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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ZÁŘÍ 2010

O víkendu 7. – 8. srpna 2010 se konal již 19. ročník Vavřineckých hodů. V sobotu se tradičně stavěla mája, vlastní hodové 
veselí zahájil průvod stárků centrem Řečkovic a následně předání hodových práv starostou MČ. O hudební část se v sobotu postaraly 
kapely Bojané a Moravanka. Vyvrcholením sobotního večera bylo vystoupení skupiny Big Band Gustava Broma. Průběh sobotního 
hodového dne tak zkalilo jen chladné počasí a vytrvalý déšť, který trval až do pozdních večerních hodin.

V neděli se dopoledne konala tradiční hodová mše pod širým nebem v hodovém areálu. Nedělní hodové odpoledne již za přízni-
vějšího počasí zahájilo vystoupení slovenského folklórního souboru Technik z Bratislavy s lidovými písněmi a tanci ze všech národo-
pisných oblastí Slovenska. Vystoupení tohoto souboru si zasloužený potlesk hodových návštěvníků zcela jistě zasloužilo. A hodovou 
zábavu, tak jako v předešlých dvou ročnících, zakončila hudební skupina Traditional Star Band s repertoárem populárních i lidových 
písní k tanci i poslechu. 

Zpestřením hodového programu pro dětské návštěvníky hodů byly jako každoročně kolotoče a houpačky a také nedělní dětské 
představení v budově radnice. Mezi vystoupeními jednotlivých kapel se po oba hodové dny konala tradiční série tanečních besed 
v podání stárek a stárků Řečkovické 13. 

Organizačně - technickým garantem přípravy letošních hodů se opět stal hodový výbor v čele se starostou MČ, jehož členy byli 
místní zastupitelé, členové komise kultury a informací a reprezentanti Řečkovické 13. Pořadatelské a organizační práce v průběhu 
celého hodového veselí se skvěle zhostil osvědčený tým zaměstnanců ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Za hodový výbor i vedení radnice proto nezbývá než poděkovat všem, kteří se svým přičiněním i aktivní účastí na přípravě, orga-
nizaci a vlastní realizaci letošních Vavřineckých hodů podíleli.

Jan Jandl
místostarosta MČ a šéfredaktor zpravodaje ŘEČ

MoMentky z letošních VaVřineckých hodů
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XXVII. zasedání ZMČ se konalo 17. 6. Zastupitelstvo:
•  projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2010,
•  schválilo závěrečný účet městské části za rok 2009,
•  stanovilo počet členů zastupitelstva MČ na volební období 2010–2014  

na 23,
•  projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
•  nesouhlasilo se změnou funkčního využití plochy zemědělského půdního 

fondu v oblasti nad Lacinovou ulicí na návrhovou plochu čistého bydlení,
•  vzalo na vědomí návrh vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby,
•  projednalo zprávy z předložené jednotlivými výbory.

64. schůze RMČ se konala 23. 6. Rada:
•  projednala plnění rozpočtu městské části za leden – květen 2010,
•  projednala stav přípravy Vavřineckých hodů 2010,
•  vzala na vědomí metodiku města Brna pro vymáhání dluhů na nájemném 

z bytů,
•  schválila jako dodavatele, který osadí protisněhové háky na střeše bytového 

bloku Novoměstská 7 – 19, firmu Ivo Rigl, Vlasty Pittnerové 9, Brno,

•  projednala bytové záležitosti,
•  schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky zahrnující letní i zimní 

údržbu komunikací v naší městské části,
•  schválila jako dodavatele, který opraví sociální zařízení v MŠ Tumaňanova, 

firmu INTER-STAV, spol. s r. o., Jamborova 32, Brno,
•  projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
•  pojednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

7. mimořádná schůze RMČ se konala 30. 6. Rada:
•  schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky zahrnující regeneraci byto-

vého domu Žitná 7 a vybudování nástavby na tomto domě, ustavila komisi 
pro otevírání obálek s nabídkami na plnění této zakázky a komisi, která 
provede hodnocení podaných nabídek,

•  schválila žádost o čerpání peněz z Fondu bytové výstavby města Brna na 
regeneraci domu Žitná 7.

65. schůze RMČ se konala 14. 7. Rada:
•  projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2010,
•  schválila harmonogram přípravy rozpočtu městské části na rok 2011,
•  zabývala se přípravou Vavřineckých hodů 2010,
•  projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 2010,
•  schválila smlouvu o dílo s panem Robertem Kukačkou, Úvoz 6, Brno, na 

opravu kanalizace v MŠ Měřičova,

• projednala bytové záležitosti,
•  schválila smlouvu o dílo se společností ATELIER CREO, spol. s r. o., Purkyňova 

99, Brno, na zpracování projektové dokumentace řešící opravu přístupových 
ploch před ZŠ Horácké nám.,

•  projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje pozemků,
•  požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o vyznačení žluté klikaté 

čáry pod schodištěm vedoucím od zastávky tramvaje č. 1 na parkoviště před 
prodejnou Billa v Podpěrově ulici a o vyznačení téže vodorovné dopravní 
značky v ulici Družstevní při křižovatce s Renčovou (nad bazénem), neboť 
v těchto místech brání parkující automobily chodcům v průchodu,

•  schválila smlouvu o dílo se společností PASAD, s. r. o., Kostelíček 29, Brno, na 
opravu dešťové kanalizace v ulici Letovické u domu č. 2,

•  schválila smlouvu o dílo se společností SUPER-KRETE CZECH, s. r. o., 
Moskevská 58,  Praha, na opravu cesty v Podhájí (jedná se o úsek k domu č. 
12, který dostane asfaltový povrch),

•  schválila uspořádání Letní noci dne 21. 8. 2010 v areálu bývalého pivovaru 
a vstupné na tuto akci 50 Kč,

•  projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

66. schůze RMČ se konala 4. 8. Rada:
•  schválila poskytnutí ¼ strany za poplatek 1.500,- Kč v říjnovém vydání zpra-

vodaje ŘEČ k prezentaci subjektů kandidujících do Zastupitelstva města Brna 
a zastupitelstva naší městské části,

•  projednala výsledky hospodaření mateřských a základních škol k 30. 6. 
2010,

•  seznámila se s konečnou podobou Vavřineckých hodů 2010,
•  schválila jako zhotovitele, který opraví kanalizační přípojky bytových domů T. 

Novákové 94, 96, 98 a 100, firmu STAVOREAL, Tovární 11b, Brno,
•  rozhodla (na základě doporučení hodnotící komise), že nejvhodnější 

nabídkou na plnění veřejné zakázky zahrnující regeneraci bytového domu 
Žitná 7 a vybudování nástavby na tomto domě je nabídka společnosti 
COOPTEL, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, Brno,

•  rozhodla (na základě doporučení hodnotící komise), že nejvhodnějšími 
nabídkami na plnění veřejné zakázky zahrnující letní a zimní údržbu komuni-
kací jsou nabídky společností ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, Brno (bude 
zajišťovat údržbu komunikací v oblasti č. 1 – jižní část Řečkovic), a FALKY, 
spol. s r. o., Pompova 4, Brno (bude zajišťovat údržbu v oblasti č. 2 – severní 
část Řečkovic a Mokrá Hora),

•  projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

inforMace ÚMČ

Zpráva z XXVII. zasedání ZMČ a z 64., 7. mimořádné,  65. a 66. schůze RMČ

V  pátek  15.  a  v  sobotu  16.  října  2010 se v naší městské části 
uskuteční volby do Zastupitelstva města Brna i Zastupitelstva MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora.

Volit se bude v pátek 15. 10. v době od 14:00 do 22:00 hod. a v so-
botu 16. 10. v době od 8:00 do 14:00 hod.

Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na své schůzi dne 4. 8. 2010 
rozhodla, že bude poskytnut politickým subjektům zaregistrovaným pro 
tyto komunální volby prostor pro předvolební prezentaci v říjnovém 
vydání zpravodaje ŘEČ v rozsahu 1/4 tiskové strany A4, a to za poplatek 
1.500,- Kč (bez DPH) zaplacený předem.

Předvolební  inzerce  se  dodávají  v  elektronické  podobě  na 
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, 621 00 
Brno, k rukám paní Haně Fišlové, tel.: 541 421 748; e-mail: fislova@
reckovice.brno.cz  a to do středy 8. září 2010. Do téhož data musí 
být také dodaná předvolební inzerce řádně uhrazena.

V říjnovém zpravodaji ŘEČ bude také oznámení o místě a konání 
voleb do Zastupitelstva města Brna i Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora (seznam volebních okrsků v městské části).

Dále mohou kandidující politické subjekty zaregistrované pro tyto 
komunální volby pro svoji předvolební prezentaci využít zasedací sál 
s příslušenstvím v objektu bývalého pivovaru a venkovní části areálu 
bývalého pivovaru s příslušenstvím podle platných provozních řádů: 
– zasedací sál za 100,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 200,- Kč bez DPH za 

celý den,
– venkovní části areálu za 200,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 300,- Kč 

bez DPH za celý den.

Výlep plakátů v naší městské části řeší dohoda o provozování 
plakátovacích služeb se spol. RENGL, s.r.o. Podle této dohody je 
provozovatel plakátovacích ploch povinen v období 30 dnů před 
volbami upřednostnit výlep plakátů propagujících kandidující politické 
strany, uskupení nebo jednotlivce, bude-li kapacita výlepových ploch 
nedostatečná.

Jan Jandl

Předvolební prezentace politických subjektů kandidujících do Zastupitelstva  
města Brna a Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Kořenského s podporou městské 

části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá 
jednodenní zájezd pro seniory:

Ve čtvrtek 23. září 2010, odjezd v 7:00 hod., návrat 
kolem 19:00 hod.  

Trasa: Náměšť na Hané – zámek a sbírka kočárů, Litovel 
– prohlídka městského centra, Bouzov - hrad. 

Přihlásit se lze osobně v budově ZUŠ v Brně-Řečkovicích, 
Kořenského 23a, v pátek 10. a 17. září 2010 vždy před  
přednáškou od 16:45 do 17:00 hod. u paní Michalcové.

Mgr. Leoš Pivoňka 
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

Vyhláška o zákazu požívání  
alkoholu na veřejných prostranstvích
Od měsíce června 2010 platí na území města Brna obecně závazná 

vyhláška č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostran-
stvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Vyhláška zakazuje požívat alkoholické nápoje 
– na sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, která jsou přístupná 

bez omezení, a v okruhu 50 m od nich;
– v okruhu 50 m od škol a školských zařízení;
– v okruhu 50 m od hřbitovů a kostelů;
– v okruhu 50 m od zdravotnických zařízení,
– v prostoru nástupních ostrůvků městské hromadné dopravy;
– v prostoru nástupišť městské hromadné dopravy umístěných 

u hrany chodníku, a to 2 m před označníkem ve směru jízdy a 30 m  
od označníku do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku;

– v okruhu 100 m od obchodních domů, obchodních center  
a obchodních středisek.

Na území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora platí zákaz 
požívání alkoholu ještě v následujících prostorách:
– na konečné zastávce tramvaje č. 1 (vymezeno ulicemi Medláneckou, 

Terezy Novákové, Družstevní a gymnáziem);
– na vnitřní i vnější ploše areálu VYSOČINA (vymezeno ulicemi 

Kolaříkova, Vránova, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkova);
– v parku na Novém náměstí.
Zákaz požívání alkoholu na výše uvedených místech se 
nevztahuje:
– na dny 31. prosince a 1. ledna v kalendářním roce; 
– na dobu konání Vavřineckých hodů v městské části Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora;
– na prostory restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních 

zařízení, v souladu s jejich provozní dobou;
– na místa v okruhu 5 m od stánků a jiných obdobných zařízení  

s občerstvením, kde je možný prodej alkoholických nápojů.

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí strážníci městské policie.

Božena Trnková 
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

UPOZORNĚNÍ 
pro voliče volebních okrsků č. 294 a č. 295

Upozorňuji na změnu místa konání voleb OVK č. 294 a OVK č. 295 
ve volbách do ZmB a ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, které se 
konají ve dnech 15. a 16. října 2010.  

OVK č. 294 (voliči, kteří mají trvalý pobyt v ulicích): 
bratří Křičků  Generála Kadlece
Kárníkova  Úlehle 
dříve:  Hapalova č. 6
nyní: budova radnice, Palackého náměstí č. 11

OVK č. 295 (voliči, kteří mají trvalý pobyt v ulicích):
Cupákova  Dolnice
Gromešova  Hapalova
Jandáskova 1-27 lichá  Jandáskova 2-22 sudá
Jehnická  Karásek 1
Královka sudá  Kronova 2a-30 sudá
Kronova 17-47 lichá  Loučky
Luh  Maříkova 1-5 lichá
Maříkova 2-42 sudá  náměstí Vojt. Matyášové lichá
Sněžná 5-10  Vlasty Pittnerové lichá
Železničářská
dříve: Hapalova č. 6
nyní: ZŠ Horácké nám. 13

 JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ 

ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Mokrá Hora s podporou městské 

části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá 
jednodenní zájezd pro seniory:

Ve čtvrtek 29. září 2010, odjezd v 8:00 hod., návrat 
ve večerních hodinách.

Trasa: Býkovice - Porčův mlýn, Kunštát - zámek, Sloup 
- kostel, propast Macocha - horní můstek.

Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20,  
v pondělí 13. a 27. září 2010 od 16:30 do 17:00 hod.  
u pana Rudolfa Čecha.

Mgr. Leoš Pivoňka 
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

Vážení rodiče,
jde vaše dítě POPRVÉ DO 
ŠKOLY?
Vezměte ho také  
POPRVÉ DO KNIHOVNY

S novým školním rokem se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 
(KJM) rozběhne 8. ročník projektu „Poprvé do školy – Poprvé 
do knihovny“, jež si klade za cíl podporovat dětské čtenářství. 
V  době  od  1.  září  do  10.  října  2010  se  mohou  prvňáčci 
bezplatně  registrovat  na  kterémkoli  provozu  KJM  a  celý 
rok si tak zdarma půjčovat knížky. Ve čtvrtek 7. října 2010 pak 
budou pasováni na rytíře knihovny. Po dobu volných registrací 
je pro děti připravena výtvarná soutěž Co ukrývá makovice? 
Soutěž bude vyhlášena 9. září 2010 v ústřední knihovně na 
Kobližné 4 (16:30 – 18:00 hod.) a splněný soutěžní úkol „nakreslit, 
jak bydlí Makový mužíček v makovičce“ mohou děti odevzdávat do 
17. října 2010. Veškeré další podrobnosti se dozvíte v knihovně 
nebo na: www.kjm.cz

Projekt vrcholí na konci prvního školního roku dětí, kdy samy 
představí, co se jim povedlo během tohoto roku přečíst, a získají 
pomyslný klíč od knihovny.

Těšíme se na vás i vaše prvňáčky
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY 
OD ZÁŘÍ �010

Klub důchodců Kořenského 
v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
10.  září Mgr. Sommerová Petra 
  Nový Zéland 17:00 hod.
17.  září Ing. Druckmüllerová Zuzana 
 Čínské město Xau 17:00 hod.
24.  září Druckmüllerová Hana 
  Podzim v Göteborgu 17:0 0 hod.
1.  říjen RNDr. Druckmüller Miloslav CSc.  
 Zatmění Slunce - Polynésie 17:00 hod.
8.  říjen doc. RNDr. Žákovská Alena   
 Indie - předhůří Himalájí 17:00 hod.
15.  říjen Mgr. Klementová Marie  
 Jemen 17:00 hod.
22.  říjen Druckmüllerová Zdena  
 Krásné Taury 17:00 hod.
5.  listopad Ing. Sochorec Lumír  
 Kréta 17:00 hod.
12.  listopad Ulrichová Ludmila  
 Jak se žilo v Řečkovicích 17:00 hod
19.  listopad Mgr. Klementová Marie  
 Papua - Nová Guinea 17:00 hod.
26.  listopad Mgr. Procházková Alena 
 Korsika - Sardinie 17:00 hod.
3.  prosinec Závěrečná beseda 17:00 hod.

Klub důchodců Mokrá Hora 
- v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
13.  září prof.  MUDr. Siegelová Jarmila DrSc.  
 Zdravý pohyb pro život 17:00 hod.

Další přednášky budou následovat v pravidelných termínech 1x za 14 dnů 
(27. 9. v 17:00 hod. atd.). Podrobnější informace o dalších přednáškách budou 
zveřejněny v příštím čísle zpravodaje Řeč.

Božena Trnková  
ved. odboru sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

Město  Brno  poskytuje  vlastníkům  nemovitostí  na  území  města 
Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných 
domů  a  bytových  jednotek.  Za  tímto  účelem  vyhlašuje  prostřednic-
tvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové 
řízení. 

 Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských 
částí  a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města 
Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB).  

O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. 
do 15. 10. 2010 a od 1. 12. 2010 do 15. 1. 2011. Žádosti na předepsaném 
formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo 
na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podá-
vají, a na výše uvedené internetové adrese. 

K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti 
ve prospěch města po dobu splácení. 

Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva 
do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních 
účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město 
výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. 

Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281 
nebo na telefonních číslech: 542 173 502, 542 173 245 a 542 173 287. 

Magistrát města Brna

účel půjčky lhůta 
splatnosti horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let  250 tis. Kč/rodinný dům 
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného 
ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let   60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let   15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti  
(dodatečné izolace apod.) 5 let   110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého 
posudku statika 5 let   400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně  
klempířských prvků, výměna oken  
a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let  120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového 
koutu ve stávajícím bytě nebo obnova  
bytového jádra

5 let   80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let  80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné bytové 
jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě  
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let   400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let   50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody  
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let   100 tis. Kč/BJ v byt. domě 

200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční 
prohlídky 5 let   50 tis. Kč/byt. jednotku

Město Brno poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4 
www.ddmhelceletova.cz

Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1, tel.:  603 277 961
Zápis do kroužků se bude konat 30. - 31. 8., 1. -3. 9. 2010 8:00-18:00 h. osobně, 
telefonicky či mailem: cvcmateridouska@seznam.cz

Také zveme na DEN ŘEMESEL 11. 9. nebo 15. 9. 2010 15:00 – 19:00 hod. 
Na programu budou tvořivé dílničky a ukázka některých kroužků, s možností 
jejich vyzkoušení.

Klub Rákosníček – hlídání dětí s programem a angličtinou.  
Pondělí-pátek 8:00 - 13:00 hod., středa do 15:00 hod., pátky s angličtinou (platí se zvlášť). 
Cena dle volby permanentky. Možnost zkušebního pobytu s rodičem.
Výtvarka pro předškoláky, út – 16:00 – 17:00 hod.
Výtvarka pro školáky út – 17:15 – 18:15 hod. 
Tvořivé středy od 12ti let a dospělé (1. středy v měs.) St 17:30 – 19:00 hod. 
Šikovné tlapky (školní děti, rodiče s dětmi). Po 15:30-17:00 hod.  
Možnost odvést ze ŠD v 15:00 hod.
Hlíňáček (rodiče s dětmi, děti), út 15:00-17:00 hod.
Keramika (rodiče s dětmi, děti), čt 15:00-16:30 hod.
BABY ateliér, Po 9:00-10:00 hod., 10:15-11:15 hod.
Výtvarka Jana Šancová – tel.: 775 608 971, Čt 16:00-17:00 hod. od 5ti let,  
vítáno i rodiče s dětmi, Čt 17:30-19:00 hod. dospělí, Pá 18:00-20:00 hod. kresba 
Relax - Výtvarný kroužek pro maminky a děti od 4 let, Po 17:00-19:00 hod. 
Dětské loutkové divadlo Větrník, Děti 7 -11 let. St 15:30-17:00 hod.
Klub Art - Sebepoznání a arteterapie. St - bude upřesněno 
JEŽEČCI Cvičení rodičů a dětí. Po 9:30-10:30, út 9:30-10:30 hod.
Aerobik + posilování pro MD (možnost bezplatného hlídání ), út 10:45 – 11:45 hod. 
Aerobik, country tance, pohybové hry pro děti (7 - 10 let) po 14:30 – 15:30 hod. 
MYŠKY Hudebně-pohybová školička - po 15:45 – 16:45 hod. 
HOPÍCI - hudebně pohybový kroužek, 3 - 6 let, předb. St
Pohybové hry – 6 - 10 let, rozvoj motoriky, koncentrace, pohybových dovedností.  
Bude upřesněno.
Dance one Taneční kroužek pro náctileté. Street dance, MTV dance, zoomba, hip hop, 
latinsko americké aj. Po 15:00 – 16:00 hod.
Dance two Tancování pro předškoláky a mladší školní děti, Po 16:00 – 17:00 hod.
Dance three Tancování pro maminky na MD (možnost bezplatného hlídání dětí) 
Dopoledne, bude upřesněno.
Cvičení na míčích pro školní děti, dospělé. Bude upřesněno. Sluníčko - maminky 
a děti, písničky, básničky, cvičení, tvoření. Pá 9:00-10:00, 10:00-11:00 hod.
Paleontologický kroužek pro děti 4. -5. tříd. Bude upřesněno.
„Kačeři“ neboli Hledači pokladů - děti a mládež 9 - 17 let. Středa 90 minut,  
1x za 14 dnů. Doba bude upřesněna. 
Kameníček – mineralogický kroužek. Děti od 9 let, po 15:30 – 16:30 hod.
Křišťálek – mineralogický kroužek pro pokročilé, út 17:00 – 18:00 hod.
Mineralogický klub - děti od 12 let, mládež a dospělé.
Svět rostlin - pro děti od 9 let. Út 15:30 – 17:00 hod.
Mlsné jazýčky – vaření pro děti od 3. třídy. Čtvrtek 15:30 – 17:30 hod.  
nebo pátek 15:30 – 17:30 hod.  1x za 14 dnů
Klub deskových her od 10 let, út 17:15 – 18:30 hod.

R. Čáslavová
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OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

CALL CENTRUM 844 125 124  |  www.zpma.cz  |  info@zpma.cz

PRO VÁŠ AKTIVNÍ ŽIVOT

NOVINKA

Bonus 

za prevenci

• finanční příspěvky na prevenci až do výše 6.600,- Kč
• nejvyšší příspěvek za očkování proti rakovině děložního čípku až 6.200,- Kč
• příspěvky pro dárce krve až 4.000,- Kč
• plavání ve smluvních bazénech zdarma nebo se slevou
• slevy na produkty Allianz pojišťovny, a.s.
• široká síť slevových zařízení

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

Placená incerce

JAZYKOVÁ ŠKOLA
se zaměřením na výuku angličtiny
•	 večerní	kurzy	pro	veřejnost	ve	šk.roce	2010/11		

zahajují od 20. září	
•	 rozřazovací	test	zdarma,	profesionální	přístup,		

důraz	na	konverzaci,	skupinky	již	od	4	studentů
•	 výuka	na	ZŠ Uprkova v  Řečkovicích
•	 více	informací	na		www.goodbell.cz,	

nebo	na	tel.	č.	608	/	724	819

CVIČENÍ JÓGY
na Dominikánském nám. 6/7 

a Bezručově 3
www.joga.cz/brno

tel. 608 508 108
Placená incerce

Banskobystrická 176 (terasa supermarketu Billa), 
BRNO – Řečkovice
OTEVŘENO: po – pá   7.00 – 21.00 hod.
tel.: 530 310 765, mob.: 739 654 593
www.subrina-studio.cz

» nové trendy v barvě, střihu a melíru
» prodlužování vlasů metodou HAIRDREAMS
» revoluci v léčebné kúře vlasů URS
» komplexní změnu image

nabízíme 
NABÍZÍME 

VÍCE

Placená incerce

Placená incerce

Váš názor nás zajímá
Přijďte si popovídat nejen o politice, ale i o věcech,  

které potřebují v Řečkovicích a na Mokré Hoře změnu.  
Každou středu od 8. 9. 2010 od 15 hod.  

u zdravotního střediska na ulici Vránové  
se na setkání s Vámi těší řečkovická organizace TOP 09 .

 Ondřej Vít,  Dita Pivoňková

Placená incerce

zahajuje výuku ve školním roce 2010/2011 1. září 2010
Domluvy rozvrhů denně ve 14:00 – 17:00 hod.

Přijímací zkoušky a zápis do všech oborů  
1. - 17. září 14:00 – 17:00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá	základní	umělecká	škola		
Universum,	s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno-Kr. Pole 
informuje o zářijových akcích:

1. 9. 2010 13:00 – 17:00  

Zahájení školního roku a domluva rozvrhu  
individuálních hodin u vyučujících 
17. 9. 2010 19:00 Obřadní síň ÚMČ  Brno-Královo Pole

Vystoupení žáků HO při předávání pamětních 
plaket
18. 9. 2010 16:00 Pódium parku na Slovanském náměstí

Vystoupení žáků dechového oddělení

Přejeme všem žákům a studentům úspěšný školní rok 
2010/2011.

Mgr. H. Jankovská
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RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové 
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
NABÍZÍM  terapii masáží, homeopatií, fytoterapií a reiki. 
Tel. č. 739289028, www.masaze-medlanky.cz
KOMPLETNÍ  REKONSTRUKCE bytových jader-voda, topení, plyn,  
elektro, zednické a obkladačské práce.  
Tel. 737 084 998, 733 677 141, e-mail: stavba.jonas@gmail.com, www.
stavba.jonas.cz
KOUPÍM byt v OV 2+1 na ul. Kárníkova, Uprkova. 
Tel.: 732 32 92 74
HLEDÁM prostory k pronajmutí v Řečkovicích do 20 m2. 
Tel.: 732 32 92 74
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918. 
www.malby-natery.eu
KUPUJI vše z pozůstalosti. Platba IHNED. T.: 777 739 818
KVALITNÍ, levný nábytek: www.masiv-nabytek.cz
RYCHLÁ  půjčka 5-10 000 Kč. Bez poplatku předem.  
Brno a okolí.Tel: 608 282 608
ZÁMEČNICTVÍ-KOVÁŘSTVÍ Libor Janků zhotovuje  brány, mříže, 
zábradlí, ploty včetně podezdívek. Brno. 
Tel.: 607 915 170
CHYBÍ Vám peníze před výplatou? MKR rychlá půjčka - peníze  
do 24h. www.mkrconsulting.cz - 774 444 343.
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební a  
instalatérské práce. Na trhu jsme již 13 let a protože jsme nebyli první 
a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší  
spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz,  tel. 608 877 322.
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce  
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup,  spolehlivost 
kvalita.  Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
VYMÁHÁNÍ pohledávek www.mkrconsulting.cz - 774 444 343.
DO ZAVEDENÉ poradny pro vnitřní a vnější výživu v Brně hledám 
2-3 talenty. Požaduji zájem o zdravý životní styl a chuť učit se. 
Volejte: 606 534 593 Erika Gendráčová,  
e-mail: egendracova@seznam.cz
AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli,  
ul. Blahoslavova 41 ( 300m od konečné tram. č. 6). ceny: střih + 
fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 490,- Kč vše včetně mytí, střih, 
foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705.
NAUČÍM základy tenisu za příznivé ceny. Tel.: 724 643 197
GYNEKOLOGICKÁ ambulance MUDr. Jana Dufková, Vránova 172,  
Brno-Řečkovice. Ord.doba:po,st,čt,pá-7,30-15,00, út: 12,00-18,00.  
objednání pacientek: 725337670, 544527539. Registrujeme.
KOUPÍM staré pohlednice, amatérské fotky Brna, kvalitní obrazy a jiné 
uměl. předměty. Tel: 608 718 296
PRODÁM udržovanou ZAHRADU v OV, k.ú. Medlánky 650 m2, 
zděná chata, studna, el. 220/380, příjezd na pozemek. Cena 
1.100.000,- Kč, nelze využít jako stavební parcelu. Tel: 777180320
PRODÁM byt 3+1 v Řečkovicích. Informace  605 214 031
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,  
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání – nainstaluji set-top-boxy, anténky, TV 
a DVD. Ing. Chládek, tel. 728 256 067, www.digivize.cz
PRODÁM cihlový byt v OV 2+1 na ul. Kárníkova. Tel. 532 308 101
PILATES, pilates pro začátečníky, power joga a nově ZUMBA ve FITKU 
JANA. www.fitkojana.cz, tel: 776 151 914
DOMÁCÍ  PÉČE pro seniory, hendikepované a rodiny s dětmi. 
Po domluvě individuální služby. Chrastecká. Tel: 728 145 744
VYUČUJI  a doučuji francouzštinu a angličtinu děti i dospělé. 
Kontakt: e-mail: hana08anna@yahoo.com, tel. 775 104 820

PLACENÁ INZERCE

www.lepsibrno.czwww.ods-brno.cz/reckovice

ODPOLEDNE
DĚTSKÉHO
SKOTAČENÍ
neděle 5. září 2010
v 15:00 hod.

areál bývalého
pivovaru v Řečkovicích
Máme pro vás připraveno:

• skákací hrad

•  ukázka výcviku záchranářských
a vodících psů

• a také divadelní představení

Kandidáti ODS si Vás dovolují pozvat na

ch

ch

Placená incerce

Mgr. Bc. Marek Viskot
kandidát na starostu

Vážení spoluobčané,
již za několik týdnů se opět 
otevřou dveře volebních míst-
ností a Vy budete mít mož-
nost podílet se na rozhodnutí,
kdo Vás bude v následují-
cích čtyřech letech zastupo-
vat na radnici městské části. 
Naším cílem je celkové zlepšení 
života v místě, kde společně žijeme. 

Více o našich záměrech se 
dozvíte z internetových stránek
www.cssdbrno.cz/reckovice 
a z tiskovin roznášených 
do Vašich schránek.

Placená incerce
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SPORT

ŘEČKOVICE – Mistři města Brna v petanque

V  neděli  13.  června  2010  se opět v Útěchově konalo Mistrovství 
města Brna - městských částí v petanque. I letos jsme obsadili všechny čtyři 
kategorie (Radnice, Muži, Ženy a Junioři). Naši „Muži a Radnice“ obhájili z loň-
ského roku 1. místo ve svých kategoriích a „Junioři“ vybojovali velmi krásné 
2. místo. Nesmím ani zapomenout na „Ženy“, které svými krásnými hody se 
neztratily a dobře reprezentovaly naší městskou část.

Body, které jsme vybojovali ve všech kategoriích, nás určilo na vítěze 
letošního Mistrovství města Brna v této překrásné francouzské hře. 

Jako vítězové máme nárok příští Mistrovství města Brna městských částí 
uspořádat v polovině června u nás v Řečkovicích. 

Oldřich Gardáš

Sportareál Družstevní informuje
Poslední volná místa v plaveckých kurzech

Poslední zápis do kurzů plavání proběhne ve vstupní hale Sportareálu 
Družstevní ve čtvrtek dne 2. září 2010 od 15:00 do 19:00 hodin a v pátek 
dne 3. září 2010 od 15:00 do 19:00 hodin.

Neváhejte se zápisem! Už při červnovém zápisu byl o kurzy veliký zájem 
a kapacita plavecké školy byla naplněna ze 60% !

Přihlásit své dítě do kurzů plavání můžete i on-line přihláškou  
a kurzovné zaplatit převodem na účet: 43-7258390247/0100 nejpozději do 
31. srpna 2010.

Všechny informace najdete na www.druzstevni.cz a na nástěnce ve 
vstupní hale Sportareálu Družstevní.

Sportareál Družstevní to není jen bazén
Mnoho návštěvníků sportareálu je překvapeno. Sportareál není jen 

pětadvacetimetrový bazén a regenerační bazének s teplou vodou, kde se 
vyřádí malé děti a odpočinou si dospělí.

V prvním patře sportareálu je situovaná špičkově vybavená posilovna 
a kardiozóna Active fitness. Na rozloze 270 m² jsou pro vás připraveny ty 
nejmodernější stroje od firmy Star trac. Ať už se jedná o klasické posilovací 
stroje, cardio trenažéry anebo světovou novinku v podobě funkčního 
tréninku na strojích Human Sport. V naší posilovně je školený tým profesio-
nálů, kteří jsou připraveni Vám poradit s tréninkem i mimo něj. Naším cílem 
je, aby návštěvníci měli radost ze cvičení a zároveň maximálně zvyšovali 
svojí fyzickou kondici a psychickou pohodu. 

Od září 2010 se rovněž naplno rozebíhají i sálové aktivity – spinning, 
jóga, pilates, bosu a další. 

Po sportovním výkonu je pro Vás připraveno občerstvení s vynikající 
kávou v příjemné kavárně v přízemí areálu.

Pro sportovní nadšence je připravena diamantová karta, která umožní 
využívat všechny aktivity ve sportareálu. Informujte se u vedoucího Active 
fitness!

Sportareál Družstevní je tu stále pro Vás
Celý sportovní areál je od 5. září 2010 v provozu ve všední dny od 6:00 

do 22:00 hod. a o víkendech od 8:00 do 20:00 hod. Sportovní areál bude 
otevřen o všech víkendech i o státních svátcích. Do 30. června roku 2011 
bude areál zcela uzavřen pouze 25. prosince a 1. ledna!

Přijďte si zaplavat a zkuste aquaaerobic. Přihlaste své děti do Plavecké 
školy Rybka. Choďte pravidelně cvičit do active fitness. Sportaareál Družstevní 
je tu pro Vás!

Všechny informace o Sportareálu Družstevní najdete na:  
www.druzstevni.cz

JUDr. Michal Kočař

Sportovní program na ZÁŘÍ:
Baseball - Extraliga ČR (play off )
1. září - Hroši Brno: Express Brno, 19:00 hod.
4. září - Hroši Brno: Express Brno, 16:00 hod.
(hřiště v Zamilovaném hájku)

Národní házená - I. liga ČR
29. srpna - 1. NH Brno: Stará Ves n/O, 14:00 hod.
(hřiště u ZŠ Novoměstská)

Fotbal – II. třída městský přebor
29. srpna - SK Řečkovice: Tatran St. Lískovec, 16:30 hod.
2. září - SK Řečkovice: SK Slatina, 17:30 hod.
12. září - SK Řečkovice: SK Chrlice, 16:00 hod.
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Termínovou listinu na měsíc ŘÍJEN můžete zasílat nejpozději do 10. září 
2010, na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ 

Kam vyrazit za sportem?

FLORBAL
Nábor do florbalových družstev Bulldogs Brno

tel: 737 788 616; www.bulldogs.cz
Od 31. srpna 2010
(Úterý a Čtvrtek v čase 16:00 - 18:00 hod. v tělocvičně na ZŠ 
Novoměstská 21, Brno-Řečkovice, Kategorie: Přípravka - pro kluky roč. 
narození 2002 - 2005
Elévové –  pro kluky roč. narození 1998 - 2001
Žáci –  pro kluky roč. narození 1994 - 1997

Miroslav Mikšl, hlavní trenér mládeže Bulldogs Brno

Úspěch studentů gymnázia
Dne  9.  června  2010  se pět 

studentů Gymnázia Řečkovice 
- Monika Jabůrková, Viktorie 
Petříková, Tomáš Potěšil, Rostislav 
Stoklásek a Kamil Zeman - zúčast-
nilo celostátního finále soutěže 

o nejlepší studentskou společnost 2009/2010 v rámci programu Junior 
Achievement. V konkurenci 125 studentských společností z celé České 
republiky tito studenti uspěli a se svou studentskou společností 
International Opportunities obsadili první místo. 

Předmětem činnosti této společnosti a jejím cílem bylo především 
motivovat mladé lidi ke studiu v zahraničí, a to formou pořádání 
seminářů, vydáním informační brožury a provozem webových stránek 
international-opportunities.cz, kde každý může získat více informací 
o společnosti a její činnosti. 

Díky tomuto úspěchu budou studenti se svou společností reprezen-
tovat Českou republiku koncem července na světovém finále v italském 
Cagliari na Sardinii. Zároveň byli tito studenti pozváni na slavnostní 
Award Ceremony se zástupci českých i zahraničních podnikatelů na 
rezidenci amerického ambassadora v České republice, kde po slav-
nostním převzetí certifikátů následovala prezentace jejich společnosti. 

Společnost International Opportunities věří, že bude důstojně 
reprezentovat jak Českou republiku a město Brno, tak městskou část 
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a že tento úspěch bude motivovat další 
studenty a mladé lidi k podobným aktivitám a k dosažení jejich studij-
ních i životních cílů.

Za studentskou společnost International Opportunities
Monika Jabůrková
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Září s výstavou Antonína Stříže
Psal se rok 1994, kdy ke mně do pracovny 

na radnici vešel mladý muž, čerstvý navrá-
tilec z americké emigrace, řečkovický rodák 
a obecně kumštýř Toník Stříž.  Tehdy ještě 
bydlel v dolní části Hapalovy ulice pod 
školou se svojí maminkou. Z amerického 
pobytu tehdy přivezl několik desítek pláten, 
jako výsledek svého malířského úsilí za léta 
samostudia a snažení v Atlantě. Byl jsem 
tehdy jeho tvorbou zpočátku zaskočen, 
čím víc jsem se do jeho malby nořil a po-
znával jeho osobnost, tím více jsem byl 
z jeho obrazů nadšen. Jeho obrazy nesly 
zřetelné znaky vyrovnané a dobře zvládnuté techniky klasické lazurové 
olejomalby, náměty pak byly z oblasti surrealizmu a snových krajin. 
Jejich barevnost odpovídala námětům a působila na svoji dobu značně 
nevšedně, takže nebyl problém uspořádat záhy první výstavu.  A ta byla 
umělecky i komerčně přinejmenším úspěšná.   

Léta plynula a z Toníka Stříže se stal známý výtvarník, který si svým 
uměním vytvořil okruh příznivců a ctitelů. Techniku lazurových barev 
i surrealistických námětů částečně opustil a začal směřovat do oblasti 
nefigurativní tvorby se zřetelným duchovním obsahem. Nepochybný 
vliv na utváření jeho osobnosti i na malířský projev měl tehdejší úzký 
kontakt s věhlasnými pražskými mystiky manželi Tomášovými. Toníkovy 
obrazy začaly čerpat z dávné raně křesťanské a středověké minulosti 
našich národů, čemuž podřídil i techniku malby. Časté myšlenkové 
výlety do byzantské kultury i její medievalní duchovní podoby realizoval 
pomocí kombinované techniky a koláží s použitím hustých pastózních 
barev nanášených hrubou technikou, často vysoce zdařile doplňovanou 
zlatou barvou v různých stupních patinování a dalšími materiály. Tím 
získaly Střížovy obrazy na dosud nepoznané hloubce a výrazovosti. Já 
osobně považuji toto údobí Toníkovy malby za dosud nejzdařilejší.

Ale časy se mění a s nimi i Toníkova tvorba. Z toho dosud viděného 
současného mohu soudit, že opět k lepšímu. Kombinace různých 
technik, přechod k tlumenějším pastelovým barvám a vznosným 
architektonickým liniím, obojí s vkusem a jistotou aplikované na 
rozměrné plochy dávají tušit nové tvůrčí horizonty Toníka Stříže. Snad 
se nemýlím.

To, že se mi podařilo mého kamaráda malíře Toníka Stříže dotlačit 
až k zářijové výstavě, považuji za obrovský úspěch. Bylo to velmi složité 
a vyžádalo si to hodně úsilí. Jsem však přesvědčen, že i vy budete 
podobně jako já, až v září přijdete do Galerie na radnici, stát uprostřed 
sálu naší galerie s obdivem i uznáním. 

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 10. září 2010 v 18:00 
hodin  a bude přístupná veřejnosti v pracovní dny od 14:00 do 17:00 
hod., o víkendech dopoledne od 9:00 do 12:00 hod a odpoledne od 
14:00 do 17:00 hod. Na tuto poslední výstavu ve funkčním období 
současného zastupitelstva zve jménem komise kultury a informací.

Ivan Koláčný

Pavla  HYKLOVÁ 91 let
Vlastimil  PÁRTL 85 let
Václav  HUBENÝ 85 let
Marie  HAMANOVÁ 85 let
Terezie  FASOROVÁ 85 let
Otakar  MADĚRA 80 let
Kristýna  BABÁČKOVÁ 80 let
Alenka  TREFILÍKOVÁ 80 let
Květoslava  KALÁBKOVÁ 80 let 

Růžena  VENTRUBOVÁ 90 let
Marie  HRAZDIROVÁ 90 let
Emilie  MOLIŠOVÁ 85 let
Ludmila  BOUMOVÁ 85 let 
Ludmila  FOLTANOVÁ 85 let
Věroslava  LEITGEBOVÁ 80 let
Stanislav  LEITGEB 80 let
Antonín  KOLLÁROVICS 80 let
Helena  JELÍNKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

V červenci 2010 oslavili své jubileum

V srpnu 2010 oslavili své jubileum

V  sobotu  18.  září  2010  se  v  parku  na  Slovanském  náměstí 
v  Brně  –  Králově  Poli  uskuteční  již  20.  Erbovní  slavnosti, které se 
každoročně konají u příležitosti udělení městského znaku Královu Poli 
v r. 1908. V pestrém programu mimo jiné vystoupí Janek Ledecký, 
skupina Bokomara, Jana Musilová z Městského divadla Brno, mažoretky, 
šermíři, kejklíři, královopolské dětské soubory apod. Ukázky své činnosti 
a soutěže pro děti připravily místní sportovní a skautské oddíly, želez-
niční modeláři a Sokol Královo Pole. Dále návštěvníci shlédnou zážitkové 
semináře a HapAteliér o.p.s. TyfloCentrum Brno. V Malé královopolské 
galerii na Husitské 1 se koná výstava ke 130. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Králova Pole. Zajištěny jsou stánky s občerstvením, 
dobové stánky (např. kovářská dílna), skákací hrad, motokáry, trampo-
lína apod.

O víkendu 25. - 26. září 2009 se v areálu kuřimského zámku budou 
konat „Medové  dny  2010“, pořádané městem Kuřimí a organizací 
kuřimských včelařů. Zahájení bude v sobotu 25. 9. bude ve 14:00 hod. 
a v neděli 26. 9. v 10:00 hod. Návštěvníci budou mít možnost si na místě 
zakoupit med, medovinu, medové pivo Kvasar, perníčky, Štramberské 
uši a trdelníky i ostatní výrobky z včelích produktů. Je připraven bohatý 
kulturní program.

Od  pátku  24.  do  neděle  26.  září  2010  se  v  městské  části 
Brno-Medlánky  uskuteční  Medlánecké  svatováclavské  hodové 
slavnosti, které se již tradičně konají v prostorách Zámeckého parku 
na ulici Hudcova, v případě nepříznivého počasí se program přesouvá 
do Společenského centra Sýpka na ulici Kytnerova 1.  Hody začínají již 
v pátek stavěním máje.

V sobotu začíná odpolední program pásmem pro děti, plném 
her a soutěží v podání šermířů Bravo team. Hlavní odpolední sobotní 
program začne slavnostním příchodem vrchnosti – paní kněžny v do-
provodu správce panství, kteří společně s paní starostkou udělí 
Medlánecké krojované chase hodové právo. Následuje vystoupení 
našich nejmenších a středních krojovaných dětí (zatančit Vám letos 
přijde kolem stovky dětí), které vystřídá beseda v podání Medlánecké 
krojované chasy, která i v letošním roce čítá 24 párů (6 kolon). V neděli 
začíná program slavnostním hodovým průvodem přes celé Medlánky. 
Zakončen bude slavnostním příchodem do zámeckého parku, kde 
bude celý program probíhat až do večera. 

Jan Jandl

Větrník a odhalená rouška Prazdroje
Málokdo ví, že plzeňské pivo Pilsner Urquell způsobilo v roce 1842 

pivní revoluci, jejíž věhlas zapříčinil, že v současnosti 70 procent pivo-
varů po celém světě vaří své pivo na plzeňský způsob.

Jak se vše tenkrát přihodilo a v čem je tajemství kvality a popula-
rity plzeňského piva, se mohou návštěvníci  řečkovického  Větrníku 
dozvědět  ve  čtvrtek  16.  září  2010  v  17:00  hod. Hostem zde bude 
starší sládek Měšťanského pivovaru v Plzni Václav Berka, který ve Větrníku 
slavnostně otevře výtoč našeho nejproslulejšího moku. V moderované 
přednášce a rovněž i v diskuzi, zasvětí přítomné sládek z Prazdroje 
do pozoruhodného příběhu a dalších zajímavostí, které jsou spojeny 
s plzeňským pivem.

Všichni zájemci jsou pořadateli co nejsrdečněji zváni.
Jiří Řezáč z Větrníku

Informace o konání kulturních akcí v září 2009


