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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 28., 29. A 30. SCHŮZEA Z 28., 29. A 30. SCHŮZEA Z 28., 29. A 30. SCHŮZEA Z 28., 29. A 30. SCHŮZEA Z 28., 29. A 30. SCHŮZE
RMČ A Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČRMČ A Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČRMČ A Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČRMČ A Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČRMČ A Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČ

28. schůz28. schůz28. schůz28. schůz28. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2onala 2onala 2onala 2onala 211111. 5. Rada:. 5. Rada:. 5. Rada:. 5. Rada:. 5. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - duben 2008,
- souhlasila se zvýšením kapacity školní jídelny ZŠ Horácké nám.

z 1.100 na 1.300 strávníků,
- schválila uspořádání dětského dne 30. 5. 2008 ve spolupráci

s TJ Sokol Řečkovice,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila převzetí vodovodu pro zahrádkáře, vozovky pro zahrádkáře

a oplocení v oblasti Na Špici do správy městské části,
- schválila smlouvu o dílo na opravu chodníku v ulici Vlasty Pittnerové

s firmou MiKo sdružení - Jaroslav Mikulášek, Za Humny 283, Neslovice,
- schválila smlouvu o dílo na úpravu veřejného prostranství se schodištěm

v ulici Renčově s firmou MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, Brno,
- požádala Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města

Brna o zvýšení indexu podlažní plochy v lokalitě Jezerůvky
(v části na katastru Řečkovic) na 1,0,

- odvolala z komise školství, mládeže a sportu p. Petra Svozílka na jeho
vlastní žádost a jmenovala členem této komise Bc. Martina Otčenáška,

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
29. schůz29. schůz29. schůz29. schůz29. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 4. 6. Rada:onala 4. 6. Rada:onala 4. 6. Rada:onala 4. 6. Rada:onala 4. 6. Rada:
- projednala návrh závěrečného účtu městské části za rok 2007,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila aktualizované žádosti o čerpání peněz z fondu bytové

výstavby města Brna na regeneraci domu Žitná 9,
- schválila výzvu k podání nabídky na zpracování projektové

dokumentace na výměnu oken v mateřských a základních školách
a na zateplení těchto objektů,

- schválila jako dodavatele, který provede opravu prosklení tělocvičen
ZŠ Horácké nám., firmu Svět oken, s. r. o., Křenová 46, Brno,

- schválila jako dodavatele, který provede opravu střechy
MŠ Tumaňanova, firmu AJ pokrývači, s. r. o., Jarní 32, Brno,

- schválila jako dodavatele, který provede opravu vjezdu do
MŠ Tumaňanova a oplocení této školy, firmu DIRS Brno,
Jihlavská 38, Brno,

- schválila smlouvu o dílo s firmou DUVYS, s. r. o., Poděbradova
95, Brno, na opravu oplocení MŠ Novoměstská,

- schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu
Hapalova 22 za účelem provozování prádelny a mandlovny,

- projednala postup přípravy Vavřineckých hodů 2008,
- projednala zprávy předložené výbory zastupitelstva,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
XIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 19. 6. Zas9. 6. Zas9. 6. Zas9. 6. Zas9. 6. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo závěrečný účet městské části za rok 2007,
- schválilo návrh přílohy vyhlášky města Brna o místních

poplatcích, touto přílohou se stanovují místní poplatky na
území jednotlivých městských částí,

- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- nesouhlasilo se změnou funkčního využití ploch v Územním

plánu města Brna v oblasti U Vránova mlýna ze zemědělského
půdního fondu na plochu čistého bydlení, případně na zemědělský půdní
fond s překryvnou funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
30. schůz30. schůz30. schůz30. schůz30. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 25. 6. Rada:onala 25. 6. Rada:onala 25. 6. Rada:onala 25. 6. Rada:onala 25. 6. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - květen 2008,
- schválila harmonogram přípravy rozpočtu městské části na rok 2009,
- souhlasila se zvýšením kapacity školní družiny ZŠ Horácké nám.

z 250 na 300 žáků,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako dodavatele, který zajistí technický dozor při regeneraci

bytového domu Žitná 9, Ing. Svatoslava Černoška, Smetanova 30, Brno,
- schválila jako dodavatele, který vymění okna školní kuchyně

ZŠ Horácké nám., firmu Correct okna, s. r. o., Přadlácká 2, Brno,
- schválila jako dodavatele, který zpracuje projektovou dokumentaci na

výměnu oken základních a mateřských škol a zateplení těchto objektů,
společnost Krajská energetická agentura, s. r. o., Šámalova 48, Brno,

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

L. FL. FL. FL. FL. F.....

XIVXIVXIVXIVXIV. zasedání Zas. zasedání Zas. zasedání Zas. zasedání Zas. zasedání Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrááááá
HorHorHorHorHora se usa se usa se usa se usa se uskkkkkutututututeční veční veční veční veční ve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 4. zářek 4. zářek 4. zářek 4. zářek 4. září 2008 od 1í 2008 od 1í 2008 od 1í 2008 od 1í 2008 od 15.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.
v zasedacím sále řv zasedacím sále řv zasedacím sále řv zasedacím sále řv zasedacím sále řečkečkečkečkečkooooovické rvické rvické rvické rvické radnice, Padnice, Padnice, Padnice, Padnice, Palackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 111111.....
Zasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva jsou va jsou va jsou va jsou va jsou veřeřeřeřeřeeeeejná.jná.jná.jná.jná.

J. JandlJ. JandlJ. JandlJ. JandlJ. Jandl

KOMUNIKAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,
MONITMONITMONITMONITMONITOROROROROROOOOOVVVVVAAAAACÍ A VCÍ A VCÍ A VCÍ A VCÍ A VARARARARAROOOOOVNÝVNÝVNÝVNÝVNÝ

SMS SSMS SSMS SSMS SSMS SYYYYYSSSSSTÉMTÉMTÉMTÉMTÉM
Rada Jihomoravského kraje schválila na své 64. schůzi v dubnu

letošního roku projekt výše uvedeného názvu. Projekt je zaměřen na
podporu obcí při informování obyvatelstva v krizových situacích a obecnou
podporu komunikace obcí v Jihomoravském kraji. Systém má dvě základní
součásti: systém EMOFF a SMS bránu Jihomoravského kraje.

Systém EMOFF je určen především pro krizové řízení, SMS
brána především pro všeobecnou komunikaci pomocí SMS zpráv,
a to jak s občany, tak i s obchodními či jinými partnery pro operativní
komunikaci. Největší předností systému pro občany je vytvoření
databáze občanů, kteří budou mít zájem dostávat od našeho ÚMČ
potřebné informace pomocí SMS zpráv, tedy nejen informace
o krizových situacích, ale především informace zajímavé pro občany,
týkající se dění v naší městské části. (např. blokové čištění, výpadky
elektrického proudu, kulturní a společenské akce apod.). Občané se
mohou přihlásit k posílání SMS zpráv na SMS bránu na internetové
adrese: www.krizoveinfo.cz.

Občan má možnost se ze systému kdykoliv odhlásit formou
odhlašovací SMS zprávy.

MgrMgrMgrMgrMgr. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mikulcoulcoulcoulcoulcovvvvvá, á, á, á, á, DaDaDaDaDavid Brvid Brvid Brvid Brvid Brdíčkdíčkdíčkdíčkdíčko, o, o, o, o, SEKR/INFSEKR/INFSEKR/INFSEKR/INFSEKR/INF

VÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍAŘENÍAŘENÍAŘENÍAŘENÍ
MČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

A MOKRÁ HORA ZA RA MOKRÁ HORA ZA RA MOKRÁ HORA ZA RA MOKRÁ HORA ZA RA MOKRÁ HORA ZA ROK 200OK 200OK 200OK 200OK 20077777
Zastupitelstvo městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na svém
XIII. zasedání dne 1dne 1dne 1dne 1dne 19. 6. 20089. 6. 20089. 6. 20089. 6. 20089. 6. 2008 projednalo v souladu s ustanovením
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 2007 a ověření účetní závěrky
k 3k 3k 3k 3k 311111. 1. 1. 1. 1. 12. 2002. 2002. 2002. 2002. 20077777. Auditorská firma konstatovala, že při přezkoumání
hospodaření městské části nebyly zjištěny nedostatky a účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz majetku, vlastních zdrojů, krytí stálých
a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace. Úplné znění
dokumentu Závěrečný účet za rok 2007 je od 3. 6. 2008 vyvěšen na
úřední desce (též i v elektronické podobě na www.reckovice.brno.cz)
a je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru ÚMČ č. d. 212.

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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REKAPITULAREKAPITULAREKAPITULAREKAPITULAREKAPITULACE RCE RCE RCE RCE ROOOOOZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEZPOČTU MČ ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA RVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 200OK 200OK 200OK 200OK 2007 V TIS. KČ7 V TIS. KČ7 V TIS. KČ7 V TIS. KČ7 V TIS. KČ
ObsahObsahObsahObsahObsah SchSchSchSchSchvvvvválenýálenýálenýálenýálený UUUUUprprprprpraaaaavvvvvenýenýenýenýený SkSkSkSkSkutututututečnosečnosečnosečnosečnost k 3t k 3t k 3t k 3t k 311111. 1. 1. 1. 1. 12. 2002. 2002. 2002. 2002. 20077777

rrrrrozpočozpočozpočozpočozpočeeeeet 200t 200t 200t 200t 20077777 rrrrrozpočozpočozpočozpočozpočeeeeet 200t 200t 200t 200t 20077777
PřPřPřPřPříjmíjmíjmíjmíjmyyyyy
Daňové 5.220 5.197 5.350
Nedaňové 4.870 6.954  8.185
Kapitálové 105 113
Přijaté transfery 46.445 64.288 65.687
CelkCelkCelkCelkCelkememememem 56.53556.53556.53556.53556.535 777776.56.56.56.56.54444444444 79.33579.33579.33579.33579.335

VVVVVýdajeýdajeýdajeýdajeýdaje
Kapitálové 13.390 29.548 20.657
Běžné 50.739 57.673 52.872
CelkCelkCelkCelkCelkememememem 666664.4.4.4.4.111112929292929 8888877777.22.22.22.22.2211111 73.52973.52973.52973.52973.529

Saldo přSaldo přSaldo přSaldo přSaldo příjmů a výdajůíjmů a výdajůíjmů a výdajůíjmů a výdajůíjmů a výdajů - 7- 7- 7- 7- 7.59.59.59.59.5944444 - 1- 1- 1- 1- 10.60.60.60.60.67777777777 + 5.806+ 5.806+ 5.806+ 5.806+ 5.806
Financování schodku z vlastních zdrojů  + 7.594 + 10.677 - 5.806

PŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDPŘEHLED VÝDAAAAAJŮ MĚSJŮ MĚSJŮ MĚSJŮ MĚSJŮ MĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTI PODLE ODTI PODLE ODTI PODLE ODTI PODLE ODTI PODLE ODVĚTVĚTVĚTVĚTVĚTVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELVÍ-ÚČELUUUUU
Doprava 4.134 4.444 3.411
Vzdělávání 11.941 21.421 21.211
Kultura, církve a sdělovací prostředky 1.118 1.133 911
Tělovýchova a zájmová činnost 754 2.780 2.523
Bydlení a komunální služby 16.095 19.786 10.442
Ochrana životního prostředí 5.724 5.767 5.345
Dávky a podpory v soc. zabezpečení 500 6.300 5.320
Sociální péče a pomoc potřebným občanům 137 899 866
Požární ochrana a IZS 60 60 47
Státní správa a územní samospráva 23.098 23.598 22.475
Finanční operace 512 708 684
Ostatní činnosti 56 325 294
VVVVVýdaje celkýdaje celkýdaje celkýdaje celkýdaje celkem po kem po kem po kem po kem po konsolidacionsolidacionsolidacionsolidacionsolidaci 666664.4.4.4.4.111112929292929 8888877777.22.22.22.22.2211111 73.52973.52973.52973.52973.529

Ing. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela Kozozozozozohorohorohorohorohorssssskákákákáká

vedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČ

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE KE ZMĚNÁM V MHD V LETNÍCH MĚSÍCÍCHCE KE ZMĚNÁM V MHD V LETNÍCH MĚSÍCÍCHCE KE ZMĚNÁM V MHD V LETNÍCH MĚSÍCÍCHCE KE ZMĚNÁM V MHD V LETNÍCH MĚSÍCÍCHCE KE ZMĚNÁM V MHD V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA

DLDLDLDLDLOUHODOBÁ VÝLOUHODOBÁ VÝLOUHODOBÁ VÝLOUHODOBÁ VÝLOUHODOBÁ VÝLUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVAAAAAJOJOJOJOJOVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRATĚTĚTĚTĚTĚ
V ULICI HUSOV ULICI HUSOV ULICI HUSOV ULICI HUSOV ULICI HUSOVĚVĚVĚVĚVĚ

Od 28. 6. 2008 do cca poloOd 28. 6. 2008 do cca poloOd 28. 6. 2008 do cca poloOd 28. 6. 2008 do cca poloOd 28. 6. 2008 do cca polovinvinvinvinviny ry ry ry ry rokokokokoku 2009u 2009u 2009u 2009u 2009 bude zcela uzavřena ulice
Husova z důvodu celkové rekonstrukce inženýrských sítí, tramvajové
tratě a povrchu vozovky. Uzávěra bude mít výrazný vliv na provoz
tramvajových linek. Jejich předpokládané vedení je následující:
- Tramvajové linky č. 1, 2, 3, 8, 9, 10 a 11 by neměly být výlukou

nijak dotčeny.
- Linka č. 4 se vrátí do své standardní trasy oběma směry ulicí Masarykovou.
- Linka č. 5 pojede mezi zastávkami Moravské náměstí a Poříčí

odklonem ulicemi Masarykovou, Nádražní a Hybešovou.
- Linka č. 6 pojede z Králova Pole - nádraží k Moravskému náměstí po

své trase, dále ulicí Masarykovou na hlavní nádraží, odtud ulicí
Rooseveltovou na Moravské náměstí a zpět do Králova Pole - nádraží.

- Linka č. 7 pojede ze smyčky Švermova po své trase až k přesunuté
zastávce Šilingrovo náměstí, kde bude na ulici Pekařské ukončena úvratí.
Provoz této linky budou zajišťovat obousměrné tramvaje typu KT8.

- Linky č. 12 a 13 pojedou ve směru z České na hlavní nádraží ulicí
Rooseveltovou, ve směru z hlavního nádraží na Českou ulicí Masarykovou.

- Bude zavedena trolejbusová (příp. autobusová) linka x5 jedoucí
obousměrně po trase Komenského náměstí - Úvoz - Mendlovo náměstí.

VÝLVÝLVÝLVÝLVÝLUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVAAAAAJOJOJOJOJOVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRATĚ DO KTĚ DO KTĚ DO KTĚ DO KTĚ DO KOMÁROMÁROMÁROMÁROMÁROOOOOVVVVVAAAAA
V období od 28. 6. do 10. 8. 2008 se rovněž přepokládá oprava
tramvajové trati do Komárova.
- Tramvajové linky č. 9 a 12 budou při této výluce ukončeny ve

smyčce Zvonařka.
- Náhradní dopravu v úseku Zvonařka - Komárov zajistí pravidelné

autobusové linky č. 40, 48, 63 a 67 vedené obousměrně ulicí Plotní
doplněné o linku náhradní dopravy x12.

VÝLVÝLVÝLVÝLVÝLUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVUKA TRAMVAAAAAJOJOJOJOJOVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRAVÉ TRATĚ DO ŽIDENIC NTĚ DO ŽIDENIC NTĚ DO ŽIDENIC NTĚ DO ŽIDENIC NTĚ DO ŽIDENIC NAAAAA
SSSSSTTTTTARARARARAROU OSOU OSOU OSOU OSOU OSADUADUADUADUADU

- Další plánovanou výlukou, která by měla proběhnout v letních měsících,
je výluka tramvajové tratě na ul. Cejl (od křižovatky Cejl x Vranovská
směrem k vojenské nemocnici). Bude tak vyloučena tramvajová trať na
Starou osadu. Výluka je vyvolána opravou teplárenské sítě.

- Linka č. 2 bude od zastávky Tkalcovská odkloněna přes
Jugoslávskou do smyčky Černá Pole, Zemědělská.

- Linka č. 3 bude od zastávky Jugoslávská odkloněna do smyčky
Husovice, Mostecká.

- Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x3 vedená trasa Stará
osada - Jugoslávská.

- U autobusové linky č. 45 je zvažováno v úseku Stará osada -
Štefánikova čtvrť přetrasování po dobu výluky přes uzel Jugoslávská
jako doplnění náhradní dopravy. V době prázdnin
nepředpokládáme problém z absence linky 45 na Tomkově
náměstí, naopak touto úpravou snížíme pro část cestujících počet
nutných přestupů k dosažení cíle.

ZdrZdrZdrZdrZdroooooj: Kj: Kj: Kj: Kj: KORDIS JMKORDIS JMKORDIS JMKORDIS JMKORDIS JMK
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

DĚTDĚTDĚTDĚTDĚTSKÝ DEN SE VYDSKÝ DEN SE VYDSKÝ DEN SE VYDSKÝ DEN SE VYDSKÝ DEN SE VYDAŘILAŘILAŘILAŘILAŘIL
Areál bývalého pivovaru se v pátv pátv pátv pátv pátekekekekek

30. května30. května30. května30. května30. května naplnil k prasknutí. Městská
část pořádala akci „Dětský den za
radnicí“ a slunečné počasí spolu
s atraktivním programem přilákalo
doslova stovky dětí a jejich rodičů.

Kolem patnácté hodiny začali do
areálu proudit první návštěvníci, kteří si
mohli vybrat z pestré nabídky aktivit.
Po celou dobu byl k dispozici oblíbený
skákací hrad a neméně vytíženi byli i tři
poníci, novinka v programu oproti
předchozím letům. Svým vystoupením

zaujal i fakír a kouzelník v jedné osobě. Děti měly také možnost účastnit se řady soutěží, za jejichž splnění byly odměněny sladkostí,
nápojem a špekáčkem. Právě opekání špekáčků celé příjemné odpoledne uzavřelo a poslední hosté opouštěli areál až po jedenadvacáté
hodině.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce podíleli, v prvé řadě pak musím zmínit koordinátora akce pana Oldřicha Gardáše.
Nealkoholické nápoje dodala zdarma společnost Maneo. Za přípravu soutěží bych chtěl poděkovat členům řečkovického Pionýru
a TJ Sokol Řečkovice a ocenění si zaslouží též pracovníci úřadu městské části zdatně plnící roli pořadatelů. Příští rok se budeme opět těšit.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Marek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooot, míst, míst, míst, míst, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT

SOUBSOUBSOUBSOUBSOUBOOOOOJ REPREZENTJ REPREZENTJ REPREZENTJ REPREZENTJ REPREZENTAAAAACÍ MĚSCÍ MĚSCÍ MĚSCÍ MĚSCÍ MĚSTTTTTSKÝCH ČÁSSKÝCH ČÁSSKÝCH ČÁSSKÝCH ČÁSSKÝCH ČÁSTÍ O TITUL MISTÍ O TITUL MISTÍ O TITUL MISTÍ O TITUL MISTÍ O TITUL MISTRATRATRATRATRA
BRNBRNBRNBRNBRNA A A A A V PÉTV PÉTV PÉTV PÉTV PÉTANQUE 2008ANQUE 2008ANQUE 2008ANQUE 2008ANQUE 2008

Letos se konal již třetí ročník Mistrovství města Brna v pétanque, které se stává pravidelnou  součástí veřejného a sportovního života
ve městě Brně.

Věřím, že pro všechny zúčastněné, ať už ty z ročníků minulých
nebo i starších letech, přineslo a přinese krásný zážitek nejen
s prožitým nádherným dnem na sportovním poli, ale i při setkání
se soupeři a s přáteli. To je, jak udávají organizátoři, hlavní myšlenkou
každoročního porovnávání sil jednotlivých městských částív
pétanque. Sportu určenému všem, kdo se aktivně svými výkony
rozhodli naplnit a realizovat poslání této společensko-sportovní akce.

Letošní skládání týmů do jednotlivých kategorií (muži, ženy,
radnice a junioři) nebylo jednoduché a až do poslední chvíle se
nevědělo, zda vůbec obsadíme všechny kategorie. Nakonec v neděliv neděliv neděliv neděliv neděli
111115. 6. 20085. 6. 20085. 6. 20085. 6. 20085. 6. 2008 v Žebětíně, kde se letošní Mistrovství města Brna konalo,
jsem si oddechl a mohli jsme začít hrát ve všech kategoriích.

NNNNNaše raše raše raše raše reprepreprepreprezezezezezentententententace MČ Řečkace MČ Řečkace MČ Řečkace MČ Řečkace MČ Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora obsadilaa obsadilaa obsadilaa obsadilaa obsadila
celkcelkcelkcelkcelkooooově vvě vvě vvě vvě velmi krelmi krelmi krelmi krelmi krásné 6. mísásné 6. mísásné 6. mísásné 6. mísásné 6. místtttto zo zo zo zo ze 1e 1e 1e 1e 17 měs7 měs7 měs7 měs7 městststststských čáských čáských čáských čáských částí.tí.tí.tí.tí.

Všichni se velmi těšíme na příští 4. ročník, který se bude
pravděpodobně konat u celkového vítěze v Útěchově.

OldřOldřOldřOldřOldřich Garich Garich Garich Garich Gardášdášdášdášdáš
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ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVIČTÍ DŘEVVIČTÍ DŘEVVIČTÍ DŘEVVIČTÍ DŘEVVIČTÍ DŘEVORORORORORUBCIUBCIUBCIUBCIUBCI
NEZKLAMALINEZKLAMALINEZKLAMALINEZKLAMALINEZKLAMALI

V rámci oslav „Ořešínského léta“ v sobosobosobosobosobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 14. č4. č4. č4. č4. čererererervnavnavnavnavna se
uskutečnilo mezi jinými soutěžemi také netradiční klání v řezání
klády ruční pilou na čas. Mezi přihlášenými dvojicemi figurovali
také JiřJiřJiřJiřJiří Prí Prí Prí Prí Prchal a Pchal a Pchal a Pchal a Pchal a Peeeeetr Suchtr Suchtr Suchtr Suchtr Suchýýýýý, hájící barvy městské části Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora. V souboji o prvenství neudělali naší
městské části ostudu a ssssskkkkkončili na 2. mísončili na 2. mísončili na 2. mísončili na 2. mísončili na 2. místětětětětě za elitní dvojicí
ořešínských členů Sboru dobrovolných hasičů. Na pomyslné
bronzové příčce se umístili zástupci Jehnic.

Poděkování nejen za tuto zábavnou disciplínu, ale
především za celý den, naplněný soutěžemi a atrakcemi pro
děti i dospělé, patří vedení městské části Brno-Ořešín.

JiřJiřJiřJiřJiří Prí Prí Prí Prí Prchalchalchalchalchal

KRÁSNÝ DÁREK K VÝRKRÁSNÝ DÁREK K VÝRKRÁSNÝ DÁREK K VÝRKRÁSNÝ DÁREK K VÝRKRÁSNÝ DÁREK K VÝROČÍOČÍOČÍOČÍOČÍ
V minulém čísle „Řeči“ jsme připomenuli 30.výročí přechodu brněnských zápasníků do tohoto regionu. O několik dnů později jsme

k němu dostali skvělý dárek: absolvent Sportovních tříd zápasu při ZŠ Horácké nám. a člen TAK Hellas Brno JiřJiřJiřJiřJiří Pí Pí Pí Pí Pašekašekašekašekašek vybojoval na
Mistrovství Evropy kadetů v zápase ve volném stylu v Lotyšsku bronzovou medaili!

Po výborných výkonech ve všech utkáních - porazil polského a řeckého reprezentanta - po vyrovnaném boji prohrál pouze s vítězem
z Ruska a v zápase o bronz zvítězil  s přehledem nad borcem z Moldávie - obsadil mezi 17 startujícími ve váze do 85 kg zasloužené
3. místo.

Česká „minivýprava“ (jediný reprezentant ČR a trenér Milan Žáček) se tímto výsledkem prosadila mezi nejúspěšnější volnostylařské
země starého kontinentu.

MirMirMirMirMiroslaoslaoslaoslaoslav Žáčv Žáčv Žáčv Žáčv Žáčekekekekek

ÚSPĚCH ŘEÚSPĚCH ŘEÚSPĚCH ŘEÚSPĚCH ŘEÚSPĚCH ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKY
Dne 11111. května 2008. května 2008. května 2008. května 2008. května 2008 se již tradičně taneční páry Řečkovické třináctky - Dětského tanečního souboru Pampelišky, zúčastnily Mistrovství

ČR v české polce a stejně jako v předchozích letech, ani letos neodjely bez úspěchu.
Třetím místem v kategorii „Mládeže a dospělých“ se s taneční kariérou rozloučil dlouholetý vedoucí souboru Libor Fuchs se svojí

partnerkou Andreou Kocmanovou. Pro Libora bylo mistrovství poslední soutěží, od září by rád soutěžního tance a výuky zanechal a předal
vedení oddílu mladším. V kategorii „Mládeže a dospělých“ letos poprvé sbírali zkušenosti také Aleš Lindovský a Monika Staňková.

V kategorii Juniorů zastupovali naše barvy Vojtěch Pospíšil a Anna
Kremláčková a v kategorii Dětí obsadili krásné páté místo Dalibor Chvátal
a Edita Staňková.

Jak se zdá Libor Fuchs vychoval v Řečkovické třináctce dostatek
mladých nadějí, o nichž jistě na příštích soutěžích opět uslyšíme. Libore,
děkujeme.

Ř1Ř1Ř1Ř1Ř13  (T3  (T3  (T3  (T3  (TJ SokJ SokJ SokJ SokJ Sokol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkooooovice)vice)vice)vice)vice)

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

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

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

V ČERV ČERV ČERV ČERV ČERVNU 2008 OSLAVNU 2008 OSLAVNU 2008 OSLAVNU 2008 OSLAVNU 2008 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

AntAntAntAntAntonie PŘIKRonie PŘIKRonie PŘIKRonie PŘIKRonie PŘIKRYLYLYLYLYLOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999997 le7 le7 le7 le7 lettttt
DobrDobrDobrDobrDobroslaoslaoslaoslaoslavvvvva KAFKa KAFKa KAFKa KAFKa KAFKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999994 le4 le4 le4 le4 lettttt
BoBoBoBoBožžžžžena Gena Gena Gena Gena GABRHELABRHELABRHELABRHELABRHELOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999994 le4 le4 le4 le4 lettttt
AntAntAntAntAntonín PRAŽÁKonín PRAŽÁKonín PRAŽÁKonín PRAŽÁKonín PRAŽÁK 93 le93 le93 le93 le93 lettttt
ZorZorZorZorZora La La La La LYSÁYSÁYSÁYSÁYSÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Marie NOMarie NOMarie NOMarie NOMarie NOVVVVVOOOOOTNÁTNÁTNÁTNÁTNÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Anna SKLENSKÁAnna SKLENSKÁAnna SKLENSKÁAnna SKLENSKÁAnna SKLENSKÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
BohuslaBohuslaBohuslaBohuslaBohuslav SKLENSKÝv SKLENSKÝv SKLENSKÝv SKLENSKÝv SKLENSKÝ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
VVVVVáclaáclaáclaáclaáclav LELITv LELITv LELITv LELITv LELITOOOOO 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav MICHELEv MICHELEv MICHELEv MICHELEv MICHELE 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Josef HOLJosef HOLJosef HOLJosef HOLJosef HOLUBUBUBUBUB 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
RůžRůžRůžRůžRůžena Kena Kena Kena Kena KOOOOOZÁKZÁKZÁKZÁKZÁKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
ElišElišElišElišEliškkkkka ČEa ČEa ČEa ČEa ČECHOCHOCHOCHOCHOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
JarJarJarJarJarmila HOLÁmila HOLÁmila HOLÁmila HOLÁmila HOLÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

MORAMORAMORAMORAMORAVVVVVSKÁ KSKÁ KSKÁ KSKÁ KSKÁ KOMENDOMENDOMENDOMENDOMENDAAAAA
VOVOVOVOVOJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHOÁLNÍHOÁLNÍHOÁLNÍHOÁLNÍHO

ŘÁDU SŘÁDU SŘÁDU SŘÁDU SŘÁDU SVVVVV. LAZARA. LAZARA. LAZARA. LAZARA. LAZARA
JERJERJERJERJERUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHO

zahajuje sbírku oděvů pro potřeby Fondu ohrožených dětí. V současnosti
shromažďujeme přednostně oděvní součásti pro děti ve věku od 9 do
18 let. Prosíme potenciální dárce a příznivce, aby své dary připravili
k předání na konec měsíce srpna a začátek září 2008.
Svoje nabídky avizujte prosím předem, nejlépe od 20.00 do 21.00 hod.,
na tel. č. 549 271 014 - RNDr. I. Koláčný;  541 227 540 p. V. Walter
a 549 271 190 p. L. Svadbíková.
Pro uvedený účel přijímáme pouze oděvy čisté a v dobré kvalitě, vaše
dary si po předchozí domluvě odvezeme z vámi určeného místa.
Za pochopení a vaši šlechetnost vám již nyní děkujeme.

RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. Iv. Iv. Iv. Iv. Ivan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

KOMU VKOMU VKOMU VKOMU VKOMU VADILADILADILADILADILY KŘÍŽE A POMNÍKY?Y KŘÍŽE A POMNÍKY?Y KŘÍŽE A POMNÍKY?Y KŘÍŽE A POMNÍKY?Y KŘÍŽE A POMNÍKY?
V závěru dubna šokoval všechny naše slušné spoluobčany barbarský čin, jehož se dopustil neznámý pachatel či pachatelé na řečkovickém

hřbitově. Vandalové si vybrali za objekt svého řádění kříže a pomníky na několika hrobech. Lze jen těžko pochopit, jak nízko může někdo
klesnout, že si dokazuje sílu nebo vybíjí zlost takovýmto hanebným způsobem.

Je jasné, že odlehlá poloha hřbitova nedává mnoho možností pachatele přistihnout a usvědčit. Opomeneme-li způsobenou hmotnou škodu,
pak se musíme zamyslet nad tím, co to znamená pro náš život a bezpečí. Případ by měl být impulsem pro všechny, jimž není cizí vlastní osud, ani
osud sousedů a spoluobčanů. Tím mám především na mysli zbavení se lhostejnosti, která nás často ovládá. Jsme přece každodenními svědky zpráv
o trestných činech vůči lidem i majetku. Je potřeba tyto informace vnímat a zbavit se iluze, že se něco takového nám stát nemůže. Realita je bohužel
zcela jiná. Svědčí o tom mnohé případy osob, ponechaných osudu ve chvíli přepadení, ničení majetku vandaly, včetně sprejerů, krádeže automobilů,
poškozování veřejných budov či dopravních prostředků...

Uvědomme si, že to, co se dnes stalo nějakému anonymnímu člověku v naší zemi, našem městě nebo ulici, může se zítra přihodit nám
samotným. Buďme ve střehu i ve chvílích, kdy se zdánlivě nic neděje. Nebojme se obracet na policii, jak republikovou, tak
i městskou. Nic nás to nestojí (linky jsou bezplatné) a můžeme pomoci předejít závažným činům. Mějme stále na mysli, že k vítězství zla stačí,
když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

 Jiř Jiř Jiř Jiř Jiří Prí Prí Prí Prí Prchalchalchalchalchal

SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁCKÁCKÁCKÁCKÁ
ŠKŠKŠKŠKŠKOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.O.,.,.,.,.,

Kořenského 23a, 621 00 Brno - Řečkovice
Tel.: 541 225 173
universum@volny.cz        www.universum.wu.cz

Od září 2008 zahajujeme výuku těchto nových předmětů:

muzikálový a populární zpěv pro zájemce od 14 let
experimentální hudební výchova pro děti od 4 let
speciální přípravná hudební výchova pro děti od 5 let

Bližší informace na www.universum.wu.cz nebo v kanceláři školy

MgrMgrMgrMgrMgr. E. Šaf. E. Šaf. E. Šaf. E. Šaf. E. Šafářářářářářooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka ša ša ša ša škkkkkolyolyolyolyoly

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ MÁ DVÉ MÁ DVÉ MÁ DVÉ MÁ DVÉ MÁ DVVVVVAAAAA
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KORDEORDEORDEORDEORDEONOONOONOONOONOVÉ PEDVÉ PEDVÉ PEDVÉ PEDVÉ PEDAAAAAGOGGOGGOGGOGGOGY ČESKÉY ČESKÉY ČESKÉY ČESKÉY ČESKÉ

REPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKYREPUBLIKY

Velikým úspěchem žáků a jejich pedagogů - Jany Sapákové a Petra
Zámečníka - skončilo ústřední kolo celostátní soutěže základních
uměleckých škol České republiky ve hře na akordeon, které se konalo
ve dnech 1. - 3. května v Teplicích. Tři soutěžní dny v Teplicích strávené
byly provázeny napětím, jak se na soutěž patří, ale následná radost
z úspěchu nebrala konce.
Mezi 99 sólovými účastníky získali v deseti kategoriích první místa
Petra Antlová, Veronika a Lucie Morysovy a Ondřej Zámečník, který
se stal i absolutním vítězem v sólové hře. Sedmiletý Štěpán Vicenec
obsadil druhé místo. Mezi 31 soubory komorní hry získalo první
místo Toco Trio (Zuzana Plšková - akordeon, Lenka Řiháková - klavír,
Lukáš Janíček -housle) a rovněž Latino Quartet (Veronika Morysová,
Ondřej Zámečník, Petra Hudečková -akordeony, David Pospíšil -
perkuse). Přičteme-li druhé místo sedmiletého Vojtěcha Špačka ve hře
na klavír (pedagožka Marcela Slaná, ústřední kolo se konalo v Praze)
a třetí místo Marka Bártů ve hře na violu v páté kategorii (pedagožka
Libuše Přehnalová, ústřední kolo se konalo v Liberci), pak jsou výsledky
z ústředního kola krásným příspěvkem k 50. výročí trvání Základní
umělecké školy V. Kaprálové v Brně-Králově Poli.

Jarmila MrJarmila MrJarmila MrJarmila MrJarmila Mráčkáčkáčkáčkáčkooooovvvvvááááá

OZNÁMENÍ SPOLEOZNÁMENÍ SPOLEOZNÁMENÍ SPOLEOZNÁMENÍ SPOLEOZNÁMENÍ SPOLEČNOSČNOSČNOSČNOSČNOSTITITITITI
PLIVPLIVPLIVPLIVPLIVAAAAA-LA-LA-LA-LA-LACHEMA ACHEMA ACHEMA ACHEMA ACHEMA A. S.. S.. S.. S.. S.

Společnost PLIVA-Lachema a. s. oznamuje, že v týdnu od 1v týdnu od 1v týdnu od 1v týdnu od 1v týdnu od 18. do8. do8. do8. do8. do
22. sr22. sr22. sr22. sr22. srpna 2008pna 2008pna 2008pna 2008pna 2008 proběhne v prostorách společnosti cvičný požární
poplach. Žádáme proto všechny obyvatele městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, aby zachovali klid.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Jana ŠilarIng. Jana ŠilarIng. Jana ŠilarIng. Jana ŠilarIng. Jana Šilarooooovvvvvá, á, á, á, á, PLIVPLIVPLIVPLIVPLIVAAAAA-Lachema, -Lachema, -Lachema, -Lachema, -Lachema, tttttel.: 72el.: 72el.: 72el.: 72el.: 724 930 5994 930 5994 930 5994 930 5994 930 599

V ČERV ČERV ČERV ČERV ČERVENCI 2008 OSLAVENCI 2008 OSLAVENCI 2008 OSLAVENCI 2008 OSLAVENCI 2008 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

StStStStStanislaanislaanislaanislaanislav FIALAv FIALAv FIALAv FIALAv FIALA 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Marie SÖDERQVISMarie SÖDERQVISMarie SÖDERQVISMarie SÖDERQVISMarie SÖDERQVISTTTTT 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Emilie KEmilie KEmilie KEmilie KEmilie KOOOOOTULANOTULANOTULANOTULANOTULANOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
MarMarMarMarMarttttta Ka Ka Ka Ka KOLAŘÍKOLAŘÍKOLAŘÍKOLAŘÍKOLAŘÍKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Marie TICHÁMarie TICHÁMarie TICHÁMarie TICHÁMarie TICHÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
LLLLLudmila ŠŤudmila ŠŤudmila ŠŤudmila ŠŤudmila ŠŤASASASASASTNÁTNÁTNÁTNÁTNÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
ElišElišElišElišEliškkkkka JELÍNKa JELÍNKa JELÍNKa JELÍNKa JELÍNKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Marie PMarie PMarie PMarie PMarie PAAAAATLTLTLTLTLOKOKOKOKOKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Magda BARMagda BARMagda BARMagda BARMagda BARTTTTTOŠOOŠOOŠOOŠOOŠOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

VŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICH
JUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.
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DĚTI SI HRADĚTI SI HRADĚTI SI HRADĚTI SI HRADĚTI SI HRAJÍ…JÍ…JÍ…JÍ…JÍ…
je název již tradiční výstavy kreseb dětí mateřských škol naší

městské části, kterou jsme pro Vás připravili. Chodba řečkovické radnice
od 111119. května9. května9. května9. května9. května ožila veselými, krásně barevnými a hravými výtvory,
které děti namalovaly pod vedením paní učitelek ve svých školkách.
Kdo jste je viděli, jistě mi dáte za pravdu, že celou radnici prozářily.

Bylo těžké vybírat z tolika pěkných obrázků nejhezčí. Nakonec se
členové komise shodli. Zde jsou jména tří nejlepších. Malířskými potřebami
budou odměněny: Michaela Šroubková z MŠ Novoměstská, Kristýnka
Jirků z MŠ Měřičkova a Bára Čičatková a Bára Sychrová z MŠ Kárníkova.

Aby nepřišli ostatní „malíři“ zkrátka, rozhodli se členové komise
školství, mládeže a sportu odměnit celé kolektivy z našich mateřských
škol. Věříme, že jim různé druhy barviček, pastelek, fixů, voskovek,
prstových a textilních barev dodají chuti malovat dále.

Všem malým malířům, ředitelkám a učitelkám mateřských škol
děkujeme za pěkné obrázky a přejeme mnoho krásných prázdninových
zážitků a dobré zdraví.

MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. E. E. E. E. Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fajkajkajkajkajkusousousousousovvvvvááááá

členkčlenkčlenkčlenkčlenka ka ka ka ka komise šomise šomise šomise šomise škkkkkolsolsolsolsolství, mládetví, mládetví, mládetví, mládetví, mládežžžžže a se a se a se a se a sporporporporportututututu

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
CHCETE prodat dům či byt? Máte hrůzu z realitky? Obraťte se na
PORADNU! www.realitniporadna.cz  tel.: 777 066 977.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA, tel.: 541 262 997, 604 731 918
KOUPÍM BYT nebo menší RD v lokalitě Řečkovice, Medlánky, Kr.
Pole. Platba části hotově. Pozdější vystěhování nevadí. Děkuji za nabídky.
Tel.: 606788710.
DOKTORKA s hotovostí hledá pěkný byt nebo RD. Pozdější stěhování
možné. Prosím nabídněte i sms. Tel.: 775 674 572.
PRODÁM skříňový šicí stroj zn. Minerva a sportovní dětský kočárek -
skládací zn. Liberta, obojí levně. Tel.: 549 271 369.
KOUPÍM garáž. Tel.: 732 766 751.
PŘIJMEME prodavačku do prodejny potravin v Řečkovicích na Renčově
ulici. Informace na tel.: 774 944 545.
PŘIJMEME kadeřnici na ŽL do zavedeného kadeřnictví, mladého
kolektivu. Brno-Řečkovice, tel.: 732 329 274.
VYMĚNÍM OB 1+1 Vinohrady před privatizací za byt v Řečkovicích.
Tel.: 731 543 619.
SVATEBNÍ studio Martiny Koktové rozšiřuje své služby o úpravy

a opravy oděvů. Tel.: 606 872 480.
UPEČEME koláčky pro různé sváteční příležitosti. Svatby,
narozeniny aj. Tel.: 777 737 793.
ŽIJTE více v pohodě. Vyžehlíme vaše prádlo. Servis i do
24 hod. Řečkovice a okolí. Tel.: 777 737 793.
PRONAJMU garáž na Uprkove 8, tel.: 549 274 734, 604 930
738.
NEJ-rychlejší nebankovní Půjčky a Hypotéky, úrok od 3,6 %.
Pro každého i pro důchodce a ženy na MD! T: 721 606 487.
NEPŮJČÍ  Vám v bance? Nebankovní půjčky do 50.000,- Kč.
Rychlé a seriozní jednání. Tel.: 773 989 833.
NOVÁ firma Kešovka a.s. hledá obchodní zástupce na VPP
do finanční oblasti. Zaškolení zajistíme. Volejte: 773 989 833.
PRODÁM garáž, O. V.  v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.
www. hracicka.cz - obchod plný hraček. Osobní odběr v Brně.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
NABÍZÍM přepisování textů na počítači, včetně grafů a tabulek
apod. Levně. Tel.: 773 990 884.
AVIA - KONTEJNERY 3,5 t. Odvoz suti, dovoz písku.
POKLÁDÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY. Tel.: 739 634 365.
NABÍZÍM vedení daňové evidence, účetnictví, zpracování
mezd a DPH. Tel.: 602 536 333.
PRONAJMU garáž dlouhodobě na ul. Bří. Kříčků. Tel.: 736
653 608.
PSYCHOTERAPIE a psychologické poradenství, Mgr. Gabriela
Hroncová, Václavská 6, Brno; E-mail: info@psycho-terapie.cz,
Mobil: 777 067 757; www.psycho-terapie.cz
KOUPÍM půdní prostor za rozumnou cenu k realizaci půdní
vestavby za účelem bydlení. Tel.: 731 491 345.
PRODÁM LEVNĚ nízké pletivo (v.65cm). 2ks - 4 a 6m,
i jednotl. Tel.: 544 525 605 (po 20.30hod.) a 602 770 494.
PRODÁM renovovaný cihlový pěkný DB 3+1 v Řečkovicích
na Bří. Kříčků. Je možné koupit s garáží. Tel.: 732 506 708.
PRODÁM chatku na pronajatém pozemku (350m2)
v zahrádkářské kolonii - Podhájí. Cena dohodou. Tel.: 608
456 990.
PRONAJMU pěkný 1+1 v bytovém domě v Řečkovicích. Cena
7.500 měs. +plyn, elektřina. Nekuřáci, bez zvířat, žádné RK.
Prosím volejte 15-19 hod. 724 090 166.
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno -
Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX,
www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte
v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 13. 8. 2008. Zdarma.

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

HOLHOLHOLHOLHOLUBÍ LETKAUBÍ LETKAUBÍ LETKAUBÍ LETKAUBÍ LETKA
Tento název se vžil již před řadou let asi ve všech městech, přesto se s vámi vsadím, že nejspíš nevíte o co, resp. o koho jde. Dovolte tedy, abych vám,

neznalým, rozšířil obzory. Tak jako v případě skutečných holubů, kteří se vám slétnou na nadrobený rohlík na Svoboďáku během jedné minuty ze všech
střech v okruhu několika set metrů, tak existuje i jejich personifikovaná, lidská podoba. Ovšem na nadrobený rohlík je nenachytáte, to pusťte z hlavy.

Protože prakticky od roku 1992 uvádím v Galerii na radnici výstavy výtvarného umění, znám za ta léta téměř dokonale tuto lidskou letku
vyžírků, která se s nebývalou přesností a neomylností slétá na všechny vernisáže v Brně a blízkém okolí, aby se zadarmo najedla a napila. Ale
nedejte se mýlit - tohle nejsou bezdomovci přespávající v kontejnerech na odpadky, kteří nemají co jíst. Ani náhodou. Jsou to lidé čistě oblečení,
aby nebudili nežádoucí pozornost nebo odpor, chovají se nenápadně a ukázněně. Na vernisáž přicházejí včas a tiše usedají mimo střed sálu a bez
hnutí brvy s tváří hráče pokeru přetrpí i kulturní program. Jsou mezi nimi ovšem i tak oražení jedinci, že podle neomylného instinktu přicházejí
5 minut před koncem kulturního programu, neomaleně se vecpou do sálu se dvěma igelitkami v rukou a usednou do první řady, kde pro čestné
hosty bývá rezervováno nějaké to místo během celé vernisáže. Mnohdy vyčerpáním i usnou (vždyť ono obrazit za jedno odpoledne 2 - 3 takovéto
akce je náročné), ale i pak spí tiše a netřeba na ně mlaskat.

Probouzejí se, resp.ožívají v okamžiku, kdy moderátor pronese zakončující formuli „A nyní vás jménem vystavovatele a pořadatele zveme na
malé občerstvení“. Rázem jsou v nejvyšší pohotovosti a vyrážejí k tácům a skleničkám, aby byli u nich první. Nacvičeným pohybem rukou slepují
dva obložené chlebíčky oblohou na sebe (jen tak je jisté, že z nich nic neupadne) a poté si z levé i pravé cpou ústa, až se zalykají. Kabele zatím
někde na židli či v koutě odpočívají, na ty dojde později. Do nich se shrnuje na závěr ze stolů všechno, co se špatně, díky malému rozměru, nabírá.
Z podnosu si vezmou na zapití naráz nejlépe 2 sklenice s vínem (limonády jsou pod úroveň) a hned na začátku si je náležitě oslintáním označkují,
aby o ně nepřišli.

Napoprvé bývá setkání s nimi docela zábavné, později vás ale bere vztek, když vidíte,  tak jako na poslední červnové výstavě fotografií a koláží muže
v tmavém saku, bílé rozhalence, šedých kalhotách a s výrazně silnými dioptrickými brýlemi a dvěma kabelami  (věk kolem 60 let), který si už nandává třetí
vrchovatý talířek řízků a šunky a bezostyšně se cpe, jakoby týden nejedl. Na ostatní ať nezbude, jen když on má vrchovatě. To ale nebývá všechno.

Viděl jsem před léty na vernisáži výstavy Dr. Doliny v Janáčkově divadle dvojici „holubic“ notně důchodového věku, z nichž jedna držela
otevřenou tu největší igelitku, která existovala, a druhá do ní shrnovala halabala celé tácy obložených chlebíčků. Nebo si vzpomínám na jinou, též
značně vypelichanou „holubici“, která před léty na vernisáži výstavy mexického malíře Santose Balmoriho u nás v Řečkovicích, ze strachu, že na ni
ve třetím kole nic nezbude, nabrala si plnou hrst dekoračních mini - chilli papriček a nacpala si je naráz do zobáčku. Tu jsme pak za všeobecného veselí
resuscitovali. Jenže tolik legračního k vidění zase nebývá, spíš naopak jsou to chvíle, kdy se stydím za příslušnost k tomuto biologickému druhu.

Ale abych jen tak zbůhdarma neplácal, na příští vernisáži vám vedoucího letky vyfotografuji a ukážu na stránkách tohoto zpravodaje. On
totiž přijde, i když jsme ho posledně veřejně vykázali. Pro něho vedle žvance zadarmo je to zřejmě i adrenalin.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný, př, př, př, př, předseda kedseda kedseda kedseda kedseda komise komise komise komise komise kulturulturulturulturultury a infy a infy a infy a infy a informacíormacíormacíormacíormací

HERHERHERHERHERCI, JCI, JCI, JCI, JCI, JAK JE NEZNÁAK JE NEZNÁAK JE NEZNÁAK JE NEZNÁAK JE NEZNÁTETETETETE
Kromě pravidelných výstav pořádaných v reprezentačních

prostorách řečkovického zámečku odehrává se čas od času zajímavá
výstava i v chodbě této starobylé budovy. Jedním z nejzajímavějších
počinů byla rozhodně přehlídka fotografií dvorního fotografa Městského
divadla Brno Jefa Kratochvila. Volně na ní může navázat výstava fotografií
Martina Havelky, herce Městského divadla Brno a jeho dvou synů Jana
a Martina juniora. Komorní vernisáž vskutku zajímavých fotografií se
uskutečnila v pátv pátv pátv pátv pátek 2ek 2ek 2ek 2ek 277777. č. č. č. č. čererererervna 2008vna 2008vna 2008vna 2008vna 2008 a korunována byla zvukovou
esejí Marka Vašuta o kýči jako uměleckém východisku.

Pozornost návštěvníků bude jistě vzbuzovat především série
portrétů známých herců a muzikantů, kolegů Martina Havelky. Autor
si však s portréty „pohrál“ a je jenom na vás, zda v malé hlavičce
naleznete Zdeňka Junáka nebo mimozemšťana E.T.-ho. Ještě náročnější
je v galerii pitvořivých ksichtíků nalézt třeba Viléma Čoka nebo Erika
Parduse. Svoji fantazii si můžete procvičit do konce září v úředních
hodinách v dolní pravé části chodby na ÚMČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11.

OldřOldřOldřOldřOldřich Garich Garich Garich Garich Gardášdášdášdášdáš
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