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MÁJOVÉ ZAMYŠLENÍ
Květen je pozoruhodný měsíc s rozličnou symbolikou. Může mít symboliku téměř politickou, to když k poetickému

máji přidáte číslovku. Nejdříve je to 1. máj s příchutí minulých radostných průvodů pod tribunami nedotknutelných, dnes
zpravidla oslava odborářů či levicových stran nebo pouliční půtky extremistických nadšenců. Potom je tu 5. květen
s připomínkou Pražského povstání, který bude historiky zaměstnávat ještě řadu let. A nakonec 8. květen s nádechem smutku
nad ztracenými životy a naopak velké radosti, která jistě v roce 1945 nad koncem strašlivé války panovala. Občas se za-
mýšlím nad pocity, které měli lidé v té době. Snažím se vcítit do atmosféry, která panovala. Radost, euforie, víra v novou
a lepší budoucnost. Ale určitě i zoufalá snaha najít ve své blízkosti viníka toho všeho strašného a s ním zúčtovat. Zvláštní
doba.

Dost už politicko historických ohlédnutí, každý snad alespoň jedinkrát na sobě pocítil zcela jinou symboliku máje – čas
lásky. První májový den políbení pod rozkvetlým stromem, příroda se probouzí, všechno se zelená, prokvétá a voní. Není
krásné žít? Přesto se setkávám s lidmi, kteří jsou zklamaní dnešní dobou, trápí se svými problémy, tíží je neřešitelné pro-
blémy společnosti a propadají se do hlubin beznaděje, bez vůle žít. Přál bych jim trochu té bláznovské radosti z prostého
bytí, ze slunečného dne a modré oblohy, více lehkosti v nelehké době.

Právě proto si na závěr dovolím parafrázovat slogan populárního moderátora počasí: „Přeji vám všem máj v duši !“

Oliver Pospíšil

STOLETÉ VÝROČÍ
Začátkem května uplynulo 100 roků od narození brněnského stavitele Floriána

Kuby. Pocházel z početné rodiny z Nížkovic u Slavkova. Jeho čtyři bratři byli rovněž
známí stavitelé. Vyučený zedník absolvoval za našetřené peníze brněnskou stavební
průmyslovku, následně složil stavitelskou zkoušku. Na stavebním úřadě zemského
hlavního města Brna se podílel do roku 1949 na stavbách především škol a nájemních
domů. V roce 1933 dokončil svůj rodinný dům v Řečkovicích, kde až do své smrti v roce
1983 žil. Byl funkcionářem řečkovického Sokola a členem Rady starších církve Česko-
slovenské husitské. V komplikovaných padesátých letech minulého století se podílel
na stavbě církevní modlitebny v Řečkovicích, která se otvírala snad jako jediná církev-
ní stavba desetiletí v roce 1957. Byl aktivní až do vysokého stáří; mnozí spoluobčané si
vzpomenou na spolupráci s ním při zajišťování projektu stavebního povolení a na kon-
zultace během stavby nebo přestavby jejich rodinného domu. Jako trvá připomínka
na stavitele Kubu zůstanou postavené objekty, například i dnes moderní Masarykova
měšťanská škola na konečné v Řečkovicích (v současnosti Gymnasium T. G. Masaryka
na ulici Terezy Novákové).



INFORMACE ÚMČ

ZPRÁVA ZE 7. SCHŮZE RMČ
7. schůze RMČ se konala 16. 4. 2003. Rada:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden–březen 2003,
– doporučila ZMČ schválit návrh závěrečného účtu městské části za rok

2002,
– schválila jako dodavatele, který provede opravu střechy bytového

domu Žitná 11, firmu DACH SYSTEM, s. r. o., Na Sezníku 86/4, Olo-
mouc,

– nevyhověla žádosti bytových družstev v domech Škrétova 6, 8, 10,
12, které jsou připravovány k prodeji, na provedení montáže termo-
regulačních ventilů a regulace otopné soustavy v těchto domech,

– projednala bytové záležitosti,
– schválila výzvu k podání nabídky na vybudování splaškové kanaliza-

ce v ul. Pod Zahradami,
– schválila pronájem prostor v areálu bývalého pivovaru folklornímu

sdružení Púčik k uspořádání setkání národnostních menšin Jihomo-
ravského kraje,

– projednala majetkové záležitosti – pronájmy, prodeje a směny pozem-
ků,

– souhlasila se zpracováním odborného posudku, který navrhne opat-
ření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci v ul.
Novoměstské,

– projednala zápisy ze zasedání jednotlivých komisí a ze zasedání Vý-
boru pro národnostní menšiny.

  L. F.

UVOLNĚNÍ BYTU PO NEPLATIČI
Koncem března došlo v naší městské části k uvolnění bytu obýva-

ného dlouhodobým neplatičem nájemného. V souladu s platnými pra-
vidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu byt za před-
pokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme
následující údaje:

Údaje o bytu – Horácké nám. 7, byt č. 36, 8. nadzemní podlaží, veli-
kost 1+1, celková plocha 49,7 m2

Výše dluhu  – samotný dluh 225.792 Kč
– poplatek z prodlení ke 30. 4. 2003 139.826 Kč
– poplatek z prodlení se zvyšuje po 1. 5. 2003 o 124,86 Kč denně
Termín pro podání žádosti – do 29. 5. 2003
K zařazení mezi zájemce o nájem tohoto bytu je nutná nabídka uhra-

zení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabíd-
ne rovněž uhrazení poplatku z prodlení, bude při hodnocení žádostí
bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři,
který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ. Uhrazením dluhu dojde k
postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v po-
zici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.

Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palacké-
ho nám. 11, tel. 541 421 719.

Mgr. Miroslav Reich, právník bytového odboru

tížné opatřit důkazní materiál, který by po odepření souhlasu byl scho-
pen obstát při případném soudním řízení. Přesto obec na své právo ne-
rezignuje a v loňském roce na základě provedených šetření odmítla dát
souhlas k plné čtvrtině předložených dohod o výměně bytů.

Čas od času se některá výměna dočká ze strany veřejnosti následné
písemné reakce, která kritizuje její odsouhlasení orgány obce. Dopisy
tohoto typu mají vždy společné rysy - omezují se pouze na obecné pro-
klamace, neobsahují žádné konkrétní důkazy a jejich autor je natolik
plachý, že se stydí podepsat. Vzbuzují tedy pochybnost, zda byly napsá-
ny s upřímnou snahou upozornit na podvodné jednání nebo naopak s
úmyslem uškodit bývalému sousedovi. Jejich autoři by se proto před
psaním dalších dopisů měli nejprve zamyslet, jestli jsou motivováni
opravdu dobrým úmyslem a svá tvrzení mohou doložit způsobem, pod
který se budou ochotni podepsat. V opačném případě pouze marní čas
a nepřímo se tak stávají spoluaktéry případné fiktivní výměny. Jejich
podání mají pro městskou část nulovou hodnotu a nemohou být použi-
ta jako materiál schopný přispět k postižení negativního jevu, který svým
obsahem napadají. Miroslav Reich, bytový odbor

OPRAVA ESTAKÁDY V ULICI HAPALOVĚ
Po dlouhém období zpracovávání expertíz a příprav začínají práce

při opravě estakády v ulici Hapalově. Rekonstrukce je zahájena uzavír-
kou pravého mostu (směr z Brna na Svitavy), provoz bude veden na
levém mostu. V době uzavírky budou probíhat opravné práce na mostu
– odstranění vozovkových vrstev, bourání říms a úložných prahů, sana-
ce betonových povrchů a předepnutí komorových trámů volnými kabe-
ly. Rekonstrukce pravého mostu bude ukončena 6.11.2003 po obnove-
ní vozovkových vrstev a vybavení mostu. Rekonstrukce levého mostu
bude zahájena uzavírkou v březnu 2004 a ukončena v říjnu 2004, ná-
plň opravy je stejná, jako u pravého mostu. Předpokládá se, že doprava
po ulici Hapalově bude po dobu oprav zachována.

Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ V OHROŽENÍ
V souvislosti s připravovanou opravou mostu rychlostní komuni-

kace přes ulici Hapalovu bude pravděpodobně nejpozději do konce květ-
na ukončen provoz sběrného střediska odpadů, které pod mostem pro-
vozujeme. V současné době jednáme o jeho přestěhování do lokality za
garážemi při křižovatce ulic Novoměstské a Hradecké, ale vzhledem k
nevyjasněným majetkoprávním otázkám a nutným administrativním
postupům je velmi pravděpodobné, že občané budou muset po nějakou
dobu využít služeb středisek v sousedních městských částech (Ivanovi-
ce - ul. Atriová, Jehnice - ul. Plástky, Královo Pole - ul. Milíčova, Medlánky
- ul. Rysova). Seznam brněnských sběrných středisek naleznete na in-
ternetových stránkách firmy SAKO, a.s. (www.sako.cz/strediska2.html).

Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

FIKTIVNÍ VÝMĚNY BYTŮ A „ODVÁŽNÍ“
ANONYMOVÉ

V poslední době se stále častěji setkáváme s pokusy o výměny bytů,
které však ve skutečnosti slouží pouze jako zástěrka faktického „prode-
je“ nájemního práva. Každá výměna obecního bytu je proto před jejím
odsouhlasením prověřována. Situaci však komplikuje skutečnost, že
městská část v tomto případě nemá veřejnoprávní postavení a její prá-
va jsou shodná s právy kteréhokoli jiného vlastníka nemovitosti, tzn. že
v souladu s občanským zákoníkem je oprávněna souhlas s výměnou
odepřít pouze ze závažných důvodů, jinak může být projev vůle prona-
jímatele nahrazen na návrh nájemce rozhodnutím soudu. Je proto ob-

VČELAŘŮM A OŠETŘOVATELŮM POROSTŮ
Upozorňujeme včelaře, kteří dosud neoznámili našemu úřadu umís-

tění trvalých stanovišť včelstev, aby tak učinili i přesto, že termín stano-
vený vyhláškou ministerstva zemědělství č. 90/2002 Sb., kterou se sta-
noví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání
přípravků na ochranu rostlin, vypršel 28. února. Případné nové umístě-
ní stanovišť včelstev včetně kočovných chovatel oznámí našemu úřadu
nejpozději pět dnů před jejich přemístěním. Tyto informace využijeme
v případě, že se na nás obrátí osoba, která hodlá při ošetřování porostů
aplikovat přípravky toxické pro včely.

Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí



PROBLEMATIKA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

V souvislosti s pravidelně prováděným blokovým čištěním upozor-
ňujeme občany, aby ve vlastním zájmu respektovali přenosné dopravní
značení a zmenšili tak pravděpodobnost vzniku problémů jak vlastních,
tak i službu provádějící firmy. V letošním roce se budou nově umisťovat
dopravní značení i při čištění základního komunikačního systému. Ten-
to systém bude čištěn převážně v nočních hodinách s ohledem na hus-
totu dopravy. Upozorňujeme proto řidiče parkující mimo oficiální par-
kovací stání na komunikaci na nutnost přeparkovat auta v daném
termínu čištění. Týká se to především ulic Hapalova, Maříkova a Měřič-
kova. Přesné datum čištění bude uvedeno na dodatkové tabulce pod
dopravní značkou.

Péče o čistotu a pořádek by však neměla skončit s provedením uve-
dených opatření. Samotný problém vzniká už s první hromádkou od-
padků vedle koše před domem, na travnatých plochách nebo v keřových
skupinách. K nejproblematičtějším lokalitám naší městské části v tomto
směru patří ulice Žitná a Novoměstská. Stejná je i situace s venčením
psů. Už obyčejná chůze po chodníku se tak mnohdy stává zoufalou bi-
tvou o udržení čistoty vlastních bot. Nikomu z nás jistě není příjemné,
když tuto bitvu prohraje. Také pohled na rozsáhlé plochy zeleně, kde
trsy trávy střídají kopečky od našich domácích mazlíčků, nepůsobí zrov-
na povzbudivě. Tohle bychom doma na svých kobercích jen těžko oce-
nili. Ale venku, to je něco jiného…Je i není. Prostředí, které nás obklopu-
je a které využíváme ve svém volném čase, by mělo být stejně
reprezentativní. Je to přece tak trochu naše vizitka. Zkusme se proto ke
svému okolí chovat stejně jako k věcem, kterých si vážíme.

Radnice čelí stávající situaci všemi dostupnými prostředky a vyna-
kládá nemalé úsilí a prostředky na udržení čistoty. Přesto ale uvítá větší
ohleduplnost nás samotných občanů. Nebuďme lhostejní k věcem, kte-
ré se nás zdánlivě netýkají.

 Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROKU 2002
Příjmy (v tis. Kč)
Název příjmu Skutečnost
Daň z příjmů za obce 2 466
Správní poplatky 1 409
Místní poplatky 2 036
Příjmy z pronájmu majetku 2 673
Příjmy z poskytovaných služeb 1 079
Přijaté sankční platby 170
Příjmy z prodeje majetku 63
Ostatní nedaňové příjmy 1 676
Příjmy z úroků 325
Převody z vlastních fondů - VHČ 13 346
Přijaté dotace ze státního rozpočtu 17 737
Přijaté dotace z vlastního města 28 034
Příjmy celkem :  71 014

Výdaje (v tis. Kč)
Název výdaje Skutečnost
Doprava  2 704
Vodní hospodářství  124
Školství  12 928
Kultura  589
Tělovýchovná a zájmová činnost  355
Bydlení, komunální služby  9 036
Ochrana životního prostředí  4 577
Sociální věci 14 527
Bezpečnost 259
Místní zastupitelské orgány  1 689
Činnost místní správy + volby  17 310
Financování  1 108
Výdaje celkem :  65 206

Podrobný rozpis výsledku hospodaření roku 2002 je vyvěšen na úřed-
ní desce ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno,  Palackého nám. 11.

Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,
TJ SOKOL Řečkovice, PLIVA – Lachema, a.s.

pořádají v pondělí 2. června 2003 od 16 hod.

DĚTSKÝ DEN ZA RADNICÍ
v areálu bývalého pivovaru

na Palackého nám. v Řečkovicích.

DALŠÍ INFORMACE

ZPRÁVA ČTENÁŘŮM KJM
Pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Horácké náměstí 12,

bude od 12. května 2003 z technických důvodů uzavřena.

KLUB DŮCHODCŮ BRNO-ŘEČKOVICE,
Kořenského 23a

Program přednášek:
16. 5. RNDr. Alena Žákovská, Egypt 17 hod.
23. 5. Ing. Tomáš Přibyl, Den, kdy se nevrátila Columbie 17 hod.
30. 5. Mgr. Marek Vácha, Antarktida – II. část 17 hod.
6. 6. Ing. Jindřich Šmiták, Thajsko 17 hod.
13. 6. Jan Dungel, Malování v Jižní Americe 17 hod.
20. 6. Mgr. Martin Bělocký, Pakistán – II. část 17 hod.

KLUB DŮCHODCŮ A ČERVENÝ KŘÍŽ
Mokrá Hora

Program přednášek
26. 5. RNDr. Alena Žákovská, Egypt 17 hod.
9. 6. Iveta Pokorná, Bylinné přípravky pro zdraví a krásu 17 hod.

Možnost nákupu předváděných výrobků
11. 6. Z á j e z d: Milotice – zámek, Ratíškovice – kostel, Lednicko –
valtický areál, Valtice – oběd a zámek, Mikulov . Přihlášky na zájezd při
přednáškách 26. 5. a 9. 6. Na zájezd se mohou přihlásit i ti zájemci, kteří
nechodí na přednášky.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
PRO POČEPLICE POKRAČUJE

TENTOKRÁT VŠAK POUZE NÁBYTEK

Distributoři naší říjnové sbírky určené  pro pomoc povodní zničené
polabské obce Počeplice, naši spolubratři rytíři z Řádu sv. Lazara Jeru-
zalémského z litoměřické diecéze, se na nás obracejí opět s prosbou o
pomoc. Tentokrát však již potřebují pouze nábytek – obývací, kuchyň-
ský, ložnice a to jak celé komplety, tak jednotlivé kusy. Tedy skříně, prá-
delníky, lůžka, válendy, botníky, stoly, židle, sedačky atd.

Znovu však apelujeme na Vás, kdo chcete pomoci lidem v nouzi:
nabízejte jako dar jen zachovalý a čistý nábytek. Takový, jaký byste sami
byli ochotni přijmout.

Svoje nabídky předávejte na adresu Moravské komturie řádu, Dlou-
hé hony 7, 621 00 Brno, tel. 549 271 014 (Dr. I. Koláčný) večer mezi 20.
a 21. hod. nebo písemně do dopisní schránky. Nezapomeňte, prosím,
uvést kontakt na Vás. Vzhledem k objemnosti a neskladnosti nábytku
prosíme o posečkání s odvozem. Jakmile se nábytku nashromáždí více,
zajistíme naráz jeho odvoz.

Již nyní děkujeme Vám, kdo se rozhodnete znovu přispět potřeb-
ným v nouzi.

Dr. Ivan Koláčný, KCLJ



BAREVNÝ VÍKEND PLNÝ HER, SOUTĚŽÍ A PŘEKVAPENÍ
PRO VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE, SOUROZENCE I PRARODIČE

23.–25. KVĚTNA
PARK LUŽÁNKY

PÁTEK 23. KVĚTNA
PROGRAM PRO ŽÁKY A STUDENTY

SKAUTSKÝ DEN PRO VEŘEJNOST
24. KVĚTNA 2003

Milí spoluobčané,
v první části tohoto článku Vám chceme

představit skauty působící v Řečkovicích, druhá
část je již věnována připravovanému Skautské-
mu dni.

Středisko „Duha“, které slaví letos již třinác-
té narozeniny, zastupuje na území naší městské
části skautské hnutí a organizaci Junák – svaz
skautů a skautek ČR. Jaký je skautský program?

Zahrnuje desítky aktivit v oblastech, jako je sport, věda a technika, kul-
tura, přírodověda a další, navíc s důrazem na výchovu duchovních hod-
not. To vše probíhá na schůzkách konaných ve všedních dnech
v klubovně, na víkendových výpravách a na letních stanových táborech.
V Řečkovicích pracují tři oddíly našeho střediska – oddíl mladších chlap-
ců (7-10 let), oddíl starších chlapců (11-15 let) a oddíl dívčí. Celkem mají
téměř devadesát členů. Naši klubovnu naleznete nedaleko řečkovické-
ho kostela na adrese Prumperk 3.

V okolí klubovny budeme v sobotu 24. května pořádat Skautský
den pro širokou veřejnost – tedy právě pro Vás. Pro děti zde budou při-
praveny nejen ukázky skautské praxe, ale i hry a soutěže, kde budou
moci změřit síly se svými vrstevníky a leccos nového si vyzkoušet. Rodi-
če a ostatní zájemce o skautskou činnost pozveme na prohlídku klubov-
ny, uvidíte vzorový „minitábor“, můžete zalistovat starými kronikami a
nebo se přímo zeptat na to, co Vás zajímá. Start soutěží bude umístěn na
travnatém hřišti mezi ulicemi Prumperk, Kubova a Ladova (bývalé hřiš-
tě DTJ), kde také bude ve 13 hodin zahájení. Bližší podrobnosti se
objeví v květnu na plakátech. Těšíme se na všechny návštěvníky Skaut-
ského dne v Řečkovicích. Přijďte nás podpořit, není-li Vám osud mladé
generace lhostejný.

Za středisko „Duha“ Řečkovice
Václav Šicha
Česlav Ulrich

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V MATEŘSKÉ ŠKOLE TUMAŇANOVA – MOKRÁ HORA

Již od roku 1999 pořádá naše MŠ tradiční velikonoční výstavu pro
širokou veřejnost vždy v sobotu a neděli.

Letos jsme naši výstavu zpestřili o velikonoční soutěž „O opeřené
něco“. Děti nosily do školky výrobky, které doma vymýšlely a vyráběly
společně s rodiči.

Na výstavě byly k vidění krásné slepičky, kuřátka, ptáčci a prostě
vše co má peří. Sešlo se nám celkem 17 soutěžních prací a každá z nich
byla originální svým nápadem. Návštěvníci hlasovali pomocí hlasovací-
ho lístku, na který napsali číslo výrobku, který je nejvíce zaujal. Všech-
ny děti byly po skončení soutěže (po zásluze) odměněny cenami.

FINÁLE BBM • TANEČNÍ MARATÓN • NETRADIČNÍ SPORTY
PRO VŠECHNY

ZASEDÁNÍ DĚTSKÉHO PARLAMENTU
• VEČERNÍ KONCERTOVÁNÍ

SOBOTA 24. KVĚTNA   9.00–18.00
NEDĚLE 25. KVĚTNA   9.00–16.00

PROGRAM PRO VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE I PRARODIČE

LUKOSTŘELBA • MALOVÁNÍ • PAPÍROVÉ MODELY  • HLAVOLAMY •
DÁMA •  SCRABBLE • EKOLOGICKÉ HRÁTKY  •  POHÁDKOVÁNÍ •

PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ •  UKÁZKY TÁBOROVÉHO ŽIVOTA •
SKÁKACÍ HRAD •  JÍZDA NA PONÍCÍCH •  MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ •

MOTOKÁRY • RÉBUSY •  ZVÍŘÁTKA  •  LANOVÉ PŘEKÁŽKY •
KOUZELNÍCI •  ŠACHY •  PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

•  CVIČENÍ PSI  •  VÝROBA TRIČEK   •   STANY A TEE-PEE •
ROSTLINY • KERAMIKA • PŘEDÁNÍ  OLYMPIJSKÝCH  MEDAILÍ

VÍTĚZŮM  KRAJSKÉHO  KOLA  OLYMPIÁDY  S  ORBITEM  PRO  DĚTI

VSTUP ZDARMA

NA AKCI JE MOŽNÉ ZÍSKAT VOLNOU VSTUPENKU
DO SPOLUPRACUJÍCÍCH MUZEÍ, PLANETÁRIA  A ZOO.

AKCE PROBÍHÁ ZA PODPORY A SPOLUPRÁCE MAGISTRÁTU MĚSTA
BRNA, VZMB, MB BRNO A POLICIE ČR,

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA PETRA DUCHONĚ

LUŽÁNKY – CENTRUM VOLNÉHO ČASU, BRNO, LIDICKÁ 50

Přestože počasí nám nepřálo a do jarního mělo daleko, chvílemi i
sněžilo, přicházeli návštěvníci v průběhu celé soboty i neděle. K vidění
byly drobné práce dětí, keramika, vyškrabávané a malované kraslice,
zdobené perníčky, velikonoční pečivo a květinové dekorace. Každý ná-
vštěvník si jistě vybral podle svého vkusu a naladil se na přicházející
svátky jara.

V pondělí dopoledne naši výstavu ještě navštívily děti a paní učitel-
ky ze základní školy v Jehnicích. Potom už se ale nedalo nic dělat a vše
se muselo dát do původního stavu, aby se děti měly kde naobědvat.



Srdečně zveme všechny důchodce z naší městské části
na společné setkání u příležitosti

Dne matek

BESÍDKA
NEJEN PRO BABIČKY

Místo konání: Mateřská škola Kárníkova 4 (konečná autobusu 72)

Kdy: Středa 14. května 2003 v 14.30 hodin

Program:    Pásmo básní, písní, dramatizace a taneční vystoupení
s jarní tematikou předvedou děti ze všech tříd naší MŠ.

Na společné setkání se těší děti a paní učitelky z MŠ Kárníkova

DŮM  DĚTÍ A MLÁDEŽE
JEČNÁ  26, BRNO

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ – LÉTO  2003

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  vedoucí Marie Kučerová
Termín: 30.6.-4.7.2003
Cena: 600,-
Věk:   7-13 let
Zaměření: výlety, soutěže, hry, tvůrčí dílničky

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  vedoucí ing. Karla Psotová
Termín: 4.-8.8.2003
Cena: 600,-
Věk: od 7 let
Zaměření: výlety, hry, soutěže, tvůrčí dílničky

MINERALOGICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ vedoucí ing. Karla Psotová
Termín:  14.-23.7.2003
Cena: 3100,- / do 15 let
          3200,-/ nad 15 let
Věk: od 10 let
Místo: Sutom v Českém středohoří

AEROBIK  A COUNTRY TANCE  vedoucí Mgr. Karin Volfová
Termín:  9.-16.8.2003
Cena:  2300,-
Věk: 6-12 let
Místo: Svojanov u Mor. Třebové

ANGLIČTINA  vedoucí Mgr. Ludmila Marková
Termín: 9.-16.8.2003
Cena:  2300,-
Věk: 6-12 let
Místo: Svojanov u Mor. Třebové

CYKLOTÁBOR vedoucí  Mgr. Jana Blažková
Termín: 5.-10.8.2003
Cena: 2100,-
Věk: 7-13 let
Místo: Svitavice – Křetínka

TRADIČNÍ LETNÍ TÁBOR s celotáborovkou  vedoucí Mgr. Jana Blažková
Termín: 30.6.-13.7.2003
Cena:  2500.-
Věk: 7-13 let
Místo: Loučná nad Desnou

MEZINÁRODNÍ I DOMÁCÍ SLOVA UZNÁNÍ
Jen málokdy se stává, aby byla městská část jako je ta naše, dávána

za vzor dokonce na mezinárodní úrovni. Přesto se to stalo a to hned
současně ze dvou významných úst – ministryně zahraničních věcí Lo-
tyšské republiky a primátora města Brna.

Avšak pěkně po pořádku.
V úterý dne 22. dubna tohoto roku, první den po Velikonocích, byl

v Brně slavnostně otevřen honorární konzulát Lotyšské republiky za
přítomnosti šéfa lotyšské diplomacie paní ministryně zahraničí Sandry
Kalniete a velvyslankyně Lotyšské republiky se sídlem v Praze paní Ive-
ty Šulcy. Funkci honorárního konzula převzal z rukou ministryně zahra-
ničí pan Petr Zeman, sedmadvacetiletý úspěšný podnikatel, majitel a
generální ředitel firmy ADZ Trade se sídlem ve Strážnici. Konzulský pa-
tent  převzal za přítomnosti brněnského primátora Petra Duchoně, před-
stavitelů Jihomoravského kraje, primátora města Zlína, podnikatel-
ských, kulturních a společenských kruhů našeho města a celého regionu.

Činnost honorárního konzula navazuje na několikaletou oficiální
spolupráci naší městské části s velvyslanectvím Lotyšska na poli kultu-
ry, která v tomto okamžiku končí a přechází na úřad právě jmenované-
ho honorárního konzula a na téhož dne v Brně zřízený Moravskoslez-
ský klub přátel Lotyšska.

Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora byla v tomto směru
první a dosud jedinou městskou částí, která se ke spolupráci se zastupi-
telským úřadem cizího státu odhodlala. V oblasti budování nových me-
zinárodních vztahů by tento krok nepochybně zasloužil následování.
Nelze tedy vždy jen čekat, až někdo „nahoře“ svým rozhodnutím posvě-
tí takovéto nápady a aktivity. Vlastní zdravý rozum jistě napoví, jak
v takové situaci postupovat. Prospěšnou „zahraniční politiku“ lze dělat
i na úrovni městské části.

„V Řečkovicích se před lety rozhodli  kontakty a spolupráci
s Lotyšským velvyslanectvím navázat a dnešnímu Brnu vzejde
z tehdejšího rozhodnutí jejich zastupitelů a radních užitek“. Přibližně
těmito slovy ocenili přínos MČ Řečkovice a Mokrá Hora jak primátor
Petr Duchoň, tak obě lotyšské diplomatky. Ještě  několikrát spolu
s pochvalami padlo jméno naší městské části při tomto slavnostním se-
tkání.

Z rukou ministryně zahraničí Lotyšska pak převzal  zvláštní diplom
za mimořádný přínos k rozvoji česko-lotyšských vztahů člen našeho
zastupitelstva a iniciátor vzájemné spolupráce RNDr. Ivan Koláčný.

Jedna kapitola vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Lotyš-
skem končí, druhá, věřme ještě úspěšnější a mnohostrannější je před
námi. Vždyť členem Moravskoslezského klubu přátel Lotyšska se může
stát každý, kdo s těmito aktivitami sympatizuje. Z Moravy do Pobaltí není
tak daleko a ve společné Evropě bude ještě blíž.

 Ing. Jan Holík

RNDr. Ivan Koláčný přebírá diplom z rukou lotyšské ministryně za-
hraničí.



KULTURA

DVĚ VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
V KVĚTNU

Náš Vavřinecký areál letos ožije již v polovině května, kdy poslouží
Výboru pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje pro setkání na-
šich dětských folklorních souborů z Brna a okolí, včetně  dětských sou-
borů národnostních menšin.

Organizace setkání se iniciativně ujal Dr. M. Fabištík z brněnského
souboru Púčik. V květnu již lze očekávat podle minulých let počasí tep-
lé a stabilní, a tak tento zajímavý nápad jistě přiláká řadu milovníků
národopisu, pěkných krojů i krásných písní a hudby.

V příštím roce, projeví-li organizátoři setkání dětských souborů tr-
vající zájem o náš areál, zapojí se do přípravy intenzivněji i naše zastu-
pitelstvo. Může tak vzniknout nová tradice, která oživí jarní společen-
ský život v Řečkovicích. Vždyť nabídka tohoto druhu nepřichází každý
den, je ji třeba přijmout za svoji.

Tedy přátelé folkloru – přijděte do Vavřineckého areálu v sobotu
17. května. Bližší informace získáte z připravovaných plakátů.

Na konec května, přesněji na středu 28. 5., připravil náš Výbor pro
národnostní menšiny podvečer milých vzpomínek, povídání a hudby
při setkání s představiteli Řecké obce, organizace sdružující tuto národ-
nostní menšinu, žijící v našem městě.

Řada dnešních padesátníků i starších si jistě vzpomene na dobu
svých školních let, kdy se s námi v Řečkovicích i Medlánkách  společně
učili naši vrstevníci, děti řeckých poválečných exulantů. Tehdy na konci
čtyřicátých let zuřila v Řecku občanská válka, která vyhnala řadu zejmé-
na levicově orientovaných osobností včetně jejich rodin z vlasti. Teh-
dejší ČSR jim nabídla útočiště, bezpečí, práci a potřebné jistoty. Pro
mnohé z nich se stalo tehdejší Československo na mnoho let, pro někte-
ré natrvalo, novým domovem.

Tato pro nás všechny nelehká léta, ale i pozdější roky společného
a přátelského spolužití si tedy připomeneme ve středu 28. května v 18
hodin v prostorách řečkovické radnice. Na organizaci večera se spolu
s Výborem pro národnostní menšiny budou podílet i kolegové z Kohou-
tovic a Bohunic. Svoji účast na pěkném večeru přislíbila i část řecké hu-
dební folklorní skupiny Prometheus, kterou známe z řady kulturních
akcí, včetně populárních Večerů Franty Kocourka.

Všechny pamětníky, ale i ty mladší, zve k prožití příjemných chvil
VNM ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.                             I. K.

Tuto výstavu doplní svojí sochařskou tvorbou ze dřeva nám dobře
známý výtvarník MUDr. Jiří Dolina. S jeho díly jsme se měli možnost
v naší galerii setkat již několikrát v předešlých letech. Tentokrát se nám
však Dr. Dolina představí i jako spisovatel. Vlastním nákladem, za pod-
pory přátel-sponzorů, vydal v uplynulých dnech půvabnou a mimořád-
ně čtivou knížečku s názvem Medicínské vzpomínání a jiné historky. A
protože část svého života prožil Dr. Dolina mezi námi jako praktický lé-
kař ve ZS na Vránově ulici, je část jeho memoárů věnovaná i Řečkovicím
a jejich obyvatelům, přátelům i pacientům. Kniha Dr. Jiřího Doliny bude
v průběhu výstavy v prodeji ve výstavní síni naší galerie.

Obě výstavy budou zahájeny současně v pátek 16. května v 17 ho-
din a potrvají do neděle 25. května. Otevřeny budou v pracovní dny od
14 do 17 hodin, o víkendech i dopoledne od 9 do 12 hodin.

Na obě výstavy co nejsrdečněji zvou organizátoři – Komise kultury
a informací.                                 I. K.

KVĚTNOVÉ VÝSTAVY V NAŠÍ GALERII
Grafická tvorba Jiřího Švengsbíra, jednoho z našich nejlepších gra-

fiků a rytců XX. století, je známa snad každému z nás, i když si to možná
ani neuvědomuje. Setkával se s ní téměř denně v podobě nádherných
poštovních známek a aršíků, z nichž mnohé získaly nejvyšší mezinárod-
ní ocenění na výstavách a soutěžích o nejkrásnější známku roku z celého
světa.

Grafická díla Jiřího Švengsbíra jsou miniaturní klenoty, jeho mis-
trovské kompozice vtěsnané do plochy několika málo čtverečních cen-
timetrů čerpaly z kulturních pokladnic našich galerií, muzeí, chrámů či
stavebních historických památek.

Na výstavě budou zastoupeny vedle známkové tvorby také větší
grafické listy, které v díle J.Švengsbíra převažovaly, některé z nich se
staly náměty pro poštovní známky teprve dodatečně. Řada jeho listů
však reprezentuje tvorbu volnou, kompoziční nebo figurální.

S dílem J. Švengsbíra se budeme moci seznámit díky vzácnému po-
chopení úspěšného řečkovického podnikatele pana Jaroslava Herma-
na, kterému Švengsbírova grafika natolik učarovala, že se stala jeho ce-
loživotním koníčkem. Díky panu Hermanovi budeme moci zhlédnout
dnes prakticky nejucelenější sbírku grafiky Jiřího Švengsbíra u nás. Je
pochopitelné, že výstava nebude prodejní.

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70

pořádá

TANEČNÍ KONCERT
žáků a absolventů tanečního oboru

Neděle 18. května 2003 v 18 hodin

Národní divadlo v Brně – Mahenovo divadlo

DEN OTEVŘENÝCH VRAT
Ve dnech 24. a 25. května 2003 vždy od 10 hodin bude na Vránově Mlý-
ně v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře probíhat Prodejní výstava soch
a fotografií Miloše, Patrika a Lukáše Vlčka. Tato výstava je zaměřena na
podporu stavby sochařského ateliéru na Vránově Mlýně.

FOTBALOVÝ TURNAJ
Dne 18. 4. 2003 se na hřišti SK Řečkovice konal za účasti pěti muž-

stev tradiční fotbalový turnaj mladších žáků. Vítězem se stal domácí tým
SK Řečkovice A, který obdržel putovní pohár pro vítěze, na druhém místě
se umístil SK Chrlice a na třetím SK Řečkovice B. Jako nejlepší brankář
turnaje byl vyhodnocen Richard Kolegar (SK Chrlice) a nejlepšími střel-
ci byli Patrik Abrahámek a Milan Salay (oba SK Řečkovice A“), kteří na-
stříleli po čtyřech brankách.

Výsledky zápasů:

SK Řečkovice A“ – Sokol Lažany 1 : 0 (Seibert)
SK Chrlice – SK Řečkovice B“ 3 : 0  (Březa, Smutný, Trubák)
SK Řečkovice A“ – Morávia Královo Pole 7 : 3 (Salay 2, Vařílek, Zítko,

Abrahámek, Seibert, Dittrich – Hradil, Holub, Škopek)
SK Řečkovice B“ – Sokol Lažany  3 : 0 (Holý, Hlouch, Kugler)
SK Chrlice – Morávia Královo Pole  1 : 0 (Smutný)
SK Řečkovice A“ – SK Řečkovice B“ 6 : 0 (Abrahámek 2, Salay 2, Oráč,

Dittrich)
SK Chrlice – Sokol Lažany 4 : 0 (Klimeš 2, Smutný, Trubák)
SK Řečkovice B“ – Morávia Královo Pole 3 : 0 (kont.)
SK Řečkovice A“ – SK Chrlice 2 : 0 (Abrahámek, Oráč)
Sokol Lažany – Morávia Královo Pole 3 : 0 (kont.)

Kugler Josef

SPORT



ŽIVOTNÍ
JUBILEA

DUBEN 2003

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

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

INZERCE

Karel  ODVALIL 94 let
Marie  SEHNALOVÁ 93 let
Milada  KALMUSOVÁ 92 let
Jarmila  KREJČÍ 92 let
Marie  ZÍDKOVÁ 91 let
Jaroslav  MIKEŠ 91 let
Marie  VÁŇOVÁ 91 let
Miloslav  KOS 90 let
Marie  ŠEVČÍKOVÁ 90 let
Eugen  MORBACHER 90 let
Marie  ONDROVÁ 80 let
Antonín  ŠTOURAČ 80 let
Anežka  DROZDOVÁ 80 let
Věroslav  KUDR 80 let
Eugenie  ŠMÍDKOVÁ 80 let
Františka  HELÁNOVÁ 80 let
Amálie  BUREŠOVÁ 80 let
Ludmila  GURYČOVÁ 80 let
Jiřina  HAVELKOVÁ 80 let
Miroslava  BARTLÍKOVÁ 80 let
Věroslava  JANDOURKOVÁ 80 let
Naděžda  ŠAFAŘÍKOVÁ 80 let
Anna  KAŠPÁRKOVÁ 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.

• Oceňování nemovitostí za účelem převodu (dědictví, prodej,
vklady do majetku firmy), hypotéky, zástavního práva. Ing. Ko-
cian, tel. 541 236 301, 603 528 515.

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

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

• 25letá studentka nabízí VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI (hlídání
dětí, úklid, a jiné). Tel.: 723 974 725.

• ODPRODÁM hřebenáče starší dráž. 23 ks, nosové 15 ks. Ple-
tivo oka 2×2 mm šíře 1,28 mm. Tel. 541 228 041, 776 327 867.

• POZOR AKCE! Kadeřnictví Lenka – pánské, dámské, dětské
v Král. Poli, ul. Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,
7, zast. autobusu č. 42, 41 a trolej. č. 140) nejlevnější ceny střih
+ fouk. 190 Kč, trvalá, melír, barvení 370 Kč, vše včetně mytí,
střih, foukaná + občerstvení. Telefon: 541 240 108, mobil:
603 809 705. Pracovní doba dle Vašeho přání.

• PRODÁM družst. garáž v Řečk. p. hřbitovem. Tel: 516 470 567.

• PRODÁM nepoužité starší kompletní střešní okno š: 55 cm,
výška 78 cm, cena 3.000 Kč. Tel: 516 470 567.

• KADEŘNICKÉ SLUŽBY DO DOMU. Tel.: 549273655, 605553207.

• LETNÍ BURZA použitého ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti
a mládež se koná ve dnech 14.–16. května 2003 v Řečkovicích
v sále býv. pivovaru. Středa 14. května 9–18 hod. příjem zboží,
čtvrtek 15. května 9–18 hod. prodej+příjem zboží, pátek
16. května 9–12 hod. prodej, 12–18 hod. vyúčtování+vrácení ne-
prodaného. Z prodejní ceny srážíme 25% na krytí nákladů. Tel.
541 226 383.

• VYMĚNÍM obecní 2+kk v Kr.Poli nový, pěkný, podkrovní byt
za větší 2+l nebo 3+l v Řečkovicích. Pouze mladí manželé do 35
let!  Tel. č.: 777 027 889.

• VYMĚNÍM SB 1+kk v Řečkovicích za větší. Tel: 728 941 103.

• KOUPÍM 2byt. RD v Řečk./Medl. Možná výměna za 2 byty v OV
v Král. Poli. Tel.: 541 243 030.

• 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, mob.732 825 739.

• VYMĚNÍM cihlový DB 2+1 po  GO v Řečkovicích a větší dopla-
tek za 3+1 ve stejné lokalitě. Tel. 541 225 568, 723 103 553.

• GEODETICKÁ KANCELÁŘ přijme brigádníky – studenty staveb-
ní SŠ, VŠ. Tel. 606 226 693.

• ZPRACOVÁNÍ MEZD A PLATŮ pro MO i VO, styk se SZ, ZP, FÚ.
Kompletní vedení JÚ i PÚ. Cena dohodou. Dále nabízíme k vý-
hodnému pronájmu kancel. prostory v Brně-Král. Poli. Infor-
mace na tel. č. 541 589 251, 541 589 249.

• Nové KOSMETICKÉ STUDIO HARMONIE, Banskobystrická 176
(obchodní prostory u Billy) nabízí kosmetické ošetření, depila-
ce teplým voskem, trvalou na řasy, modelaci nehtů, slavnostní
líčení. Informace a objednávky:  Pondělí až pátek 10–18 hod.,
tel: 549 271 654, mobil: 724 144 817.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Po dlouhé těžké nemoci zemřel dne 22.dubna 2003 ve věku 71 let
pan

MILOSLAV TŮMA,

soudní znalec, revizní technik, člen Zastupitelstva městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v letech 1998–2000.

Čest jeho památce!



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 Mok-
rá 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 červnového čísla je 30. 5. 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

K O S M E T I K A
Horácké nám. 1, tel. 606 907 811

Aromaterapie, hloubkové čištění pleti,masáž obličeje
a dekoltu, depilace, barvení řas a obočí, trvalá na řasy,

prodej kosmetiky AOK Hadek

SoukrSoukrSoukrSoukrSoukromá základní umělecká šomá základní umělecká šomá základní umělecká šomá základní umělecká šomá základní umělecká škkkkkola UNIVERSUMola UNIVERSUMola UNIVERSUMola UNIVERSUMola UNIVERSUM
 621 00 Brno, Kořenského 23a

oznamuje,

   že od května probíhá zápiszápiszápiszápiszápis na školní rok 2003/04
do těchto oborů:

– hudební (ind.výuka na klavír,klávesy,kytara,
zob. flétna,příčná flétna,klarinet, housle,
zpěv) zpěv) zpěv) zpěv) zpěv) – přijímací pohovory po tel.dohodě

– přípravná hudební výchova pro předškolní děti
a děti 1. tříd ZŠ

– pohybová výchova pro předškolní děti
– taneční a baletní výchova pro školní děti

– aerobik pro dívky od 12 let
– cvičení pro ženy

Informace a přihlášky na výše uvedené adrese
nebo na tel. 541 225 173, fax. 541 225 173,

 universum@volny.cz

vás zve do  specializovaného prodejního skladu  barev a laků v Brně-Řečkovicích,
Maříkově ulici ( u Globusu), zaměřené na řemeslníky, živnostníky, organizace
i malospotřebitele ( kutily, chataře, chalupáře).

NABÍZÍME
• Kompletní sortiment barev a laků syntetických, vodouředitelných, olejových
• Malířské a fasádní barvy, stěrky
• Barvy na okna a dvěře
• Speciální „PROFI“ řadu výrobků   ( vedená pouze v našich provozovnách)
• Laky, slabovrstvé a silnovrstvé lazury
• Tmely, lepidla, montážní pěny, silikony
• Štětce, válečky, malířské nářadí, pomocný materiál, brusivo
• BAZAR BAREV

SLUŽBY
• Tónování barevných odstínů nátěrových hmot dle přání zákazníka
• Víkendový prodej
• Odborná poradenská služba
• Návrh nátěrových systémů
• Pro stálé zákazníky výhodné podmínky, věrnostní slevy

JARNÍ  AKCE:
Na míchané interiérové a fasádní barvy poskytujeme slevu 10%.
Hetline LF – speciální  „PROFI“ barva na stěny a sádrokarton s 94% bělostí ve 20 kg
balení. Ke každému zakoupenému výrobku HETLINE LF je připraven dáreček. Při před-
ložení této nabídky a nákupu nad 1.000 Kč, Vám bude poskytnuta sleva 5 % z nákupu.

Jarní akce trvá do 30. 6. 2003.

 Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků.
 Řečkovice, Maříkova ul. č. 42 ( u Globusu)
 Po–Pá 6.00–18.00, So 7.00–17.00, Ne 8.00–17.00 hodin


