje mistrovství Miloše Vlčka.

Patrik Vlček se vydal vlastní cestou. Jeho umění směřuje k jisté účel-
nosti, inspirací je mu velice často dívčí krása, svojí fantazií však toto to-
likrát zpracovávané téma přetváří ve formu neobyčejně originální a ele-
gantní. Účelnost lze spatřovat především v užití soch jako šperkovnic,
ať už na šperky dřevěné, které Patrik vyrábí, nebo i pro všechnu tu krá-
su, co na sebe ženy strojí. Opravdu netypickou ukázkou užitého umění
je Patrikova Lípa, hudební nástroj vytvořený z ležícího dutého lipového
půlkmene. Patrikovy sochy nejsou možná tak uhlazené jako u jeho otce,
možná ani nenutí člověka tolik přemýšlet, zato přitahují svojí přiroze-
ností a laskavostí. Vyzývají nás ke sblížení, pohlazení tohoto oduševně-
lého kusu dřeva. Mě osobně nejvíce přitáhla socha dívky, nazvaná Šper-
kovnice. Štíhlá dívčí postava je vytesána do lipového kmene, je oděna
do dlouhého pláště, na prsou svírá truhlici z ořechového dřeva
s masivním kováním. Truhlici lze opatrně vyjmout a po otevření zjistí-
me, že v ruce držíme onu šperkovnici, podle které je dílo nazváno.

Výstava skončila v neděli 30.března. Nebuďte však smutní, jestli jste
ji nestihli. Vydejte se procházkou na Mokrou Horu, podél Ponávky se
dostanete k Vránovu mlýnu, kde všechna ta krásná díla vznikají. Okolí
je poznamenáno snažením především Patrika Vlčka, který zde se svými
uměleckými přáteli v minulosti uspořádal sochařská sympozia, jež oz-
dobila okolí mlýna a rybníků zajímavými sochařskými počiny. Patriko-
vy plány jsou však ještě větší, v blízkosti rybníka má rozpracovánu Loď,
plně se věnuje výstavbě nového ateliéru, jenž bude z cesty přístupný
všem pocestným. Ti budou moci mansardou vstoupit na ochoz ateliéru
a diskrétně pozorovat, jak se rodí z padlého kmene poezie.

Patrikovy plány nejsou skromné, jsou spojeny s Mokrou Horou,
s naší městskou částí. Držme mu palce. O. P.



OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH

zákazníkům provádí
Jaroslav Hanák, Kárníkova 22, Brno

Tel.: 549 272 587

KOUPELNY  VAŠICH  SNŮ
 Modernizace  jader, koupelen a celých bytů na klíč

dlažby a plovoucí podlahy,  vyřízení stavebního povolení
  Radeco, spol. s r.o. Střední 400, Moravany u Brna

 Tel.: 547 244 280, e-mail: radeco@radeco-brno.cz
       Tel./fax.: 547 244 410, www.radeco-brno.cz

ŘEČ zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11. Šéfredaktor: Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E
12117. Tisk KIRAMO Brno. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrá-
tit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky ode-
vzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu: cela@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka květnového čísla je 25. 4. 2003. Zdarma.

Hledáte spolehlivého partnera na trhu nemovitostí?

RealSPEKTRUM BYTY, s.r.o.

člen asociace realitních kanceláří se sídlem:
Palackého 85, Novobranská 16, Brno

• soudní i tržní odhady nemovitostí
• bezplatné zprostředkování prodeje nemovitosti
• bezplatná a nezávazná konzultace jak nejlépe zhodnotit

Vaši nemovitost, kupní smlouvy zdarma

Pro Váš dům, byt, zahradu či pozemek
najdeme vhodného kupce, který bude

akceptovat

VAŠI CENU !!!

Tel.: 542210073, 541240457, 77945084, 602771845

http://www.realspektrumbyty.cz

Nově otevřená

CUKRÁRNA „Terasa“
Vás zve k příjemnému posezení

– čerstvé zákusky, poháry, dorty, palačinky, zmrzlina,
cukrovinky, nealko nápoje, alkoholické nápoje

Letní terasa, dětský koutek, bezbariérový přístup

Najdete nás na terase nad prodejnou BILLA, Brno –
Medlánky, Podpěrova 6

Otevírací doba: Po–Ne  10–20 hod.
Tel.: 607 542 528

• KOUPÍM 1+1 DB, OV Řečkovice. Srpen 2003. Tel.: 5 45 229 153,
721 900 774.

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

• MALBY–NÁTĚRY ONDERKA. 541 262 997, 604 731 918. Zim. sl.

• KOUPÍM 2+1 OV nebo DB V Řečkovicích nebo v Medlánkách,
případně mohu nabídnout pěkný, prostorný, cihlový 2+1 OV
s komorou, 3 lodžie, vlastní kotel, v klidné části Bystrce. Nejsem
realitní kancelář. Rodinné důvody – blíž k dětem.
Tel. 541 227 889 večer, 602 728 274.

• VYMĚNÍM SB 1+1 v Řečkovicích za větší, Řečkovice, Kr. Pole.
Tel. 541 226 416, 602 523 370.

• PÍSMO ŘEZANÉ PLOTTEREM. Mobil: 604 609 058, 608 939 175.

• B STUDIO BOŽETĚCHOVA 91: duben – velikonoční akce – kupó-
ny v hodnotě 50 Kč na solárium, kosmetiku, masáž a modeláž
nehtů k vyzvednutí u nás.  541 238 883, 602 738 880.

• PRONAJMU GARÁŽ v RD v Řečkovicích na konci Žilkové ul.  Tel.
549 274 070, 18–20 hod.

• HLEDÁM KOSMETIČKU A NEHTAŘKU se ŽL do kosmetického
studia v Řečkovicích. Informace na tel: 724 144 817.

• DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR Chytálky – Dol. Loučky. Termín 28.
6.–12. 7. Cena 2300 Kč. Info: Páleník tel. 549 274 533.


