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Jan Hruška.

JAN HRUŠKA V ŘEČKOVICÍCH

Existuje staré rčení, jež skromnosti přisuzuje vý-

znamné postavení mezi mravními ctnostmi. Přesto

lidé, nadáni přirozenou soutěživostí, od dávných časů

rádi stavějí na odiv své úspěchy, s potěšením kvitují-

ce uznání ostatních.

Výdobytky vědy, techniky, bohatá historie či vý-

znamné kulturní počiny slouží jako prvky tvořící ne-

opakovatelnou identitu států, národů i menších cel-

ků lidské společnosti.

Obzvláště umělecká tvorba po právu bývá před-

mětem zájmu a obdivu a uchovávána v rozmanitých

sbírkách promlouvá ke smrtelníkům i přes oponu sta-

letí.

Patrně již vešla ve všeobecnou známost skutečnost, že i naší městské části zdařilo se před časem získat da-

rem kolekci obrazů naivního malíře Jana Hrušky. Dlužno podotknout, že tento ojedinělý soubor, představující

průřez Mistrovou tvorbou, rozšiřuje se každoročně o nový přírůstek. Obrazy vystavené v prostorách zdejší rad-

nice v síni, nesoucí autorovo jméno, vytvářejí novou, neopakovatelnou atmosféru míst, která pamatují mnohé

z událostí, jež kdysi tvořily dějiny Řečkovic.

Díky štědrosti Jana Hrušky i jeho vřelému vztahu k Řečkovicím můžeme nyní nahlížet na svět náš vezdejší

laskavýma očima samotného tvůrce, vnímajíce radost i optimismus, zakletý do hry malířských barev. Vyzařu-

je z nich i poznání, že ani světová proslulost nedokázala autorovi nic ubrat na skromnosti, jež krášlí nejen

muže. A chceme-li získat ještě další důkaz onoho tvrzení, nadcházející výstava Mistrových děl nám jej jistě

poskytne.
PaedDr. Ladislav Filipi, starosta



INFORMACE ÚMČ

DALŠÍ INFORMACE

ZPRÁVA Z 15. SCHŮZE RMČ
A Z VIII. ZASEDÁNÍ ZMČ

15. schůze RMČ se konala 8. 10. Rada:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden–září 2003,
– schválila finanční příspěvek těmto organizacím:

Knihovna Jiřího Mahena                                                                 10 000 Kč
Hortus – sdružení zahrádkářů Brno 21                                             1 000 Kč
KČT Moravská Slávia Řečkovice                                                      5 000 Kč
Orel Řečkovice 3 000 Kč
Junák Řečkovice 10 000 Kč
Tyfloservis, o. p. s., středisko pro zrakově postižené          2 000 Kč
SK Řečkovice 15 000 Kč
TJ Sokol Řečkovice 20 000 Kč
Pionýrská skupina Vlast                                                                   10 000 Kč
Dům dětí a mládeže Ječná 26                                                             4 000 Kč

– vzala na vědomí zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2003,
– neschválila zrušení asfaltové plochy za bytovým blokem Novoměst-

ská 23–41, sloužící jako hřiště,
– projednala stížnosti na provoz stacionáře Elysium v Hapalově ulici

a podmínky prodloužení nájemní smlouvy se sdružením Podané ruce,
provozujícím zmíněný stacionář,

– vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden–
září 2003,

– schválila jako dodavatele, který provede opravu omítek v bytovém
domě Horácké nám. 4/5, firmu Karel Vanini, Soběšická 53c, Brno,

– souhlasila s umístěním tří zpomalovacích prahů na komunikaci v ulici
Prumperk (v horní části u ulice Bohatcovy, u schodů do ulice Úprko-
vy a při vyústění do Palackého nám.), dále souhlasila s označením
ulice Prumperk jako „obytné zóny“ a s ponecháním stávajícího smě-
ru jízdy v této ulici,

– souhlasila s označením ulice Brigádnické jako zóny s nejvyšší povole-
nou rychlostí 30 km za hodinu (veškeré úpravy dopravního značení
a dopravního režimu podléhají konečnému schválení Odborem do-
pravy Magistrátu města Brna),

– schválila jako dodavatele energetického auditu objektu Úprkova 1a
firmu Stavoprojekta, s. r. o., Kounicova 67, Brno,

– schválila jako dodavatele rekonstrukce elektroinstalace v objektu
Vavřinecké vinárny firmu Ing. J. Tringela, projekty, montáže a revize
elektro, Sv. Čecha 1a, Brno,

– projednala majetkové body – pronájmy a prodeje pozemků,
– projednala zápisy předložené komisemi.

VIII. zasedání ZMČ se konalo 23. 10. Zastupitelstvo:
– vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden–září 2003,
– projednalo stížnosti na provoz stacionáře Elysium v Hapalově ulici

a schválilo odpověď na tyto stížnosti,
– doporučilo radě uzavřít se sdružením Podané ruce, provozujícím sta-

cionář Elysium, dodatek ke stávající nájemní smlouvě na pronájem
příslušných nebytových prostor, jímž bude doba nájmu změněna na
dobu neurčitou,

– vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden–
září 2003,

– projednalo majetkové záležitosti – žádosti o prodej či směnu pozemků,
– projednalo zápisy předložené jednotlivými výbory.

L. F.

UVOLNĚNÍ BYTŮ PO NEPLATIČÍCH
V průběhu měsíce října došlo v naší městské části k vyklizení dal-

ších čtyř bytů obývaných dlouhodobými neplatiči nájemného. V soula-
du s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují získat do
nájmu byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zve-
řejňujeme následující údaje:

1. Údaje o bytu – Sibiřská 64, 3. nadzemní podlaží, byt č. 36,
velikost 1+1,  celková plocha 28,7 m2

Výše dluhu – samotný dluh 68.851 Kč
– poplatek z prodlení k 31. 10. 2003 123.032 Kč

Termín pro podání žádosti do 10. 12. 2003

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

Výše dluhu – samotný dluh     55.505 Kč
– poplatek z prodlení k 31. 10. 2003 92.049 Kč

Termín pro podání žádosti do 10. 12. 2003

3. Údaje o bytu – Žitná 7, 3. nadzemní podlaží, byt č. 12,
velikost 2+1,  celková plocha 57,4 m2

Výše dluhu – samotný dluh 96.046 Kč
– poplatek z prodlení k 31. 10. 2003 86.223 Kč

Termín pro podání žádosti do 10. 12. 2003

4. Údaje o bytu – Novoměstská 19, 1. nadzemní podlaží, byt č. 3,
velikost 1+1,  celková plocha 37,8 m2

Výše dluhu – samotný dluh 76.486 Kč
– poplatek z prodlení k 31. 10. 2003 100.238 Kč

Termín pro podání žádosti do 10. 12. 2003

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhraze-
ní celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne
rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude při hodno-
cení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném
formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ. Uhrazením dlu-
hu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá
obec v pozici 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

S ODPADEM DO SBĚRNÉHO DVORA
NA NOVOMĚSTSKÉ

 

Sběrné středisko odpadů (SSO), které jsme museli vystěhovat z pro-
storu pod mostem v Hapalově ulici, bude od 18. listopadu pokračovat
ve své činnosti v lokalitě za garážemi v ulici Novoměstské. Příjezd k SSO
je zajištěn po ulici Novoměstské. Před křižovatkou s ul. Hradeckou od-
bočíte k autocentru a ke středisku dojedete po panelové komunikaci

ŘEČKOVICE MAJÍ VLASTNÍ DOMÉNU
V průběhu měsíce října byla opět zprovozněna internetová prezen-

tace naší městské části, tentokrát však na nové adrese¨
 www.reckovice.cz.

Tato doména byla až do roku 2002 volně k dispozici, poté ji získalo
místní sdružení Občanské demokratické strany, jež se nyní rozhodlo ji
přenechat městské části Řečkovice a Mokrá Hora. Samotný proces pře-
vodu domény provázely různé komplikace, díky nimž se dokonce této
internetové adresy na čas zmocnila skupina spekulantů. Vše se nakonec
vyřešilo tak, že nyní je možné najít informace o městské části nejen na
původních adresách www.brno.cz/reckovice a www.reckovice.brno.cz,
ale i na daleko snadněji zapamatovatelné adrese www.reckovice.cz.

Internetové stránky se stále doplňují o nové informace, takže nyní
je zde možné najít kromě údajů o městské části i zprávy z úřadu, někte-
ré formuláře a sazebníky, složení orgánů samosprávy, výsledky voleb,
přehled škol a lékařů, jízdní řády, kulturní události, zprávy Městské po-
licie nebo například předpověď počasí. Návštěvníci si také mohou pro-
hlédnout starší čísla zpravodaje Řeč nebo zaslat příspěvek do diskuse.

Petr Žemlička

podél garáží. Od pondělka do soboty bude SSO odebírat odpad od 8 do
17 hod. s přestávkou od 12 do 13 hod. V neděli bude otevřeno od 9 do
15 hod. také s polední přestávkou, ve svátky bude dvůr uzavřen.

Jan Klement, OŽP



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ JME, a. s.
Dovolujeme si touto cestou upozornit všechny vlastníky a uživatele

nemovitostí v naší městské části, na kterých se nacházejí venkovní elek-
trická zařízení ve správě a majetku JME, a.s., že zákon č. 458/2000 Sb.
ukládá vlastníkům nemovitostí povinnost odstraňovat a oklešťovat stro-
moví a jiné porosty tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz
energetického zařízení. V měsíci lednu, únoru a březnu budou provádět
pracovníci JME, a.s., v katastru naší městské části pravidelnou kontrolu
energetických zařízení spojenou v případě nutnosti s provedením okleš-
tění nebo odstranění dřevin. Je tedy vhodné, aby si vlastníci nemovitos-
tí provedli okleštění  dřevin v měsíci prosinci tak, aby v případě, kdy
není možné dodržet bezpečnou vzdálenost, mohli požádat pracovníky
JME, a.s., o vypnutí zařízení nebo aby okleštění provedli pracovníci JME
začátkem roku sami. Při oklešťování stromoví v blízkosti energetického
zařízení je zvláště nutné dbát bezpečnostních pravidel dle příslušných
předpisů. Veškeré další informace Vám rádi poskytnou pracovníci JME
na zákaznické lince číslo 840 111 333.

    Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí

PO ŠKOLE S PETROU JUNGMANOVOU
Ve čtvrtek 23. října přivítala tělocvična základní školy na Novo-

městské ulici sličnou muzikálovou herečku Petru Jungmanovou, spja-
tou s úspěšným repertoárem brněnského Městského divadla. Petru sa-
mozřejmě nepřivítala tělocvična, ale děti, které do tělocvičny přišly na
pilotní pořad nového projektu Komise kultury a informací Rady měst-
ské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, nazvaného PO ŠKOLE. Za pro-
jektem stojí nadšení člena komise Oldy Gardáše, který projekt navrhl
a přivedl na svět.

Petra Jungmanová jako držitelka ceny Thálie neměla problémy
s navázáním kontaktu s mladým publikem. Zazpívala písničky

z pohádek, pomohla se soutěžemi a rozloučila se písní z muzikálu Jep-
tišky, ve kterém účinkuje v G-Studiu. Než odjela na večerní vystoupení
do divadla, stihla se ještě podepsat děvčatům do památníčků. Petra Jung-
manová vystoupila bez nároku na honorář, o to větší dík jí patří. Pro-
gram pokračoval diskotékou, kdy si kluci a holky trochu zařádili.

Na úspěšný počin by měly navázat další pořady se zajímavými hos-
ty, a to nejen na ZŠ Novoměstská, ale i na ZŠ Horácké náměstí. Nezbývá,
než pořadatelům popřát hodně zdaru a nadšení do dalších akcí.

O. P.

MŠ NOVOMĚSTSKÁ 1
pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, během kterého si mohou zá-
jemci prohlédnout prostředí naší mateřské školy a podívat se na
práci s dětmi. Zveme všechny, kteří chtějí nahlédnout pod poklič-
ku naší MŠ, v úterý 9. prosince 2003 od 8 do 16 hodin.

17. prosince proběhne na ZŠ Horácké náměstí 13
a odloučeném pracovišti od 8 do 10 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme všechny rodiče našich žáků a rodiče budoucích

prvňáčků.
Zveme také rodiče zájemců o sportovní a jazykové třídy, které máme

na druhém stupni a nabízíme je žákům letošních pátých tříd
pro příští školní rok.

Na všechny návštěvníky se těší kolektiv učitelů.
Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 541 321 507.

Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

ZŠ  Novoměstská 21,Řečkovice pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO všechny BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE

25. 11. 2003 od 14 do 17 hodin ve všech prostorách školy
(třídy, ŠD, kroužky v tělocvičnách, počítače)

Srdečně zvou žáci i pedagogický sbor

STUDENTI VOŠ NA HAPALOVĚ ULICI
VYHRÁLI V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI PRO ŠKOLU

MULTIMEDIÁLNÍ POČÍTAČ
Úkolem soutěžních týmů (ve třetím ročníku soutěže Mládí a vědění,

kterou vyhlašuje firma Siemens) bylo vytvořit co nejlepší multimediál-
ní prezentaci na jedno z vypsaných témat:

• Co pro nás znamená vstup do Evropské unie?
• Setkáváme se ve školách s násilím?



KULTURA

• Učíme se s multimédii
• Zde žijeme, sem chodíme do školy.
Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích: kategorie A – 2. stupeň

základních škol a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií; katego-
rie B – střední školy a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií, vyš-
ší odborné školy.

O účast v soutěži byl jako každoročně velký zájem, a to jak ze strany
soutěžících, tak i ze strany učitelů, kteří soutěžní týmy vedli. Letos se
přihlásilo celkem 795 týmů (kategorie A: 455, kategorie B: 340).

Skvělé páté místo v kategorii B obsadil tým z VOŠ a SOŠ informač-
ních a knihovnických služeb, Hapalova 6 v Brně Řečkovicích s prezentací
Učíme se s multimédii. Tým vedla Ing. Jaroslava Čihounková, členy týmu
byli: Martin Čech, Tomáš Sobol, Antonín Vaishar a Jan Zikuška.

Předávání cen se konalo na celodenním slavnostním vyhlášení ví-
tězů v pondělí 22. září 2003 v Golfovém resortu Konopiště. Ceny pře-
dávali osobně představitelé firmy Siemens. Slavnosti se dále zúčastnili
zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zástupkyně
delegace Evropské unie.

Součástí celodenního programu byla také zajímavá vědomostní hra
o státech a osobnostech Evropské unie a na závěr si všichni zúčastnění
mohli změřit své síly na golfovém hřišti.

Pro právě začínající školní rok je připraven další ročník soutěže.
Tentokrát bude mezinárodní a proběhne pod názvem Join Multimedia.
Bližší informace o soutěži lze získat na: http://www.siemens.cz/multi-
mediaprojekt nebo v kanceláři soutěže: Agentura DAHA, Na Veselí 56,
140 00 Praha 4, tel.: 261 226 973, e-mail: mladiavedeni@daha.cz.

V rámci informačních technologií není tato aktivita jediná.
Škola v celostátní akci Národního programu počítačové gramotnosti

pořádá kurzy pro veřejnost:
• poprvé u počítače
• úvod do Internetu
• Internet pro pokročilé
• text
• tabulka
• praxe
Dále škola provádí školení pedagogických pracovníků v rámci SIP-

VZ na úroveň Z a P.
Pro zájemce z řad podnikatelů je škola schopna zorganizovat škole-

ní pracovníků pro práci s PC.
Rádi Vás uvítáme v nově zrekonstruované škole nejen na dnech ote-

vřených dveří 16. 12. 2003 a 13. 1. 2004.
PhDr. Jana Slámová, ředitelka školy

Rybářský – každou středu od 17 do 18 hodin
Kacafírek – dramaticko-tvořivý pro děti od 5 do 10 let, v pondělí 16.30–
18 hod.
Počítače pro „nesmělé“ dospělé (Word, Windows, Excel) – ve středu 18–
19.30 hod. Kroužek zahájí činnost po početním naplnění.
Informace: paní Psotová (541 225 234)

Od ledna 2004 nabízíme:
– výtvarný kurz MANDALA pro děti i dospělé
– grafologii pro dospělé

Informace: paní Marková

Nabídka tvořivých víkendů:

LISTOPAD
Pátek 14. 11.  od  16 hodin Drátkování
Sobota 15. 11. Hedvábí a modrotisk
Neděle 16. 11. Textilní tvorba
Bližší informace získáte a přihlásit se můžete u Jany Blažkové.

PROSINEC
Pátek 12. 12. od 16 hodin Vánoční dílnička pro dospělé (netradiční vá-
noční výzdoba, ozdoby ze dřeva a drátků, atd.…)
Sobota 13. 12. od 9 hodin Vánoční dílnička pro děti (perníčky, netradič-
ní vánoční výzdoba, originální ozdoby na stromeček, atd.).

Informace podá a přihlášky přijímá
paní Psotová

POZVÁNÍ NA ZAJÍMAVOU AKCI
Zajímají Vás nové poznatky a objevy z dějin Velké Mo-

ravy?
Potom určitě přijďte v úterý 25. litopadu v 17.30 hodin do

zasedací místnosti zastupitelstva na radnici v Řečkovicích, na Pa-
lackého nám. 11.

Přední odborník v otázkách historie Velké Moravy Doc. PhDr.
Z. Měřínský, CSc., Vás slovem i obrazem seznámí se současným
stavem výzkumů na nejznámějších lokalitách jižní Moravy a o
nejzajímavějších objevech posledních let.

Všechny zájemce o dějiny naší Moravy zve Výbor pro národ-
nostní menšiny ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

I. Koláčný

CO SI PŘEJETE VĚDĚT O EU?
Regionální evropské informační středisko (REIS) v Knihov-

ně Jiřího Mahena (www.kjm.cz) pokračuje v cyklu besed pro veřej-
nost o Evropské unii. Diskuse s odborníky na konkrétní témata se ko-
nají v úterý v 17 hodin v ústřední knihovně KJM, Kobližná 4, společenský
sál, 5. NP.
18. 11. Důsledky vstupu do EU pro malé a střední podniky

2. 12. Co čeká české zemědělce, lesníky a vinaře po vstupu do EU?
16. 12. Strategie ochrany životního prostředí u výrobních procesů

Cleaner Production

Středisko je otevřeno denně Po–Pá  10–19 hodin, So  10–14
hodin, Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4. Zde je Vám k dispozici
bohatý fond odborné literatury, periodik a dalších informačních mate-
riálů, bezplatný přístup k internetovým zdrojům a kvalifikované pra-
covnice. Středisko zároveň pořádá přednášky a besedy s odborníky pro
školy, zájmové skupiny i širokou veřejnost.

Vaše dotazy rádi zodpovíme osobně na telefonním čísle 542 532 166
nebo prostřednictvím e-mailové adresy  eu.brno@kjm.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu

BOHATÝ PROSINCOVÝ PROGRAM
V GALERII

Kulturní program v Galerii na radnici v prosinci slibuje opravdu
nevšední spojení zážitků hudebních, poetických a výtvarných.

V pátek 5. prosince v 17 hodin vyvrcholí naše kulturní sezóna spo-
jením předvánočního  koncertu klasické hudby s vernisáží jubilejní vý-
stavy Jana Hrušky.

Na koncertu, pořádaném již tradičně agenturou Communio pro Arte,
vystoupí Brněnský komorní orchestr pod vedením uměleckého vedou-
cího Jiřího Mottla se skladbami G. P. Telemanna,  G. F. Händela,  P. Loca-
telliho a O. Respighiho. Verše s vánoční tématikou básníků J. Nerudy,
F. Šrámka a J. Skácela přednese člen ND v Brně Ladislav Lakomý.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
Ječná 26, 621 00 Brno

Nabízí volná místa v kroužcích:

Myšky Šmejdilky – výtvarka pro předškoláky
Keramika pro malé děti (od 4 let)
Zálesák – vše o přírodě pro děti od 7 let
Informace: paní Kučerová na pobočce Kořískova (549 274 147)



SLUNCE A MĚSÍC RUDOLFA NĚMCE
Říkají mu „mág Vysočiny“, a kdo mistra Rudolfa Němce měl kdy čest

poznat osobně, jistě bude s tímto označením souhlasit.  Spojením
s osobou Rudolfa Němce nabývá označení „mág“ synonyma pro kouzel-
níka či čaroděje.  Kouzlo, jež vyzařuje z jeho extravagantní osobnosti,
vzniklo spojením umu a talentu malířského, básnického a recesistické-
ho. Jeho křehké, na hranici symbolismu a surrealismu komponované
obrazy jsou prozářeny svitem slunce, té životodárné planety, jindy chlad-
nou září Luny, planety básníků a romantiků. Četné jeho obrazy jsou pro-
vázeny půvabnými verši – tak půvabnými, že nezasvěcený jen stěží uvě-
ří, že jejich autorem může být tento muž. I to však náleží k atributům
mága.

Rudolf Němec šokuje, šokuje v dobrém a rád a šokuje s úspěchem.
Kouzlu jeho osobnosti je velmi snadné podlehnout. Přesvědčte se ostat-
ně sami.

Výstava obrazů a koláží provázená verši Rudolfa Němce bude slav-
nostně zahájena za přítomnosti autora  v pátek 7. listopadu v 17 hodin
a potrvá až do neděle 16. listopadu. Otevřena bude jako obvykle, to je
v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech dopoledne od 9 do 12
hodin a od 14 do 17 hodin.

Na nevšední zážitek z výstavy Rudolfa Němce zve Komise kultury
a informací.

I. Koláčný

STANISLAV BĚLÍK
Krajina Doubravníku a blízkého okolí v minulosti inspirovala a stá-

le inspiruje řadu umělců. Někteří se v kraji narodili, jiní si zdejší krásná
místa zvolili pro chvíle odpočinku. Nelze opomenout taková jména jako
Josef Jambor, Josef Uher, J. F. Karas, Josef Soukal či Leopold Mazáč. Všich-
ni si jistě vzpomenou na  mimořádně úspěšnou výstavu Aloise Lukáška,
z mladších můžeme jmenovat malíře a grafika Emanuela Ranného, Věru
Bortlíkovou a Petra Bortlíka ze Štěpánovic nebo akademického malíře
Zdeňka Macháčka, jehož paní, Stanislava Macháčková, již řadu let úspěš-
ně vede „Galerii z ruky“ v Křižovicích.

Stanislav Bělík tedy měl na co navázat a navíc po celý život pracoval
v neobyčejně podnětném prostředí. Není divu, že v takovém prostředí
od mládí toužil stát se malířem. Protože na studia nebyl dostatek peněz,
vyučil se řemeslu a výtvarnému umění se věnoval ve volném čase.
V letech 1941–1943 navštěvoval večerní studium na Škole výtvarných
řemesel v Brně. Po válce sice vykonal přijímací zkoušku na AVU v Praze,
ale pro nadměrný počet uchazečů nebyl přijat. V letech 1956–1960 dál-
kově studoval výtvarné umění při  Ústředním domě umělecké tvořivos-
ti v Praze.

Stanislav Bělík je především malíř krajinář. Svůj první soubor ob-
razů, inspirovaný Vysočinou a Valašskem, vystavoval právě u nás v Brně
(1947). V době jeho brněnského zaměstnání v letech 1940–1943 vznik-
ly kresby inspirované brněnským prostředím. Méně známým inspirač-
ním zdrojem se staly také Jeseníky, zejména blízké i vzdálenější okolí
Malé Morávky. Řada námětů pochází z oblasti Tišnova, Doubravníku,
přes Nedvědici až na Bystřicko, Jimramovsko a Sněžensko. V této oblas-
ti vede Doubravník, Doubravník v různých ročních obdobích, s pohle-
dem na náměstí, radnici, kostel, školu, vrch Bozinku, domek Leopolda
Mazáče a další pěkná místa. Vedle krajinomalby se objevují také květi-

Společnost Bohuslava Martinů
a Základní umělecká škola

VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, Brno, Palackého třída 70

Vás zvou na

KONCERT
Ivan Štraus (AMU Praha)

Michaela Štrausová – housle
Miroslav Sekera – klavír

Program: B. Martinů, A. Vivaldi, F. Kramář,
J. Feld, D. Šostakovič, N. Paganini, P. de Sarasate

Pondělí 24. listopadu 2003 v 19 hodin
v koncertním sále

Slavnostní atmosféru mikulášského večera dotvoří po skončení kon-
certu vernisáž výstavy Jana Hrušky, jednoho z našich největších sou-
časných malířů – naivistů, který v tomto roce oslavil své 85. narozeniny.

Prodejní výstava obrazů mistra J. Hrušky  snad nejlépe přispěje
k vytvoření krásné předvánoční nálady a atmosféry a mnohým možná
usnadní rozhodování při výběru vánočních dárků. K slavnostnímu prů-
běhu večera přispějí i přátelé a ctitelé umění mistra Jana Hrušky  hud-
bou a milým slovem.

Výstava potrvá do neděle 14. prosince a bude otevřena v pracovní
dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

I. Koláčný

nová  zátiší a zátiší s ovocem. Nejčastější jsou akvarely, tempery, oleje
téměř neužívá.

Významný podíl v jeho tvorbě zaujímají grafické práce. V grafice
převládá linoryt a suchá jehla, dává přednost grafice černobílé.Do této
kategorie náleží i grafické práce pro potřeby obecního úřadu, pro různé
společenské organizace, návrhy pozvánek, oznámení, plakáty a diplo-
my. Součástí grafické činnosti je i umělecky prováděná značka vlastníka
knih – ex libris, která má mezi milovníky výtvarného umění své obdi-
vovatele a sběratele.

Stanislav Bělík vytvořil také řadu ilustrací, většinou v odborných
publikacích regionálního charakteru. Přes tento široký záběr zůstává
v našem povědomí zapsán jako malíř krajinář, vyznavač krajinářského
realismu, který se inspiruje vesnickým prostředím a lidovou architektu-
rou, který se s pokorným obdivem obrací k rodnému kraji a zanechává
dalším generacím nezanedbatelné svědectví o jeho rozmanité kráse.

                                 I. Kolaříková

SPORT

FOTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR SOKOLŮ

Česká tábornická unie – TK Sokoli Brno ve spolupráci se ZŠ Horác-
ké náměstí v Brně Řečkovicích pořádala již 4. ročník fotbalového turna-
je o pohár tábornického klubu Sokoli Brno. Nesl se v duchu hesla „roz-
dávej radost a góly“, které provází turnaje už od začátku.

Původní termín 5. 10. musel být z důvodu nepřízně počasí přeložen
na neděli 19. 10. 2003, ale přesto se podařilo vše zajistit podle původní-
ho plánu.

Fotbalové klání uvedl Sivák (ředitel turnaje) a PaedDr. Ladislav Fili-
pi (starosta městské části Řečkovice) a první výkop byl svěřen Mgr. Iva-
ně Melichárkové (nová ředitelka ZŠ Horácké nám.).

Akce se zúčastnilo 15 týmů z Brna a dokonce i Jižní Ameriky, při-
čemž největší zastoupení měla ZŠ Horácké náměstí s šesti týmy.

Tradičně základním pravidlem bylo, že součet věků hráčů na hřišti
nesmí přesáhnout 120 let, takže jsme mohli zhlédnout utkání různých
generací, tatínků s jejich ratolestmi a soupeřila dokonce i děvčata.

Turnaj se odehrál na hřišti při ZŠ Horácké náměstí v Brně-Řečkovi-
cích, které navíc zdobily dva altánky – „pupek akce“ a „občerstvení“,
kde si všichni účastníci mohli vychutnat točenou kofolu a všemi velmi
pochvalované vynikající klobásky.

Soupeřilo se na dvou hřištích skoro celý den, každý tým odehrál
několik zápasů a až pak si vítězové mohli vychutnat nealko šampaňské
z putovního poháru T. K. Sokoli, odnést vybojované medaile a dort. Dal-



ší zlaté trofeje a plno věcných cen bylo uděleno jednotlivcům jako např.
nejlepšímu hráči,  nejmladšímu účastníkovi, hráči a týmu fair play…

Celá akce proběhla za přispění Foremo sport spol s r.o., Baráček –
Černá Hora, C.K. Gargano spol. s r.o., SK Řečkovice a Zámečnictví Jaro-
slava Křížová, jim patří též upřímný dík.

Zase za rok se těší vedoucí T. K. Sokoli, Kounicova 38, 602 00 Brno
a zároveň učitel ZŠ Horácké nám. – Sivák – Mgr. Pavel Vaněk.

P. S.
Asi 20 minutový dokument pořízený během turnaje je možné zhléd-
nout u nás, na ZŠ Horácké náměstí v učebně fyziky 13. 11. 2002 v 13:30
(přezůvky s sebou). Také budou k dispozici fotky z akce na internetu:
http://wipp.host.sk

Výsledné pořadí týmů:

1. Forza Juniors, kapitán Kamil Kuhn, střed Brna
2. PK Starobrněnská sedmička, kapitán Martin Kozák, absolventi ZŠ Ho-

rácké nám. a žák 9.D
3. Guatemala, kapitán David Aguilar, Guatemala, Kostarika, Venezuela,

Španělsko, Praha

Zlaté trofeje, věcné ceny, diplomy byly uděleny těmto hráčům:

Nejlepší hráč: David Aguilar (Guatemala)
Nejlepší střelec: Honza Klement (Forza Juniors)
Nejlepší brankář: Martina Feldová (DIK–FIK Roberts)
Hráč fair play: Petr Hanák (Riders)
Tým fair play: Oratoř (SaSM Brno Žabovřesky)
Nejmladší účastník: Adam Vejmělek (FC Gladiátor)
Nejlepší pomocný pořadatel: Josef Chudomel
Nejlepší hlavní pořadatel: Malík (Václav Trmač)

S pozdravem „Rozdávej radost a góly“, ředitel turnaje Sivák – Pavel Va-
něk.

TAK HELLAS BRNO
řečkovický těžkoatletický klub představuje úspěchy svých

svěřenců:

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN A DÍVEK
Klášterec nad Ohří – 31. 5. 2003

1. místo: Andrea Friedrichová
2. místo: Lenka Martináková, Petra Illeová
3. místo: Monika Mikešová

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN A DÍVEK
Hradec Králové – 7. 6. 2003

účast 44 start. z Polska, Německa a ČR.
3. místo: Andrea Friedrichová
4. místo: Lenka Martináková, Petra Illeová
8. místo: Eva Kreysová

MEZINÁRODNÍ TURNAJ JUNIORŮ – volný styl
Bratislava – 7. 6. 2003

účast cca 100 start. z Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska a ČR
Start našich borců v rámci reprezentace ČR.
4. místo: William Gajdoš
5. místo: Zdeněk Ratislav
7. místo: Jan Šrámko
9. místo: Lambert Prukner, Tomáš Trávník

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN A DÍVEK
Göetzis (Rakousko) – 14.–15. 6. 2003

Jeden z nejkvalitnějších turnajů v Evropě.
Start našich dívek v rámci reprezentace ČR.
  4. místo: Lenka Martináková
17. místo: Andrea Friedrichová

MISTROVSTVÍ SVĚTA VETERÁNŮ – volný styl
Budapešť – 1.–3. 8. 2003

2.místo: Lambert Prukner
5. místo: Josef Gajarský
Skvělý úspěch – stříbrná medaile z MISTROVSTVÍ SVĚTA!!!!!

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN
Budapešť – 2.–3. 8. 2003

3. místo: Andrea Friedrichová

MISTROVSTVÍ EVROPY KADETEK
Sevilla (Španělsko) – 7.–10. 8. 2003

12. místo: Lenka Martináková

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIOREK
Istanbul (Turecko) – 23.–25. 8. 2003

12. místo: Andrea Friedrichová

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ
Hradec Králové – 20. 9. 2003

1. místo: Josef Gajarský

MEZINÁRODNÍ TURNAJ KADETŮ A SENIORŮ – Mem. J. Volrába
Hradec Králové – 21. 9. 2003

Kadeti:
2. místo: Michal Prukner

Senioři:
1. místo: Josef Gajarský
2. místo: William Gajdoš, Zdeněk Ratislav
6. místo: Lambert Prukner ml.
V hodnocení družstev skončili naši senioři na 3. místě!!

MEMORIÁL A. NÍČE A J. BUDÁKA ŽÁKŮ A KADETŮ – volný styl
Praha – 11. 10. 2003

Žáci:
1. místo: Ondřej Pavlíček, Michal Novák, Josef Chudomel
2. místo: Miroslav Hlouch
3. místo: Jan Dvořák, Jakub Lecián, Petr Fajkus, Jiří Kéry
4. místo: Lukáš Nový, Jakub Dočkal, Jakub Piták, Tomáš Smolík
5. místo: Lukáš Rozprim, Tomáš Saul, Petr Mičánek
6. místo: Jiří Hladík

Kadeti:
1. místo: Martin Očadlík, Michal Prukner
1. místo: Jan Horák
2. místo: Martin Weiter, Michal Krechler

V soutěži družstev zvítězili a vítězný pohár získali žáci a kadeti TAK Hel-
las Brno – v drtivé většině žáci a odchovanci Sportovních tříd zápasu
při ZŠ Horácké nám.!!!

22. listopadu 2003 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STANICI
MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ ZOO BRNO

při příležitosti 25. výročí založení stanice

V době od 10 do 14 hodin si mohou návštěvníci prohlédnout
prostory stanice, k nahlédnutí budou staré kroniky, fotografie

a deníky stávajících odborných skupin.
Zástupci jednotlivých odborných skupin seznámí návštěvníky se
svou celoroční prací a dle zájmu návštěvníků se může uskutečnit

prohlídka ZOO s dětským průvodcem - členem SMP.
Vstupné do zahrady obvyklé (40 Kč dospělý 20 Kč dítě, student),

prohlídka stanice zdarma.

Otevírací doba: listopad–únor  od 9 do 16 hodin
Pokladny se zavírají hodinu před koncem otevírací doby, tj. v 15 hod.



INZERCE

ŘEČKOVICKÉ STÍNY

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

• 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.

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

• RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ u kostela, Metodějova 1, Královo Pole.
Rámy, pasparty, reprodukce, tel. : 541 211 165.

• PRONAJMU garáž na ul. Úprkova. Tel. 605-300998.

• KOUPÍME byt 3+1 v Řečkovicích nebo Medlánkách.  Nejsme
RK. 723 103 553,  541 225 568.

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

• AUTODOPRAVA do 5 tun, odtah vozidel, tel. 602 726 552, Vrá-
nova 117, Řečkovice.

• PNEUSERVIS, drobné opravy a údržba vozidel, Vránova 117,
Řečkovice, tel. 602 726 552.

ČINNOST MP- REVÍRU KR. POLE
NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŘEČKOVICE

Dne 7. 9. 2003 v 11,00 h. byla hlídka MP vyslána na ul. Palackého nám.
ke kostelu, kde se mělo nacházet havarované osobní vozidlo.U vozidla
se nacházeli tři muži , kteří se chovali velice agresivně a jevili známky
požití alkoholu. Navíc řidič vozidla odmítal prokázat svoji totožnost.
Z tohoto důvodu si hlídka vyžádala příjezd dalšího vozidla MP. Jejich
agresivita se po chvíli vystupňovala natolik , že dva z nich fyzicky zaúto-
čili na strážníky. Ti použili v souladu se zákonem hmatů a chvatů a oba
muže zpacifikovali, poté přiložili služební pouta. Ta byla sejmuta až po
příjezdu PČR, která si muže převzala.

Dne 15. 10. 2003 v 02,30 h. hlídka při kontrolní činnosti na konečné
tram. č. 1 uviděla muže, který sprejem pomalovával tramvaj. Jednalo se
o nápisy o velikosti 2×2 m. Když spatřil hlídku , dal se na útěk. Po krátké
honičce byl dostižen. Vzhledem k vysoké agresivitě muže mu byla přilo-
žena pouta. Vzhledem k tomu, že muž je již za stejné prohřešky
v podmínce, pravděpodobně ho čeká vězení.

Dne 20. 10. 2003 v 19,30 h. byla hlídka vyslána do restaurace Vysoči-
na, kde se dle oznámení personálu má nacházet osoba, která napadá
hosty i samotný personál. Po příjezdu na místo hlídka konstatovala, že
se oznámení zakládá na pravdě a vyzvala hosta, aby restauraci opustil.
Ten se choval agresivně, s hlídkou nespolupracoval. Za použití donuco-
vacích prostředků byl  z restaurace vyveden. Poté byla na místo přivolá-
na sanita PZS, která muže odvezla na PZS k vystřízlivění.

JEŠTĚ JEDNOU ELYSIUM
Elysium – místo pokoje, tak zní jeden z překladů. Pro stovky mla-

dých lidí a dětí (věkový průměr klientů je něco málo přes dvacet let) se
centrum pro léčbu závislostí na Hapalově ulici v Řečkovicích, opravdu
místem pokoje a odpočinku  stalo. Mohou zde naleznout odbornou po-
moc a péči, popovídat si s psychoteraupeutem, a motivovat se, jak je
možné žít dál bez své závislosti na droze, ale i třeba na hracím automa-
tu… a mnohým se to úspěšně podařilo. (O problematice Elysia a mož-
nosti řešení současných problémů nás velice výstižně informoval
v říjnové Řeči místostarosta  pan Oliver Pospíšil.)

Pro mnohé obyvatele Řečkovic a blízkého okolí centra se však mění
v „místo strachu“. Klienti centra bývají nazýváni jako asociálové, krimi-
nálníci, násilníci, podivná individua, která terorizují okolí a zamořují
parky a dětská hřiště infikovanými jehlami…

Jsem matka dvou malých dětí, které si každodenně hrají na hřištích
na Horáckém náměstí. Nikdy jsem konflikty s návštěvníky centra neza-
žila a použitou jehlu jsem také nenalezla. Od jiných rodičů však vím, že
použité jehly měly být  nalezeny na různých místech v naší obci.

Dozvěděla jsem se také o případu desetiletého chlapce, který byl
napaden v Řečkovicích a okraden o kolo. Je mi vždy smutno z toho, když
někdo ublíží dítěti, a přeji chlapci i jeho rodičům, aby se rány na dušičce
brzy zacelily. Nevidím však jako šťastné, že rodiče zorganizovali petici
proti Elysiu, odkud násilníci dle jejich mínění určitě pocházejí, aniž by
v rukou měli  jediný důkaz, že tomu tak bylo.

Jako většina rodičů, prarodičů, starších lidí, tak i já bych uvítala
schopného policistu, který bude dohlížet na okolí Elysia a také prová-
dět pravidelné kontroly na hřištích v obci. Od pracovníků centra jsem
se dozvěděla, že se již dlouhodobě pokoušejí sehnat prostor v centru

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

města, kam by se přesunulo pracoviště, které navštěvují lidé s metado-
novou  léčbou (jedná se asi o 70 klientů, převážně z centra města).

Jako kurátorka mladistvých však ze své osobní zkušenosti
s narkomany vím, jak těžké je se závislostí bojovat a především si při-
pustit fakt, že jsem opravdu závislý a že mi jde o život. Obdivuji vůli
mnohých s ní bojovat. Sami víme ze svého nejbližšího okolí, jak těžké je
bojovat se závislostí např. na cigaretě nebo alkoholu.

„Můžu přestat pít, kdykoliv se mi zachce. Přede dvěma roky jsem
přestal kouřit, protože jsem si řekl, že je to moc drahé a že mi to za to
nestojí. Nejsem na ničem závislý. Je to jenom fajn, ale nic víc, prostě
si dám čas od času trip a „jedu na výlet“. To se v pohodě dá. Lidé to
s těmi nebezpečími přehánějí…..“ (19letý chlapec se týden po této vý-
povědi smrtelně předávkoval).

Pokud by Elysium bylo z Řečkovic vypovězeno, pro plno mladých
lidí centrum pravidelně navštěvujících, by to mělo velice neblahé ná-
sledky. Potřebují si s někým o svém problému popovídat a vlastní rodi-
če na ně v dnešní uspěchané době nemají čas. Vzpomínám si, jak mi
12letý Martin, experimentující s drogami, řekl:

„Chtěl jsem si o tom s našima popovídat a taťka mně řekl, ať si
pustím televizi, že v takovém věku nevím, co to problém je. Když jsem
chtěl jít s našima ven, dali mi 1000 Kč, ať pozvu kamarády a jdu s nimi
do kina.“.

Buďme tolerantní vůči mladým lidem z Elysia a dejme víc času pře-
devším svým dětem i vnoučatům a zajděme třeba společně s nimi na
některou z přednášek, které, jak doufám, centrum opětovně uspořádá.
Můžeme jim tak už odmalička vysvětlit, co znamená závislost a jak straš-
ná může být.

Věřím, že když na vlastní oči i uši poznáme činnost Elysia, tak po-
chopíme, že naši pomoc potřebují často mladí lidé a děti žijící blízko
našeho domu nebo přímo v něm (mezi klienty jsou i mladí lidé z Řečko-
vic).

Irský dramatik G. B. Shaw jednou řekl: „Největší zlo, jaké můžeme
udělat svým bližním, není to, že je nenávidíme, ale, že jsme vůči nim
lhostejní.“

Mgr. Radomíra Keršnerová,
kurátorka mladistvých ÚMČ Brno- sever
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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

CUKRÁRNA „Terasa“
Vás zve k příjemnému posezení

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

Koktejly, vvvvvánoční cukránoční cukránoční cukránoční cukránoční cukrooooovívívívíví

Letní terasa, dětský koutek, bezbariérový přístup

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

Otevírací doba: Neděle až čtvrtek 10–18 hod.
Pátek až sobota 10–20 hod.

Tel.:  607 542 528

• VČELAŘ NABÍZÍ KVALITNÍ VČELÍ MED z Vysočiny. Květový,
akátový, smíšený a lesní. Ceny od 90 Kč/kg. Dále nabízí propolis,
mateří kašičku a bylinnou medovinu – ochutnávka zdarma! Sva-
topluka Čecha 36, Brno-Král. Pole, tel. 549 250 323. Po–Pá 15–
18 h. nebo dle tel. domluvy. Tramvaj č. 1, 6, 7 zastávka „Husitská“.

• PRONAJMU garáž na Špici. Tel.: 608 221 081.

• PRODÁM zahradu 324 m2 v Podhájí - chatka, studna,
elektřina. Telefon: 549 273 017.

• NABÍZÍM precizní zpracování Vašeho účetnictví (JÚ, PÚ) včet-
ně vedení mezd. Kontakt: Jitka Hamerníková, tel.: 728 579 675.

• Cítíte se unaveni a bolí vás záda? Přijďte si zacvičit mezi nás -
JOGA - středa 18–19,30 h, ZŠ Novoměstská.

• Vážení zákazníci, těšíme se na Vás a rádi se Vám budeme vě-
novat. V měsíci září jsme pro Vás připravili novou kolekci sva-
tebních a společenských šatů. V naší nabídce jsou i šaty pro dru-
žičky, mládence, ke sv. přijímání, obuv, doplňky, snubní prste-
ny, oznámení, kytice. Solidní ceny a profesionální přístup jsou
u nás samozřejmostí. Otevřeno: PO-PÁ 17-20, ST-zavřeno, tel.
606 872 480. Adresa: Vránova 99, Brno-Řečkovice.

• VYMĚNÍM 3+1 OV Řečkovice cihla za 2+1 nebo 2+kk OV nebo
DB. Řečkovice–Medlánky–Kr.Pole. Dohoda, tel. 776 760 728.

• PRONAJMU uzavřené garážové stání na ul. Úprkova.
Tel.: po 19 hod.  549 27 45 48.

• PRODÁME pozemek v Řečkovicích pod hřbitovem parc.
č. 3750/1, 3751. Tel.: 732 716 900.

• Absolventka farmaceutické fakulty doučí chemii.
Tel: 608 450 484.

• Dne 20. listopadu 2003 oslaví manželé GREGOROVI z Horác-
kého nám. 55 roků společného života. K tomuto významnému
životnímu výročí vám přejí mnoho zdraví a životní vitality, ať
vám to vydrží alespoň do diamantové svatby, dcera Zlata s rodi-
nou Homolkovou.


