
Panelové sídliště v Řečkovicích trpí neduhy a nedostatky typickými pro lokalitu svého druhu, tj. sídliště vystavěné v 70. letech 
minulého století. Vybudování dalšího dětského hřiště je jednou z investičních akcí, jenž mají napomoci k řešení problému deficitu 
ploch určených pro sportovní a společenské vyžití dětí. Akce byla původně součástí projektu „Regenerace panelového sídliště 
Brno-Řečkovice“ a počítalo se s jejím financováním pomocí státní dotace. Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť však 
rok od roku disponuje menším objemem finančních prostředků. Z žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byla proto 
tato akce vyňata s tím, že se městská část pokusí zajistit její financování z jiných zdrojů.

Vybudování nového dětského hřiště mezi bytovými domy Žitná 21 a 23 se tak stalo jedním z cílů radnice pro letošní rok. Protože 
Zastupitelstvo města Brna na svém květnovém zasedání schválilo příspěvek ve výši 1 mil. korun, mohla městská část započít s pří-
pravou akce, jejíž celkové náklady činí přibližně 1,5 mil. korun. 

Na donedávna zatravněné kruhové ploše ve výše zmíněné lokalitě tak v průběhu letních prázdnin vzniklo další útulné místo pro 
děti a jejich rodiče, jež je veřejnosti k dispozici počínaje začátkem školního roku. Jelikož v této části Řečkovic doposud odpovídající 
dětské hřiště chybělo, podařilo se jeho vybudováním doplnit stávající, už poměrně hustou, síť nových nebo zrekonstruovaných 
dětských hřišť na území naší městské části.

Marek Viskot
místostarosta MČ

ČÍSLO 10.,  ROČNÍK XVIII 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘÍJEN 2009

Nový školní rok, nové hřiště
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50. schůze RMČ se konala 26. 8. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červenec 2009,
• schválila jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech od 

1. 1. 2010 o 17 %, tedy o maximální možný přírůstek dle platných 
právních předpisů (v bytech tzv. I. kategorie, jichž je v naší městské 
části naprostá většina, se zvýší nájemné ze současných 64,25 Kč na 
m2 podlahové plochy a měsíc na 75,17 Kč),

• projednala další bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• schválila dohodu o ukončení smlouvy na provozování sběrného stře-

diska odpadů v Hapalově ulici – provoz tohoto střediska převezme od 
1. 1. 2010 město Brno,

• projednala ukončení stávajících smluv na údržbu zeleně v naší městské 
části – bude provedeno výběrové řízení na nové dodavatele,

• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XXI. zasedání ZMČ se konalo 3. 9. Zastupitelstvo:
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2009,
• projednalo potřebná rozpočtová opatření,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 

2009,

• projednalo majetkové záležitosti – prodeje nemovitostí,
• projednalo navržené změny Statutu města Brna, nesouhlasilo s tím, 

aby o zařazování pozemních komunikací mezi komunikace místní 
a o jejich vyřazování z této kategorie rozhodoval Magistrát města Brna 
místo městských částí,

• projednalo navržené změny Územního plánu města Brna, nesouhla-
silo se změnou ploch v Jehnicích na plochy určené k bydlení, neboť 
není vyřešeno náležité dopravní spojení Jehnic a Ořešína s městem 
Brnem, veškerá dopravní zátěž z těchto míst proto dopadne na 
obyvatele příslušných částí Mokré Hory a Řečkovic (o změnách územ-
ního plánu rozhoduje Zastupitelstvo města Brna, nikoliv městské 
části),

• nesouhlasilo se změnou funkčního využití plochy v části lokality Díly 
(u cesty vedoucí k bývalému skladu Synthesie Semtín) ze zeměděl-
ského půdního fondu na plochu bydlení všeobecného (dané území 
je třeba spolu s bývalými kasárnami řešit jako jeden celek, nikoliv po 
částech),

• pojednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
 L. F.

INformace ÚmČ

Zpráva z 50. schůze RMČ a XXI. zasedání ZMČ

Rok ještě nekončí
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které 

umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení 
dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje 
o uvolněném bytu:

Údaje o bytu: Horácké nám. 4, byt č. 30, 5. nadzemní podlaží, 
velikost 1+1, celková plocha 49,6 m2

Výše dluhu:  – samotný dluh: 75.271,- Kč
 – poplatek z prodlení ke 31. 8. 2009: 54.269,- Kč  

Termín pro podání žádosti: do 26. 10. 2009

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka 
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že 
zájemce nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo 
jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. 
Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dis-
pozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové 
adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu 
dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak 
vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěho-
vaném neplatiči. 

Dům Horácké nám. 4/5 je určen k privatizaci a byl již 
nabídnut nájemníkům k odkupu. Upozorňujeme proto, že nový 
nájemce nabízeného bytu v této fázi nemá právní nárok stát se 
členem bytového družstva, založeného za účelem koupě domu. 
Členství mu může vzniknout pouze se souhlasem družstva 
a za vzájemně dohodnutých podmínek. Nedojde-li k dohodě, 
zůstane nájemní smlouva platná i po prodeji domu, změní se 
pouze osoba pronajímatele.    

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

Mgr. Miroslav Reich
právník bytového odboru ÚMČ  

Uvolnění bytu po neplatiči

XXII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2009 
od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické radnice, 
Palackého náměstí 11.

Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
J. Jandl 

Podzimní měsíce každého roku, obzvláště ty, kdy slunce ještě 
příjemně hřeje, bývají vyplněny mocným úsilím. Do finiše dostá-
vají se mnohé práce, aby skončeny byly dříve, než mlhy zahalí 
kraj. Řada děl menšího rozsahu se právě v těchto dnech počíná 
rozbíhat, zejména těch, jejichž zhotovení nezabere příliš času.

S naznačenou situací se můžeme letos setkat i v naší městské 
části či v jejím blízkém okolí. Již v pondělí 7. září t.r. řidiči jedoucí 
po Hradecké radiále narazili na další dopravní omezení. Započala 
totiž oprava mostu, pod nímž vede silnice od ulice Maříkovy 
k Ivanovicím. Opravy se dočkají především římsy této stavby. Na 
samotném mostě bude v každém směru zachován průjezd ve 
dvou pruzích, samozřejmě sníženou rychlostí. Pod ním, v Řečko-
vické ulici, budou automobily po dobu oprav – tedy do poloviny 
listopadu – využívat vždy jen polovinu vozovky. Veškeré práce 
zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavební čety se chystají také na ulici Banskobystrickou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tudy budou vozit cestující tramvaje 
delší, než s jakými se setkáváme dnes, dojde k prodloužení nástu-
pišť u tramvajových zastávek pojmenovaných Filkukova 
a Kořískova, a to v obou směrech. Zastávky budou po dobu 
oprav o kousek posunuty, řidiči daná místa objedou po kolejích. 
Přesnější údaje o zahájení a ukončení zmíněných úprav nám 
nejsou v této chvíli známy. Celé dílo zadává město Brno.

Ladislav Filipi
starosta MČ
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Na kus řeči s JANEM JANDLEM
V říjnovém čísle zpravodaje ŘEČ mi připadl úkol vyzpovídat 

mého dlouholetého kolegu v zastupitelstvu naší městské části 
a kulturní komisi. Je jím Mgr. Jan Jandl, který v tomto funkčním 
období zastává pozici neuvolněného místostarosty a šéfredak-
tora zpravodaje ŘEČ.

Ivan Koláčný

Také už patříš mezi ostřílené vlky komunální politiky – kdy jsi 
vlastně s touto činností začal?

Poprvé jsem byl zvolen do Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora v roce 1994. Do té doby měla v naší zemi jedno-
značný prim celostátní politika v Praze - v parlamentu, ve 
vládě a na Hradě. Krajská politika tehdy ještě neexistovala a ta 
komunální byla teprve v plenkách. Však jsem se tehdy také se 
svými kolegy nováčky v zastupitelstvu musel rychle učit a obsáh-
nout celou komunální problematiku od fungování samosprávy 
a státní správy přes oblast finanční, majetkoprávní, výstavby 
a územního rozvoje, údržbu místní zeleně a komunikací, správu 
obecního bytového fondu a mnohé další.

Je o tobě známo, zvláště mezi kolegy zastupiteli, že na všech 
jednáních si píšeš ke všemu podrobné poznámky. Už z toho 
musíš mít slušnou knihovnu – kolik toho je a kde to archivuješ?

Archivuji si v elektronické podobě všechny písemné výstupy 
z jednání zastupitelstva, rady a komisí, jichž jsem členem. Na 
ukládání agendy těchto materiálů v písemné podobě by mi za 
ta léta už pomalu nestačily bytové prostory. Ale je pravdou, že 
na jednáních zejména zastupitelstva a rady si píši poznámky 
a připomínky k projednávaným záležitostem, někdy také odkazy 
na vybraná legislativní ustanovení v zákonech a vyhláškách.

V současnosti pracuješ na plný úvazek na Městském úřadě 
v Kuřimi, v naší městské části jsi neuvolněný místostarosta. Není 
to střet zájmů? 

V žádném případě. Tuto záležitost jsem musel řešit ve 
volebním období 2002 – 2006, kdy jsem pracoval na Magistrátu 
města Brna a vykonával státní správu i pro území naší městské 
části. Proto jsem v tomto období, jak si jistě vzpomeneš, také 
nebyl členem zastupitelstva. V roce 2007 jsem změnil zaměst-
nání a začal pracovat na Městském úřadě v Kuřimi a tady 

již tento střet zájmů (či neslučitelnost 
výkonu funkcí) není, neboť město Kuřim, 
na rozdíl od brněnského magistrátu, 
žádnou státní správu pro naši městskou 
část nevykonává. Naopak činnost na 
kuřimské i řečkovické radnici, na jedné 
straně v pozici úředníka, na druhé straně 
v pozici zastupitele, je pro komunálního 
politika z praktického hlediska velice přínosná. 

Před pár lety jsi skončil studium historie na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity. Máš šanci nabyté vědomosti uplatnit 
v praxi?

Na městském úřadě v Kuřimi mám na starosti mimo jiné také 
propagaci a organizaci městských kulturních a společenských 
akcí, zpracovávám infotexty do vysílání místní kabelové televize 
a městského rozhlasu. Také pravidelně přispívám do kuřimského 
zpravodaje ZLOBICE – zejména texty k historickým výročím 
a k dění na kuřimské radnici.

Vedle toho z pozice historika spolupracuji s památníkem 
protifašistického odboje v brněnských Kounicových kolejích na 
pořádání přednášek, vzpomínkových pořadů k různým výročím 
a publikuji ve čtrnáctideníku Národní Osvobození. Spolu se 
studiem historie jsem také souběžně absolvoval na Právnické 
fakultě Masarykovy univerzity přednášky a zkoušky z politologie, 
ústavního práva a veřejné správy. Poznatky z těchto oborů se mi 
v praktické činnosti komunálního politika velice hodí.

Je to asi náročné zvládat dvě radnice – zaměstnání na kuři-
mské a zastupitelské povinnosti na řečkovické. Zbývá ti při tak 
náročné činnosti ještě vůbec čas na relaxaci, zájmy a koníčky?

Aktivní „relaxace“ je pro každého velice důležitá. V letním 
období je to tenis a plavání, jezdím na víkendové výlety s přá-
teli, po celý rok je to potom zejména četba oblíbených knih, 
procházky v přírodě, návštěva muzeí a výstav výtvarného umění, 
divadel a koncertů. Ale je pravdou, že některé víkendy mám 
chtě nechtě spíše pracovní - dokončuji věci, které se v týdnu 
nestihnou. Zvláště redakční práce na zpravodaji ŘEČ je časově 
velmi náročná, ale také odpovědná a zajímavá práce.

Děkuji za rozhovor

Nebezpečný odpad se bude svážet 19. listopadu 2009
Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude v naší městské části konat 19. listopadu 2009 podle tohoto 

„jízdního řádu“:
14:35 - 14:50 Boženy Antonínové 2 (u bývalé samoobsluhy)
15:00 - 15:15 Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
15:25 - 15:40 Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
15:50 - 16:05 Palackého nám. 2 (u bývalé prodejny textilu a dětských potřeb)
16:15 - 16:30 Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku „Výroba klíčů“)
16:40 - 16:55 křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
17:05 - 17:20 Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
17:30 - 17:45 Žitná (parkoviště za Trendem)

Sbírají se tyto odpady: motorové, převodové a mazací oleje; topné oleje, motorová nafta, benzín a jiné emulze; ostatní nebez-
pečné tuky a oleje; obaly se zbytky nebezpečných látek; absorpční činidla a filtrační materiály včetně olejových filtrů; textílie znečištěné 
nebezpečnými látkami; brzdové a nemrznoucí kapaliny; izolační materiály; rozpouštědla; kyseliny a zásady; fotochemikálie; pesticidy; 
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť; barvy, lepidla a pryskyřice; detergenty; léčiva mimo cytostatik; různé baterie a akumulátory; dřevo 
obsahující nebezpečné látky.

Tato služba je určena občanům, nikoli podnikatelům produkujícím firemní odpad!
Ing. Jan Klement

vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jedno-
denní zájezd pro seniory: ve středu 14. října 2009, odjezd  
v 7:30 hod., návrat ve večerních hodinách.  
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder  
na Slovensku. Přihlásit se lze osobně ve stacionáři Naděje, 
Hapalova 20, ve čtvrtek 8. října 2009 od 14:00 do 15:00 hod. 
u p. Mikešové.

Mgr. Leoš Pivoňka, odb. soc. věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

V zářijovém čísle ŘEČi jsme informovali politické subjekty kandi-
dující v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky o možnostech své předvolební prezentace. Rada MČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na svém jednání dne 5. 8. 2009 rozhodla, 
že bude politickým subjektům zaregistrovaným pro volby do 
Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji poskytnut prostor 
pro předvolební prezentaci v říjnovém vydání zpravodaje ŘEČ 
v rozsahu 1/4 tiskové strany A4 pro každý politický subjekt, a to za 
poplatek 1.500,- Kč bez DPH zaplacený předem. Termín pro dodání 
předvolebních inzerátů na ÚMČ byl stanoven do 10. září 2009. Mezitím 
Ústavní soud ČR nejdříve zpochybnil a posléze zcela zrušil s okamžitou 
platností jednorázový ústavní zákon o zkrácení volebního období 
Poslanecké sněmovny a vyhlášení termínu voleb na 9. a 10. října 2009.

V této chvíli není znám další postup ve věci předčasných voleb 
– připravuje se trvalá ústavní novela, na jejímž základě by se Poslanecká 
sněmovna mohla sama rozpustit 3/5 většinou všech svých členů. 
Poklud by tato novela byla schválena v nejbližších dnech, hovoří se 
o novém možném termínu předčasných voleb 6. a 7. listopadu 2009. 
Není také zcela vyloučena možnost, že se parlamentní volby nakonec 
uskuteční až v řádném termínu v červnu 2010.

Protože do původně určeného termínu 10. 9. 2009 dodala svůj 
předvolební inzerát pouze ODS, umožní redakční rada v zájmu rovného 
přístupu i dalším kandidujícím politickým subjektům (za stále platných 
podmínek, uvedených výše) dodat své předvolební inzeráty, a to  
do 15. října 2009, kdy bude uzávěrka listopadového čísla ŘEČi.

Jan  Jandl

Organizace zahrádkářů Hortus, 
která byla založena 20. března 1940 
v řečkovické restauraci U Pokorů, má 
v současné době 135 členů a 11 členů 
výboru. Jsou to zahrádkáři z Medlánek, 
Řečkovic, Mokré Hory, Jehnic, Ořešína 
a Ivanovic. V příštím roce tak budou 
zahrádkáři slavit kulaté 70. výročí 
svého založení. Zahrádkáři Hortus 
každým rokem pořádají dva odborné 
zájezdy. V letošním roce se první zájezd 
konal 11. dubna, kdy bylo navštíveno 
zahradnictví U Kopřivů v Šebrově. 
Druhý zájezd se bude konat 19. září, 
kdy zahrádkáři mají v plánu navštívit 
zahradnictví U Brabců v Modřicích.

Jako každým rokem také letos si dovolíme pozvat všechny naše 
příznivce na již 69. výstavu zahrádkářů Hortus. Naše výpěstky můžete 
zhlédnout v Řečkovicích na svátky „dušiček“ od soboty 31. října do 
pondělí 2. listopadu 2009 ve výstavní síni bývalého pivovaru, 
Palackého náměstí 7 (vedle Vavřinecké vinárny). Na výstavu přispívají 
svými malůvkami a výtvory děti z Mateřské školy Tumaňanova na Mokré 
Hoře.

Za výbor Hortus Helena Magdová

Předvolební prezentace politických subjektů

Z činnosti zahrádkářů „HORTUS“

Vznik Orla na Brněnsku se váže k roku 1902 – 1903, kdy Spolek 
katolických tovaryšů v Líšni založil tělovýchovný odbor. Tato myšlenka 
se brzy ujala, a tak začalo docházet k zakládání tělocvičných odborů 
v Brně. V roce 1909 začíná Orel vystupovat jako organizovaný celek, 
který sdružoval křesťansky orientované občany, převážně katolického 
vyznání za účelem organizování tělovýchovné, kulturní a vzdělavatelské 
činnosti.

V roce 1912 byl založen první brněnský okrsek, který soustřeďoval 13 
odborů. Jeho předsedou se stal neúnavný průkopník orelské myšlenky, 
pozdější řečkovický občan, redaktor F. M. Žampach.

O několik let později, v roce 1920, vznikla orelská župa Sušilova, 
do níž byla po svém založení v roce 1925 zařazena i Jednota Orla 
v Řečkovicích. Jejím prvním starostou se stal Vavřinec Pokora, kterého 
po jeho smrti nahradil v této funkci František Majer. K zakládajícím 
členům řečkovického Orla patřili sourozenci Boksovi (bratr Vladimír Boks 
se stal později knězem a kanovníkem mikulovské kapituly), dále bratři 
dr. Odehnal, Antonín Pernica z Jehnic, sestry Božena Kachlíková, Růžena 
Majerová-Malá  a další. 

Kromě tělocvičných akcí se zdárně rozvíjela i oblast kulturní. 
Nacvičovala se divadelní představení, akademie a dětské besídky. 
Všechny tyto kulturní akce se konaly v restauraci U Pokorů na dnešní 
Vážného ulici (pozdější jídelna pro důchodce). Cvičilo se venku v pří-
rodě, hlavně v katastru na Loučkách za školou na Hapalově ulici, později 
v nově přistavěné tělocvičně této školy.  

V červnu 1930 se v Řečkovicích uskutečnilo okrskové cvičení.  O dva 
roky později, v létě roku 1932, byl při slavné mši sv., která se pro velkou 
účast konala na prostranství před kostelem, posvěcen orelský prapor.  
Zásluhou sestry Kachlíkové a rodiny Majerovy a Malých se tento prapor 
zachoval do dnešních dnů.

Touhou členů Orla v Řečkovicích bylo vybudování vlastního cvičiště. 
Proto Jednota v roce 1934 zakoupila pozemek o rozloze 4557 m2 za 
dnešním gymnaziem na ulici Terezy Novákové a svépomocí začala 
budovat hřiště. V té době měla Jednota 115 členů.

V historii zdejšího Orla nelze nevzpomenout dlouholetého náčel-
níka Sušilovy župy bratr Františka Malíka, který se v roce 1939 přistě-
hoval do Řečkovic se svoji manželkou Annou, dlouholetou učitelkou na 
škole na Hapalově ulici. Zde se, byť jen krátce, zapojil do orelské činnosti. 
Již v roce 1940 byl pro svoji odbojovou činnost v Obraně národa zatčen 
a až do své smrti v roce 1943 vězněn v nacistických věznicích. Jeho 
jméno připomíná jedna z řečkovických ulic.

V září 1942 byla nařízením říšského protektora činnost Orla rozpuš-
těna. Po osvobození a znovuobnovení Orla v Řečkovicích se úspěšně 
započalo s násilně přerušenou činností. Počet členů vzrůstal. Starostou 
byl zvolen Ing. Dr. Ludvík Olšanský, výbor tvořili L. Helán, P. Antonína 
Saňka, J. Tošnar, A. Prokešová J. Borkovec a J. Kučinský.

Již před válkou začala orelská jednota spolu s kostelní jednotou 
uvažovat o stavbě orlovny, jež měla být součástí orelského areálu za 
dnešním gymnáziem. Plán na stavbu vypracoval stavitel Ladislav Helán 
a na její výstavbu přispívali nejen zdejší občané, ale i farnosti a jednot-
livci z celé Moravy. Svědčí o tom zachované dokumenty. V sousedství 
orlovny se uvažovalo o stavbě nového kostela, který měl být zasvěcen 
sv. Václavovi. 

Přišel však únor 1948 a všechno bylo najednou jinak… V dějinách 
Orla dochází podruhé k jeho násilnému rozpuštění. Orelské hřiště 
získává rozhodnutím KNV ze 7. 3. 1950 Čs. Obec Sokolská, která je 
předala v roce 1952 Sokolu v Řečkovicích.

O obnovení orelské činnosti v Řečkovicích se po roce 1989 zaslou-
žili nemalou měrou manželé Josef a Marie Bořečtí. Oba pocházeli ze 
Slovácka, kde vyrůstali v prostředí prodchnutém orelskou myšlenkou, 
a tak není divu, že ji chtěli obnovit v novém domově v Řečkovicích, 
kam se v šedesátých letech minulého století přistěhovali. K obnovení 
činnosti Orla došlo 1. ledna 1993 a starostou byl zvolen Josef Bořecký. 
V roce 1997 se manželům Bořeckým podařilo, za vydatné pomoci 
bratra JUDr. Františka Škarohlída, získat zpět do vlastnictví Orla původní 
orelské hřiště.

Po náhlé smrti br. Josefa Bořeckého v r. 1997 byl starostou zvolen 
Jiří Prchal. Od. r. 2003 je ve funkci starosty Josef Bořecký ml. Jednota má 
v současnosti 252 členů a je druhou největší jednotou v Brně.

Ludmila Ulrichová

Orel slaví 100. výročí svého založení
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OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

PEČUJTE O NĚJ
S LÁSKOU

ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
VOZŮ ŠKODA OD 1. 10. DO 
30. 11. 2009 JEN ZA 99 KČ

Pokud Vám na Vašem voze opravdu
záleží, udělejte vše pro to, aby byl
na zimu v dobré kondici.
Objednejte jej na zimní servisní
prohlídku, kde dostane tu nejlepší
profesionální péči. V případě 
nalezení závady Vám nabídneme 
opravu za zajímavou cenu.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

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

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Autonova10-2009:Autonova05-2008_cmyk.qxd 9.9.2009 15:08 Stránka 1

Placená incerce

Placená incerce

/naproti Top Moravia/ 
Novoměstská 43 
tel. 541 227 054 

Po-Pá 9-18, SO 8-12 hod. 
Akční ceny zimních pneu již od:
165/70 R13   679,-165/70 R14  985,-185/60 R14  999,- 

195/65 R15  1.212,-  205/55 R16 1.995,včetně DPH. 

Placená volební incerce

Očkování psů a koček
Pravidelné očkování psů a koček proti vzteklině se bude konat 
v Řečkovicích ve středu 7. října 2009 v době od 17:00 
do 18:00 hod. v areálu bývalého pivovaru na Palackého 
náměstí.
Cena jednoho očkování činí 90,- Kč.

MVDr. Petr Pavelek
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MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačovésítě. 
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
KOUPÍM rodinný dům nebo stavební pozemek. Tel.: 606 484 815.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.  
www.malby-natery.eu
REALITY pro Řečkovice, prodáme, pronajmeme byt, dům či zahradu. 
Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč. daní a přepisů energií. 
100% služby a slušné chování najdete v naší RK. Palackého tř.159, 
Tel.:721 856 888 nebo 549 210 007. 
FITKO JANA - PILATES (út, čt 19,30-20,30h), AEROBIC, Fit víkendy 
a pobyty. Najdete nás ve Sportovním centru Tak Hellas, Horácké nám. 
15 (vedle ZŠ). www.fitkojana.cz, 776 151 914
HODINOVÝ  MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728 101 936
NABÍZÍM vyučování a doučování angličtiny a francouzštiny, kurzy 
čtení literárních (vč.biblických) a dokumentárních textů v obou  
jazycích v Řečkovicích na Horáckém nám. a překlady z A a F do 
češtiny. E-mail: hana08anna@yahoo.com. Tel.: 775104820.
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,  
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz
PROSÍM, nabídněte! Pro vyřešení rodinné situace hledám ke koupi 
byt v Řečkovicích. Vše potřebné vyřídím! Tel.: 776/698 188.
PRONAJMU celoročně garáž při ul. Kytnerova. Tel.: 731 743 463.
ZAŘÍZENÍ pro předškolní děti v Řečkovicích hledá na 5-6 hod.
učitelku MŠ nebo dětskou sestru. Vhodné pro maminky na MD. Tel.:  
602 514 965, www. klubik.info
KOUPÍM cihlový byt 2+1 nebo menší 3+1 v Řečkovicích. Nabídku od 
vlastníka. Tel: 603 104 983
KOUPÍM rodinný dům se zahradou v Řečkovicích. Přímý zájemce bez 
realitní kanceláře. Tel.: 776 154 098
DOKTORKA hledá pěkný byt či domek, pro bydlení i jako investici, 
platba v hotovosti. Tel: 605 898 473
„MINIŠKOLKA JAKO DOMA“ pohlídám Vaše dítě, zodpovědný 
laskavý a pečlivý přístup. Tel.: 605 267 552
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ I OKOLÍ  k bydlení  (větší i menší 
i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec,  
tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj      
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno 
i s chatou. Finance mám, tel.: 776 637 839
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá, 
tel.: 776 809 213
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší 
i větší) Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839
PORADNA MOC PODVĚDOMÍ – zabývá se zkvalitněním života  
a rozvojem osobnosti, duševním i tělesným zdravím. Terapeutická 
místnost je na Banskobystrické 37. Každý klientka se musí předem 
objednat: 549 257 402 + 604 158 676 +  na e-mail: drzch@quick.cz). 
NAVŠTIVTE Levné potraviny, areál Vysočina, pod zdravotním  
střediskem. Sobotní slevy.
REIKI – pošlu vám léčivou a harmonizující energii. Nabízím kvalitní 
esoterickou literaturu, která vám pomůže řešit vaše problémy. 
Ing. Chládek, tel. 728 256 067, www.samisebou.cz 
ANGLIČTINA LEVNĚ. Studentka anglistiky na FF MU nabízí,  
doučování, 100,- Kč za 45 minut. Tel. 777 621 142.
PRODÁM levně 2 zimní pneu (165/70 R 14) na ocel. discích užívané 
1 sezónu. Dále 2 ocel. disky táž velikost. Vhodné např. pro Fabii.  
Tel: 602770494 a 544525605 večer.

PLaceNÁ INZerce

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
Palackého třída 70, Brno-Královo Pole

informuje o říjnových akcích:

  7.  října 18:00 hod. 
 koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert

19.  října 19:00 hod. 
 koncertní sál ZUŠ Koncert SBM

21.  října 18:00 hod. 
 koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert a plenární 
  schůze VIVO 

Přejeme všem krásné babí léto. 
Mgr. H. Jankovská

Gromešova 1, tel.: 603 277 961 
www.ddmhelceletova.cz

(Zastávka Kronova - bus č. 42 a 70)

zve na tradiční „DEN JEŘABIN“  
v sobotu 17. října 2009

Doba: 9.00 - 13.00 hod.
Program: Zdobení bavlněných triček, pečení jablek  
v županu, výroba podzimních dekorací a ještě další 

dílničky.
S sebou: světlé nebo tmavé tričko, přezůvky  

a max. 200,- Kč na materiál, opět si budete moci vybrat 
vám blízkou dílničku.

Dále ještě nabízíme volná místa v kroužcích.  
Využijte příležitosti a přijďte si vyzkoušet, co vás zajímá.  

Ukázková hodina zdarma. 
Radka Čáslavová

CVČ  Mateřídouška

Místní organizace oznamuje, že zajistila odborné sociální 
poradenství. V pondělí 5. října 2009 od 14:00 do 15:00 
hod. bude přednáška k sociálním otázkám a pak bude násle-
dovat beseda, kde může každý učinit dotaz, resp. se poskytne 
individuální porada. Přednášku uskuteční sociální pracovnice 
Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., sociálního poradenství 
městské organizace, Brno - Mečová 5, tel.: 542 212 657.

Přednáška se uskuteční v zasedací místnosti areálu 
bývalého řečkovického pivovaru na Palackého náměstí 
7. Další sociální poradenství se uskuteční tamtéž ve čtvrtek 
5. listopadu 2009 a v pondělí 7. prosince 2009.

Srdečně zveme vás všechny, kteří máte zájem o tuto 
problematiku anebo nemáte jasno v otázkách sociální 
oblasti.

Miroslava Ptáčková, předsedkyně

Oznámení Místní organizace Svazu 
tělesně postižených v ČR, o.s.,  

nejen svým členům
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Kam vyrazit za sportem?

Mistři královské hry se sešli v neděli 6. září 2009 v zámeckých 
prostorách řečkovické radnice, aby na černobílých šachových 
polích změřili svůj um na ROMANOVĚ MEMORIÁLU, pořádaného 
společností Větrník, s.r.o., která ve spolupráci s ÚMČ Řečkovice 
a Mokrá Hora organizovala IV. ročník šachového turnaje k uctění 
památky spoluzakladatele uvedené společnosti, jemuž osud 
dopřál pouhých 25 roků života. Nad turnajem převzal záštitu 
starosta městské části Ladislav Filipi, který přivítal návštěvníky 
úvodním slovem.

Pořadatelé Romanova memoriálu vtiskli turnaji pečeť osobi-
tosti v podobě kombinace klasického hracího švýcarského 
systému na devět kol s následným superfinále, hraného obřími 
šachy. Předchozí hrací průběh vyprofiloval dva nejúspěšnější 
hráče, kteří se ve venkovním prostoru hodového areálu utkali 
o celkového vítěze turnaje.

Bodovému vítězi devíti kol Davidu Holemářovi z SK Bystrc 
Oilers stačila k dosažení celkového vítězství remíza, oproti 
druhému hráči průběžného pořadí Milanu Smištíkovi z ŠK 
Caissa Třebíč, který by své prvenství v turnaji musel vybojovat 
vítězstvím.

Zkušený šachový matador David Holemář (na snímku) 
plně zužitkoval svůj šachový um i výhodu práva hry s bílými 
kameny a strategickým vedením svých figur dovedl superfinále 
do pozice taktické remízy, kdy ředitel turnaje Jiří Řezáč a hlavní 
rozhodčí Zdeněk Vojáček mohli Holemářovo jméno svými 
podpisy potvrdit jako vítěze IV. ročníku Romanova memoriálu. 
V ženské kategorii zvítězila Věra Medunová z ŠK Lokomotiva 
Brno, v žákovské Adam Dvořák ze stejného klubu, a v seni-
orské Jan Uhmann st. z ŠK Hustopeče.

David Holemář se tímto vítězstvím stal již dvojnásobným 
vítězem šachového turnaje ROMANŮV MEMORIÁL.

Pořadatel turnaje Větrník Brno, s.r.o. hodlal šachovou hrou 
nejenom uctít Romanovu památku, ale zároveň i zpopularizovat 
královskou hru s následným úmyslem zviditelnění městské části 
širším návštěvnickým masám.

Jiří Řezáč z Větrníku

Ve spolupráci se sportovními subjekty, které jsou registro-
vány, nebo působí v Řečkovicích, vznikla tato nová pravidelná 
rubrika. 

Dozvíte se v ní vše o místech, datech a časech - domácích 
zápasů, turnajů, či soutěží, které se konají v daném období.

Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD 2009 můžete 
zasílat nejpozději do 9. 10. 2009 na e-adresu: foltyn.r@volny.cz

  
Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená - I. liga ČR: (hřiště u ZŠ Novoměstská)
27. 9. 1. NH Brno: Svinov 14:00 hod.
24. 10. 1. NH Brno: Plzeň 16:00 hod.
25. 10. 1. NH Brno: Nýřany 10:30 hod.
 
Futsal - I. A třída: (hřiště ZŠ Blanenská v Jehnicích)
26. 9. Futsal Řečkovice: 
 Werder 9:00, Madrid 9:50 hod.
10. 10. Futsal Řečkovice: 
 Bianco 9:00, Technika 9:50 hod.
17. 10. Futsal Řečkovice: Blue Flames 9:00 hod.
 
Fotbal – II. třída: (fotbalové hřiště na Novoměstské)
19. 9. SK Řečkovice: Lelekovice 16:00 hod.
3. 10. SK Řečkovice: Slatina 15:30 hod.
17. 10. SK Řečkovice: Maloměřice 15:00 hod.
31. 10. SK Řečkovice: Slovan 14:00 hod.
 
Zápas – turnaj TAK Hellas Brno: (hala Tesly na Lesné)
17. 10. VC Brna ve volném stylu 10:00 hod.
 
Badminton – Meziměstská soutěž:  
(Yonex aréna v Jehnicích pod ZŠ)
říjen - BCC Řečkovice sehrají úvodní zápas,
termín a soupeř zatím není znám.
 
Baseball - Českomoravská liga: (hřiště v Zamilovaném hájku)
říjen - Hroši Brno sehrají baráž o extraligu ČR,
termín a soupeř zatím není znám.

 
Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ

SPorT
Královská hra  

v řeckovickém zámku

Futsalisté Řečkovic v nových dresech



KULTUra
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Dnes už jen málokomu něco říká jméno Antonín Emil Titl. 
A přece před 150 lety byl hvězdou první velikosti na hudební 
scéně habsburského mocnářství. Narodil se právě před 200 lety 
v rodině pernštejnského hradního úředníka a díky svému talentu 
se stal předním skladatelem, hudebníkem a kapelníkem polo-
viny 19. století v Olomouci, Praze a Vídni. Svůj velký vzor v něm 
viděl i mladý Bedřich Smetana.

Výročí Titlova narození uctí patrioti Pernštejnského panství 
v neděli 4. října 2009 v 15:00 hod. v Pernštejnském a Schröf-
flovském patronátním chrámu Povýšení Svatého Kříže 
v Doubravníku slavnostním koncertem převážně z Titlových 
děl. Skladby zazní v podání Brněnského komorního orchestru 
s uměleckým vedoucím Jiřím Mottlem, party pro cembalo 
a klavír zahraje Zdeněk Brož a texty písní přednesou Josef 
Škrobánek, člen Národního divadla v Brně, a Eva Štěrbová, 
posluchačka JAMU. 

Koncert se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského 
kraje Michala Haška. Výtěžek z koncertu bude věnován na 
opravu chrámových varhan.

Ivan Koláčný

Již jsme si skoro zvykli, že Alfréd Strejček se Štěpánem Rakem 
pravidelně vystupují se svými mimořádnými pořady ve Sboru 
Páně Církve československé husitské v Řečkovicích. Tyto pořady 
se setkávají s nebývalým zájmem veřejnosti, kdy kapacita sboru 
je naplněna až na samou mez únosnosti. Tentokrát budeme mít 
možnost si vychutnat další nevšední kulturní zážitek, bude nám 
představen pořad, ve kterém vedle Alfréda Strejčka účinkuje 
Ladislav Kyselák.

V pondělí 19. října 2009 v 19:00 hod. ve Sboru Páně CČSH 
na Vážného ulici 6 bude totiž uveden pořad „Píseň o domově“, 
který je věnován výročí Bohuslava Martinů. Kompozici pro 
sólovou violu na motivy skladeb Bohuslava Martinů zkomponoval 
Jaroslav Krček, na violu hraje Ladislav Kyselák. Vzpomínky 
Miloslava Bureše na skladatele Bohuslava Martinů přednese 
Alfréd Strejček.

Rezervace míst na tel.: 776 032 149. Doporučené vstupné 
činí 80,- Kč.

S přáním pokoje
Vratislav Jan Marša, DiS.

jáhen NO CČSH Brno II.

Alfréd Strejček opět v Řečkovicích 
aneb Píseň o domově

Pozvání na nevšední koncert

Václav  NĚMČANOVSKÝ 97 let
Marie  NĚMEČKOVÁ 93 let
Marie  LEISSEROVÁ 92 let
Jan  HERÁK 91 let
Miroslav  ŽÁK 90 let
Anna  SKŘÍŠOVSKÁ 90 let
Anežka  FILKOVÁ 90 let
Vladimír  HOLÝ 85 let
Drahomír  DANĚK 85 let
Bohumír  GREGOR 85 let
Drahoslava  HUŠKOVÁ 85 let
Anna  ŽÁKOVÁ 80 let
Emilie  BURIANOVÁ 80 let
Miroslava  PEŘANOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

V září 2009 oslavili své životní  
jubileum tito naši spoluobčané

Výstava bude otevřena v pracovní dny od 14 do 17 hod.,
o víkendu od 9 do 12 a od 14 do 17 hod.

Ž I D L E  
D U Š A N A   T E J K A L A

  od 16. do 25. října 2009

Pozvání na výstavu do Galerie na radnici


