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V dubnu 2003 byla zahájena rekonstrukce estakády na Hapalově ulici. O průběhu této opravy jsme Vás již v minulosti prostřednictvím
zpravodaje Řeč informovali. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je prosinec 2004.
Objekt estakády tvoří levý a pravý most, každý pro jeden směr jízdy. Nosná konstrukce každého z nich je tvořena dvěma dodatečně
předpjatými komorovými trámy, složenými z prefabrikovaných segmentů, uložených na kluzných ložiskách.
Popis mos
tů
mostů
Pravý most (východní) je situován na silnici I/43 ve směru Brno - Svitavy.
Délka mostu je 225 m, šířka je 13,95 m, plocha je 3 139 m2.
Levý most (západní) je situován na silnici I/43 ve směru Svitavy - Brno.
Délka mostu je 225 m, šířka 14,45 m, plocha je 3 251 m2.
Př
ípr
Přípr
ípraava sstt avb
vbyy
Přípravu opravy mostu až do
fáze vydání stavebního povolení
zajišťovala jako pověřený majetkový
správce firma Brněnské komunikace,
a. s. Následně bylo investorství
převedeno na ŘSD ČR, které zajistilo
výběr zhotovitele stavby.
Po ukončení výběrového řízení
a uzavření smlouvy o dílo byly
počátkem roku 2002 zahájeny
stavební práce, spočívající v provedení doplňkového diagnostického
průzkumu. Na základě zjištění
skutečného stavu mostu bylo dne
8. 3. 2002 MDaS ČR vydáno
Rozhodnutí o provedení neodkladných zabezpečovacích prací
(vybudování nových konstrukcí
obou mostů). Pro zjištění přesnějších
informací o příčinách stavu mostu
bylo po konzultaci s firmou Mott
MacDonald u ČVUT Praha
objednáno provedení statické
zatěžovací zkoušky ve dnech 27.4 - 1.5.2002. Po zpracování závěrečné zprávy bylo následně rozhodnuto o nutnosti provedení další dynamické zatěžovací zkoušky, která byla provedena v listopadu 2002. Po jejím vyhodnocení týmem odborníků z řad Akademie věd,
ČVUT Praha a dalších, současně s přihlédnutím k ekonomickému vyhodnocení variant, tj. výstavby nového mostu a opravy stávajícího
mostu, bylo v průběhu ledna 2003 s konečnou platností rozhodnuto, že most nebude zbourán, ale opraven dle projektové dokumentace,
dopracované firmou SHP.
Pr
ůběh sstt avebních pr
ací
Průběh
prací
Rekonstrukce pravého mostu byla zahájena v souladu se zpracovaným harmonogramem prací dne 28. dubna 2003.
V květnu 2003 byla odstraněna stávající vozovka včetně říms a svodidel. Začátkem měsíce června bylo zahájeno bourání brněnské
a svitavské přechodové desky, byla očištěna vnější konstrukce mostu a zahájeny práce na vybourání přístupových otvorů do vnitřních
prostor mostní konstrukce. Následně byly otevřeny kapsy kotevních hlavic a zahájena diagnostika mostu. Diagnostické posouzení mostní
konstrukce bylo dokončeno v průběhu července. Na základě výsledků diagnostiky byla dopracována realizační dokumentace. Koncem
července byla dokončena montáž provizorních podpěr Pižmo, mostní konstrukce byla zvednuta a uložena na podpěry. Bylo zahájeno
bourání příčníků mezi nosníky nad oběma opěrami a současně bourání obou úložných prahů. V měsíci srpnu byly zahájeny práce na
novém odvodnění mostu, byly zahájeny přípravné práce na sanaci mostních dutin, konstrukcích dodatečného předpětí, montáž svislé
části bednění vyrovnávací desky a příprava na montáž kotvení monolitické části říms. V průběhu září byla zahájena úprava mostní desky
pro izolace, prováděna montáž výztuže a zabetonování nových úložných prahů, byla provedena vyrovnávací deska. V měsíci říjnu
pokračovaly práce na odvodnění mostu, na sanaci mostních dutin, byla namontována kluzná ložiska a byly provedeny zásypy za rubem
svitavské i brněnské opěry.
V současné době probíhá montáž říms, osazení nových ocelových příčníků na čela mostních trámů, příprava na montáž kabelů
dodatečného předpětí a dokončuje se sanace mostních dutin.
Podle dosavadního průběhu stavebních prací a nově zpracovaného harmonogramu bude rekonstrukce pravého mostu dokončena
v měsíci dubnu 2004, kdy bude rovněž na tomto mostě zahájen provoz.
Zpr
ávu zpr
aco
áv
no a Fir
es
ta a.s.
Zprávu
zpraco
acovval : ŘSD ČR Spr
Správ
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ZPRÁVA
19. schůz
onala 2211. 11.. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- vzala na vědomí předběžné plnění
rozpočtu městské části za rok 2003,
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového
hospodářství za rok 2003,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy
a prodeje pozemků,
- schválila smlouvu s reklamní agenturou
Medius, Filkukova 10, Brno, která se týká
provozu a údržby informačního systému
- stojanů s označeními ulic,
- projednala návrh změn Územního plánu
města Brna, nesouhlasila s vymezením
územní rezervy pro koridory vysokorychlostních železnic na území městské
části,
- schválila návrh novely přílohy k nařízení
města Brna, kterým se vydává tržní řád jedná se o doplnění restauračních zahrádek
a tržních míst,

- schválila smlouvu o spolupráci při
pořádání koncertů v roce 2004
s COMMUNIO PRO ARTE Agency,
M. Hübnerové 54, Brno,
- projednala zápisy předložené jednotlivými
komisemi.
20. schůz
onala 4. 2. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- schválila smlouvy na pojištění obecního
nemovitého i movitého majetku
s pojišťovnou Kooperativa, a. s., Templová
747, Praha,
- schválila jako dodavatele, který provede
opravu střešního pláště pavilonu C objektu
ZŠ Novoměstská 21, firmu ELBAX, spol.
s r. o., Vlárská 22, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy
pozemků,
- projednala zápis ze zasedání komise
školství a mládeže.

X. zasedání ZMČ se kkonalo
onalo 29. 11..
Zas
tupit
els
tv
o:
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:
- vzalo na vědomí zprávu Městské policie
Brno aPolicie ČR o bezpečnostní situaci
v městské části,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské
části za rok 2003,
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje
pozemků,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového
hospodářství za rok 2003,
- projednalo návrh změn Územního plánu
města Brna, nesouhlasilo s vymezením
územní rezervy pro trasy vysokorychlostních železnic na území městské
části,
- projednalo zápisy předložené jednotlivými
výbory.
L.F
L.F..

SBĚR NEBEZPE
ČNÝCH SL
OŽEK K
OMUNÁLNÍHO ODP
ADU
NEBEZPEČNÝCH
SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Ve dnech 1177. bř
ezna, 1177. května, 115.
5. ččer
er
4. zář
oběhne mobilní sběr na následu
jících
března,
ervvence, 114.
záříí a 9. lis
listtopadu 200
20044 pr
proběhne
následujících
zastávkách a v daném čase:
16.25 - 16.40
16.50 - 17.05
17.15 - 17.30
17.40 - 17.55
18.05 - 18.20
18.30 - 18.45
18.55 - 19.10
19.20 - 19.35

Brigádnická (u bývalé samoobsluhy)
Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
roh ulic Cupákovy a Jandáskovy
Palackého nám. (u prodejny textilu)
Kárníkova (u kontejnerů)
Terezy Novákové (za objektem MANEO)
křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
Žitná (parkoviště za Trendem)

Sbír
ají se následu
jící odpady
Sbírají
následující
odpady::
Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce - vývojky, ustalovače, barviva, bělidla - oleje a maziva akumulátorové baterie a suché články - ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy - obaly se zbytky nebezpečných látek - léky - zářivky
a úsporné žárovky - postřiky - tužidla - teploměry - kosmetika (odlakovače, přelivy, laky atd.) - tonery - brzdové destičky a spojkové
kotouče - obaly od sprejů.
Tat
o služba je zdar
ma pr
o občan
oliv však pr
o podnik
at
ele pr
oduk
ující ffir
ir
emní odpad!
ato
zdarma
pro
občanyy, nik
nikoliv
pro
podnikat
atele
produk
oduku
iremní
Kontakt: ECOTECHNIEK CZ, s.r.o.
tel. 544 42 50 11, 544 42 50 33, e-mail: mala@sitamoravia.cz
J.Klement, OŽP

PŘER
UŠENÍ DODÁVKY ELEK
TRICKÉ ENER
GIE N
A UL. TUMAŇANO
VA A SKREJŠ
PŘERUŠENÍ
ELEKTRICKÉ
ENERGIE
NA
TUMAŇANOV
Jihomoravská energetika a.s. oznamuje, že v termínech 3.2., 10.2., 17.2. a 24.2. 2004 dojde na Mokré Hoře k přerušení dodávky
elektrické energie v ulicích Skrejš a Tumaňanova od čísel 25 a 34 výše. Termíny jednotlivých vypínání byly zvoleny tak, aby nedošlo
k omezení dodávky el. energie dva dny po sobě. Časy vypínání od 7.00 do 17.30 hod jsou uvedeny jako maximální. Zhotovitel přislíbil při
dřívějším ukončení prací uvedení do provozu v čase kratším jak v 17.30 hod.
Důvodem k volbě termínů rekonstrukcí vedení VN v zimních měsících je snaha o omezení škod na polích v době vegetace a snaha
o dodržení počtu předem ohlášených omezení dodávky. V jiných termínech než v zimní době hrozí v případě deště nebo tání značné
zabahnění terénu, vznik velkých škod na polích, případně i nahlašování dodatečných termínů omezení dodávky el. energie v důsledku
nemožnosti práce na vedení z těchto příčin.
JME a.s. si je vědoma, že omezování dodávky el. energie v zimních měsících působí potíže zejména při vytápění objektů el. energií,
a při vytápění pomocí plynových kotlů. V jarních a podzimních termínech dochází k problémům uvedeným výše, v létě zase dochází
k znehodnocování obsahu ledniček a mrazáků. Omezování dodávky el. energie na kratší dobu by si v důsledku vyžádalo značné zvýšení
počtu vypínání vedení.
Ing. Bohdan Důbr
ís
tupu a sspr
pr
ávy sítě Br
no, Jihomor
ge
tik
a, a.s.
Důbraava, vedoucí Př
Přís
ístupu
právy
Brno,
Jihomoraavská ener
energe
getik
tika,
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UB ZA ŠK
OL
OU…
KLUB
ŠKOL
OLOU…

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, JE
ČNÁ 26,
JEČNÁ

př
t, v klubo
vně na Hor
áckém nám.
přii PS Vlas
Vlast,
klubovně
Horáckém
nám.112
zv
oje klubo
ce !
zvee děti od 7 do 1144 le
lett na sv
svo
klubovvé ak
akce

tel.: 55441 225 23
2344
Nabízí využití vvolného
olného času v následu
jících ak
cích:
následujících
akcích:

Veškerý program je otevřený pro veřejnost!

Jar
ní pr
ázdnin
Jarní
prázdnin
ázdninyy :

8. PTO Mustangové a 10.PTO Severka, oddíly pracující při PS
Vlast otevírají v roce 2004 pro děti od 7 do 14 let „Klub Za
školou…“ a zvou vás k jeho návštěvě. Co nabízíme?

.3. - Dílnička - batikování triček, prostírek, zdobení textilií
Pondělí 11.3.
technikou „decoupage“, počítačové hry

Naše klubovna (u knihovny na Horáckém náměstí 12) bude
jednou za 3 týdny „otevřena“ klukům a holkám, kteří nejsou
členy našich oddílů a přesto by si rádi s námi zahráli hry nebo
vyzkoušeli zajímavé rukodělky. Stačí sledovat naši nabídku, vybrat
si některý z nabízených programů a přijít v určený den do
klubovny. O ostatní se už postarají naši vedoucí, lektoři
jednotlivých programů.

Obě dílničky budou začínat v 9 hodin, zakončení v 13 hodin.
S sebou: přezůvky, svačinu, penízky na materiál (cca 60 Kč), v pondělí
také trička a textilie.
Informace: pí Psotová

NAŠE N
ABÍDKA:
NABÍDKA:
S TŘED
A 118.ÚNORA
8.ÚNORA - BAR
VÍME TRIČKA
TŘEDA
BARVÍME
Od 17 do 20 hod. v klubovně Horácké nám. 12, vstup zdarma!
Přineste si vlastní tričko, hladké, bavlněné a nejlépe světlé barvy
nebo bílé. Barvy a veškeré další potřeby budou připraveny. Na
poprvé si ukážeme různé metody batikování.

Út
er
Úter
erýý 2.3. - Dílnička - výroba zvířátek a panáčků z filcu, soutěže.

Stř
eda 3.3. - Výprava do přírody
Středa
Závazné přihlášky předem přijímá a informace podá
pí Marková.
Na lé
ipr
jeme (sdělení infor
mativní, bude
létto 200
20044 př
připr
ipraavu
vujeme
informativní,
upř
esněno)
upřesněno)
1. - 10.7.
10. - 17.7.
Červenec
Začátek srpna

Stanový tábor v Třešti
Mineralogický tábor v Branné
Tábor pro rodiče s dětmi
Cyklistický tábor ve Strážnici

S TŘED
A 110.BŘEZN
0.BŘEZN
A - SST
TOLNÍ DESK
OVÉ HR
Y
TŘEDA
0.BŘEZNA
DESKO
HRY

Př
íměs
ts
ké tábor
Příměs
íměsts
tské
táboryy :

Opakujeme úspěšný program. Otevřeno od 17 do 20 hod.
v klubovně, vstup zdarma !

1. - 7.7.
26. - 30.7.
2. - 6.8.

Osadníci z Katanu, Abalone, Carcassonne, Tikal, Monopoly,
Dostihy a sázky,…
Deskové hry známé i neznámé si může zahrát kdokoli, pravidla
vám vysvětlíme.
INF
ORMA
CE:
INFORMA
ORMACE:
tel.: 602 834 675, e-mail: klub@severka.cz,
http://www.severka.cz/klub
úterý 6.dubna
středa 28.dubna
čtvrtek 27.května
středa 23.června

Zaměření na aerobik
Výlety, soutěže, hry
Dílničky, výlety, soutěže a hry

(Volfová)
(Marková)
(Psotová)

Uv
olnila se mís
jících kr
oužcích:
Uvolnila
místt a v následu
následujících
kroužcích:
1) Hudebně-pohybová školička (od 3 let) pondělí 9.15 - 10.00 hod
2) Posilování s hlídáním dětí v úterý 9.30 - 11.00 hod
3) Kroužek Krušpánek - výtvarné činnosti se zaměřením na naše
tradice - čtvrtek 15.30-17.00 hodin, od 8 let
4) Počítačový kurz pro dospělé začátečníky. V úterý 18.15-19.45
hodin.

DALŠÍ PR
OGRAM:
PROGRAM:

Hledáme no
edoucí:
novvé vvedoucí:

- VELIKONOČNÍ RUKODĚLKY
- CYKLISTICKÁ JÍZDA OBRATNOSTI
- HRY NA HŘIŠTI
- LETNÍ POUŤ S TÁBORÁKEM

1) Tatínka nebo dědečka s pochopením pro "klučičí duši" šesti až
8 letou, zaměření kroužku - drobné kutilství (papír, dřevo,
stavebnice, atp.)
2) Fotografického kroužku pro mládež i dospělé

a další… sledu
jt
tr
ánky a zpr
sledujt
jtee web sstr
tránky
zpraavodaj Řeč.

MILÍ OBČANÉ ŘE
ČK
OVIC
ŘEČK
ČKO
VIC..
Dovolte mi představit naše Centrum volného času Jabloňka.
Ačkoliv se nachází na Kroftově ulici, je lehce dostupné MHD
i z Vaší části Brna. Nabízíme zde dopolední výukové programy pro
MŠ a ZŠ, odpoledne si pak můžete vybrat z kroužků: výtvarného,
hry na flétnu, keramiky, angličtiny, a to jak pro děti, tak i dospělé.
Nově otevíráme od února angličtinu a hru na flétnu s hlídáním
dětí, klub Medvídek pro maminky s dětmi (od dvou let) a klub
Bambino pro děti, jejichž maminky si potřebují něco vyřídit.
Mimo to u nás najdete nabídku jednorázových akcí (před
Velikonoci, Vánoci, Den dětí …), příměstských táborů a prázdninových táborů (i pro rodiče s dětmi). Závěrem bych Vás ráda pozvala
na poznávací a relaxační podvečer Barvy v nás a kolem nás. Přijďte
se podívat, přijďte si to vyzkoušet.
Za CVČ Jabloňk
Jabloňkaa Radk
Radkaa Čásla
Čáslavvová
(t
el. 5549
49 22116 2248,
48, 60
40).
(tel.
6044 932 3340).

OPRA
VY TELEVIZ
ORŮ V B
Y TE
CH
OPRAVY
TELEVIZORŮ
BY
TECH
zák
azníkům pr
ovádí Jar
osla
ník
ova 22,
zákazníkům
pro
Jarosla
oslavv Hanák
Hanák,, Kár
Kárník
níko
tel.: 5549
49 2272
72 58
7
587
Placená inzerce

(Hlaste se prosím na tel.:541 225 234 u paní Psotové)
ZŠ Janouš
Janouškkova 22, Černá Pole jako jediná škola V Brně otevírá
ve šk. roce 2004/05 3. třídu s rozšířenou výukou
FRANCOUZŠTINY (od 6. roč. druhý cizí jazyk - anglický).
Přijímací zkoušky 25. 3. 2004.
Informace na tel. č.: 545 222 083
edit
ele
Renata Honz
tupkyně řředit
zástupkyně
editele
Honzoová - zás

Sr
dečně V
ás zv
eme na úv
odní pr
ogr
am
Srdečně
Vás
zveme
úvodní
progr
ogram
amyy
a př
ednáš
ky
přednáš
ednášky

SAHADŽA JOG
Y
JOGY
10. 3., 17. 3. 2004 (ve středu) v 18 hodin
na Moravském nám. 13, BRNO
a následné programy
PO 16:00 - 17:30, ÚT 15:00 - 17:00,
ST 16:00 - 17:30, 18:00 - 20:00.
www.nirmala.cz, tel: 721 777 627, vstup zdarma

4

Ř EČ
VOLNÝ ČAS

„PO ŠK
OLE“ N
A
ŠKOLE“
NA
HORÁCKÉM NÁMĚS
TÍ
NÁMĚSTÍ
Druhý pořad z projektu Komise
kultury a informací Rady městské části Brno
- Řečkovice a Mokrá Hora, nazvaného PO
ŠKOLE se za aktivního přispění žáků
a pedagogů odehrál na ZŠ Horácké nám.
Odpoledne 9. prosince se v nové jídelně školy
sešly děti s herci Městského divadla Brno
Karlem Mišurcem, Zdeňkem Burešem a Ivo
Kučerou. Herci představili několik písní
z nového muzikálu Četníci s písněmi pánů
Ježka, Voskovce a Wericha, děti ze
sportovních tříd na oplátku předvedli něco
ze své zápasnické průpravy. Samozřejmě
došlo i na soutěže a volnou zábavu spojenou
s tancem.
O.P
O.P..

VYHLÁŠ
ENÍ SOUTĚŽE
VYHLÁŠE
VELIK
ONOCE A MY 2004
VELIKONOCE
Milé děti, mnohé z vás víte, že existuje kniha knih, zvaná
Bible. Znáte i Ježíše Krista nebo jste o něm slyšely. V tom případě
budete vědět, že chodil mezi lidmi, kázal jim o Božím království
a konal zázraky. Měl učedníky, kteří chodili s ním. Byl zatčen,
odsouzen a ukřižován a hlavně: třetího dne vstal z mrtvých. Ježíše
pak následovalo mnoho učedníků, kteří si říkají křesťané. Tak je
tomu až do dnešních dnů. Tato událost je vždy připomínaná každý
rok o Velikonocích.
Příběh zatčení a ukřižování je čten každý rok v pašijový pátek
ve všech křesťanských kostelech. Mnozí asi i víte, že pro toto máme
zvláštní výraz a to PAŠIJE. A ve velikonoční neděli v celém
křesťanském světě je ve všech kostelech z kazatelen slyšet zvěst, že
Ježíš vstal z mrtvých.
Pro jiné, kteří nevěří v Ježíše, jsou Velikonoce symbolem
příchodu jara, kraslic, pomlázky. Prostě pro všechny jsou Velikonoce
svátkem.
Občanské sdružení Verbum et musica za podpory statutárního
města Brna, brněnské diecéze Církve československé husitské, ve
spolupráci s její náboženskou obcí v Brně - Řečkovicích pro rok
2004 vyhlašuje soutěž spojenou s veřejnou výstavou:
VELIK
ONOCE A MY 2004
VELIKONOCE
s následujícími tématy:
A
Velikonoce a my - inspirované biblí a křesťanskou tradicí
(soutěžní kód 00A)
B
Velikonoce a my - neinspirované křesťanskou tradicí (soutěžní
kód 00B)
v oblasti
výtvarné a keramické s volným využitím různých technik
Soutěž se vyhlašuje v každé sekci pro následující věkové kategorie:
1.
6 až 8 let
2.
9 až 11 let
3.
12 až 15 let
4.
16 až 18 let
Při minulé soutěži nazvané Velikonoce a my 2002 mnoho
návštěvníků výstavy litovalo, že vystavené exponáty nejsou k prodeji.
Proto přicházíme s nápadem, že kdo z vás s tím bude souhlasit,

bude jeho dílo případnému zájemci prodáno. Uděláte hned dvakrát
radost. Poprvé tomu, kdo si vaše dílo odnese domů a bude se
z něho těšit a podruhé tím, že výtěžek BUDE ZASLÁN
PO
TŘEBNÝM T J . N
A VESNIČKU SOS V BRNĚOTŘEBNÝM
NA
MEDLÁNKÁCH. Každý, jehož dílo bude prodáno, dostane
certifikát, kde bude potvrzen prodej díla, a částka, která byla
převedena na konto vesničky.
V každé kategorii mohou být oceněna až tři nejlepší díla.
První tři místa jsou oceněna diplomem brněnského biskupa Církve
československé husitské a hodnotnou cenou např. CD, knihou či
vstupenkami do divadla Radost, a to i na večerní představení.
Během soutěže budou uděleny i zvláštní ceny, a to cena
br
něns
kého bis
brněns
něnského
biskkupa Církve československé husitské (bude udělena
os
ts
ké čás
ti Br
nona návrh duchovních), cena sstt ar
aros
ostt y měs
městs
tské
části
BrnoŘečk
ovice (absolutně nejlepší dílo z vyhodnocených; bude udělena
Řečko
os
ts
ké čás
ti
na návrh hodnotitelské komise) a cena ssttar
aros
ostt y měs
městs
tské
části
Br
no-Medlánky (bude věnována nejpěknějšímu dílu, které
Brno-Medlánky
vyhodnotí návštěvníci výstavy svými hlasovacími lístky). Zvláštní
cena pak bude udělena komturem řádu Svatého Lazara RNDr.
Ivanem Koláčným, jinak předsedou kulturní komise při ÚMČ
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.
A co dál? Vše potřebné je uvedeno na webových stránkách
www
.ccshbr
no.cz/V
eM (pod heslem aktualit
y) ve výtahu pravidel
www.ccshbr
.ccshbrno.cz/V
no.cz/VeM
aktuality)
soutěže. Jen připomínáme, že uzávěrka soutěže je 1.4.200
.4.20044. Vám
pak přejeme hodně chuti do tvoření a samozřejmě hodně štěstí.
Poznámka závěrem. Pro ty případné mimobrněnské vítěze,
pro které nebude možno z technických důvodů se účastnit
slavnostního předání cen, bude cena zaslána poštou nebo
prostřednictvím nejbližšího farního úřadu. Proto je velmi nutné
každé dílo označit ŘÁDNĚ jménem, příjmením, věkem adresou
a tel. kontaktem.
Za náboženskou obec Církve československé husitské v Brně
- Řečkovicích a občanské sdružení Verbum et musica
Vratisla
azat
el
atislavv Marša kkazat
azatel
Občans
ké sdruž
ení
Občanské
sdružení
m eett M
usica
VERBUm
Musica
VERBU
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„Jako nejosamělejší strom, jako
nejztracenější ostrov, jako nejvyprahlejší
poušť jsou děti bez lásky“
Dle Fondu ohrožených dětí,
desetitisíce dětí v naší republice tráví
nejkrásnější léta svého života opuštěné bez
svých blízkých. Trpí nedostatkem lásky
a chybí jim pocit, že někam patří, že někomu
na nich záleží. Po dovršení osmnáctého
roku jejich cesta vede nejčastěji na ulici.
Z děvčat se stávají prostitutky a chlapci často
spojí svůj život s podsvětím, mnoho z nich
končí jako bezdomovci přežívající díky
alkoholu nebo jiné droze.
Na straně druhé se tisíce žen v naší
republice marně pokouší otěhotnět a posléze
čekají i 6 let na děťátko k adopci. Zde si
„úřední šiml“ vybírá krutou daň v podobě
zdlouhavého vyřízení adopce i pěstounské
péče. Věřme, že se v budoucnu změní náš
zkostnatělý a často nelidský systém dětských
domovů a ústavů v rodinné prostředí tzv.
„Klokánků“, kdy děti v domovech budou
pouze jako v přestupní stanici a budou co
nejdřív umístěny do rodin či do péče
pěstounů.

Již čtvrtým rokem děti, jejich rodiny
a učitelé z Řečkovic před vánočními svátky
posílají dárečky, přáníčka, cukroví,
a především svou lásku v myšlenkách dětem
z dětských domovů. Desítky dětí si tak měly
možnost připomenout, že domov, rodiče
a rozzářený stromeček plný dárečků není
samozřejmostí. V minulých letech nosili
dárečky pro děti z dětských domovů
a onkologického oddělení Dětské nemocnice v Brně, žáci Základních škol na Horáckém
náměstí a na ulici Úprkové a děti z farnosti
při kostele Svatého Vavřince v Řečkovicích.
Tento rok pro šestatřicet dětí ve věku dva
až pět let z Dětského domova v Brně na
ulici Voroněžská dárečky připravily děti
z mateřské školky na ulici Kárníkova, děti
z farnosti při kostele Svatého Vavřince a děti
navštěvující „Domeček“ na Ječné. Dárečky
byly předány „prasátkem a andělíčky“
společně s písničkami, tanečky a dobrůtkami
dne 21. prosince.
V měsíci březnu, stejně jako loňský rok,
proběhne také divadýlko, kde ochotně
vystoupí maskovaní rodičové, tentokrát
v prostorách mateřské školky na Kárníkové,

kam si děti z Domova na Voroněžské udělají
malý výlet.
Kdo z Vás někdy navštívil Dětský
domov plný krásných a zdravých dětiček,
které se po překonání počátečního studu
chtějí neustále mazlit, dotýkat se a povídat
si s Vámi, protože tělesný kontakt a pohlazení jim chybí nejvíc, nikdy na to nezapomene.
Závěrem bych ještě jednou jménem
všech dětiček a pracovníků Dětského
domova na Voroněžské poděkovala všem
dětem, rodičům, prarodičům a především
paním učitelkám, Haně Nečasové a Heleně
Brůhové a paní ředitelce Haně Jančíkové
z MŠ Kárníkova, dále slečně Janě Blažkové
z DDM na Ječné a panu faráři Janu
Pacnerovi za všechny krásné dárečky
a pomoc pro opuštěné dětičky.
„Lidé, kteří milují, zanechávají zlatou
stopu“, stálo v jednom kalendáři. Měli
bychom o tom uvažovat a denně si položit
otázku: „Kdo mě dnes potřebuje, mou lásku,
mou pomoc, můj čas.“ - Reinhard Abeln
Mgr
eršner
Mgr.. Radomír
Radomíraa K
Keršner
eršneroová
kur
át
or
tvých, ttel.
el. 736
48
urát
átor
orkka mladis
mladistvých,
73611338
33848

KUL
TURA
KULTURA
V ÚNOR
U N
AVŠTIV
TE PĚKNOU VÝS
TAVU
ÚNORU
NA
VŠTIVTE
VÝST
Po letech působení naší řečkovické galerie stalo se dobrým zvykem, že úspěšní výtvarníci se jako dobří holubi vracejí. Těch, kteří
u nás rádi znovu vystavují, je celá řada. Jak dokládá únorová výstava, patří mezi ty, kteří si naši galerii oblíbili i tradiční výtvarná dvojice
Helena Puchýřová (zastupující Ateliér Puchýř) a Ladislava Břečková.
Obě umělkyně občas vystavují i samostatně, když jsem ale nedávno zahajoval v Galerii I v Žabovřeskách výstavu samotné Heleny
Puchýřové, něco mi tam chybělo. To „něco“ byly ony půvabné keramické pohádkové figurky a drobné nástěnné plastiky z pálené
a glazované hlíny z ateliéru Ladislavy Břečkové, které spolu s krajinami Heleny Puchýřové vytvářejí přívětivý a poetický image naší krásné
země. Jsou to představy, které si ještě dnes vybavujeme z let dětství, nebo si je znovu oživujeme při vyprávění svých vzpomínek dětem nebo
vnukům.
Přijďte tedy navštívit od 20. do 29. února v Galerii na radnici společnou prodejní výstavu krajin Heleny Puchýřové a keramiky
Ladislavy Břečkové. Výstava bude otevřena v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 14 do
17 hodin. Určitě nebudete litovat.
I.K.

1. SPOLE
ČENSKÝ PLES MĚS
TSKÉ ČÁS
TI BRNO - ŘE
ČK
OVICE A MOKRÁ HORA
SPOLEČENSKÝ
MĚST
ČÁSTI
ŘEČK
ČKO
Třetí lednovou sobotu byla započata
tradice společenských plesů pořádaných
Zastupitelstvem městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora. Ples
odstartoval letošní společenskou sezónu
v řečkovické Sokolovně. Pořadatelské
činnosti se ujal zkušený tým pod
vedením místostarosty prof. Jiřího
Vaňka, který má bohaté zkušenosti
z pořádání Vavřineckých hodů.
K tanci a poslechu velmi
příjemně hrál BIG
BAND MR SWING
Brno, polonézou a tanečním vystoupením
přispěli tanečníci ze STARLETU. Celkovou pohodu večera podporovala
ochotná a rychlá obsluha u stolů, vzhledem ke střízlivému počtu plesajících
se nikdo nemusel na parketu obávat ušlapání.
Nezbývá než poděkovat Sokolu Řečkovice za poskytnutí prostor a pomoc,
pořadatelům za obětavou práci a pozvat vás na již tradiční 2. společenský
ples MČ příští rok.
Oliver P
os
píšil
Pos
ospíšil
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Dlouholetá snaha LIGY SPORTU a ostatních zástupců sportovní veřejnosti naší MČ byla naplněna a nově zvolené vedení radnice
začátkem letošního roku svým rozhodnutím ustavilo samostatnou sportovní komisi. Tato pracuje v sedmičlenném složení a pravidelně se
měsíčně schází k projednání aktuálních otázek.
Dosud jsme provedli podrobné seznámení se se všemi sportovními subjekty sídlícími a provozujícími sportovní činnost v naší
MČ. V rámci schváleného rozpočtu jsme se aktivně zúčastnili výběru a stanovení výše finančních příspěvků pro sportovní organizace.
Přispěli jsme ke stanovení nových pravidel pro přidělování finančních příspěvků občanským sdružením. Chceme se vyjadřovat ke všem
plánovaným investičním sportovním stavbám v našem území.
Společně s MČ jsme uspořádali v areálu bývalého pivovaru Den dětí, dále jsme se zúčastnili akce obnovy čistoty Zamilovaného
hájku.
Jsme aktivními při přípravě 1. plesu zastupitelstva naší MČ pořádaného v sokolovně, kde si dále TJ SOKOL Řečkovice a TAK
Hellas pořádají samostatné tradičně výborné plesy.
Na březen 2004 připravujeme historicky první společné setkání sportovních osobností MČ se zástupci radnice, od kterého si
slibujeme založení tradice veřejného ocenění mimořádných sportovních úspěchů a dlouholeté veřejně prospěšné, velice záslužné práce
sportovních funkcionářů a činovníků.
Ing. Jiř
Jiříí Růžičk
Růžičkaa
př
edseda sspor
por
omise
předseda
porttovní kkomise

Odbor KČT Mor
via Řečk
ovice a 110.
0. sstř
tř
edis
ekimg sspolu
polu s 116.
6. sstř
tř
edis
ás zv
ou
Moraav ská Sla
Slavia
Řečko
tředis
ediskko Junák
Junákaa Maf
Mafekimg
tředis
ediskkem Junák
Junákaa Duha vvás
zvou
na 2. rročník
očník mezinár
odního dálk
ového pochodu IVV
mezinárodního
dálko

ČERNOHORSKÉ ŠLÁPO
TY
ŠLÁPOT
který se koná ve dnech 27.–29. 2. 2004 a je zařazen mezi 10 vybraných pochodů IVV. Startujeme v Řečkovicích z prostor
bývalého pivovaru (za kostelem)
P ěší tr
asy
trasy
asy::
pátek
sobota
neděle

5:00
6:00
6:00

- 16:30 hod.
- 10:00 hod.
- 10:00 hod.

13 km
7, 10, 23, 35, 51 km
11 km

15:00
6:00
6:00

- 16:30 hod.
- 10:00 hod.
- 10:00 hod.

22 km
25, 59, 91 km
25 km

tr
Cyklo
sy::
yklotr
traasy
pátek
sobota
neděle
St
ar
Star
arttovné:
děti do 15.let
ostatní

10 Kč
20 - 30 Kč

Ve startovném jsou zahrnuty náklady na proposice, popis tras, drobné
občerstvení, diplom a provozní náklady.

Trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy severně od Řečkovic
Brněnským masivem Adamovskou vrchovinou až k Boskovické
brázdě (Černá Hora) a zpět Řečkovicko-Kuřimským prolomem.
Pro děti s doprovodem dospělých příbuzných pořádáme soutěž
TOULA
VÝ NÁPRS
TEK se získáním figuriny za účast na
OULAVÝ
NÁPRSTEK
3 pochodech libovolných tras.
Na pochodu lze též získat mnoho zajímavých razítek.
Při účasti na pochodu lze plnit podmínky tématických turistických
odznaků STUDÁNKY BRNĚNSKA a POMNÍČKY BRNĚNSKA
ve žluté a zelené verzi.
OSTEL
TELY
KOS
TEL
Y BRNĚNSKA ve žluté verzi
každý záznamník
35 Kč
Přesnější informace o pochodu a dalších aktivitách podá:
Ing. Jar
osla
ný př
edseda odboru KČT
Jarosla
oslavv Čer
Černý
předseda
KČT..
M.Hübner
no, ttelef
elef
on 55492
492
75
M.Hübneroové 26, 62
6211 00 Br
Brno,
elefon
49275
757763
mobil 6088
75
608875
751157
Těšíme se na V
aší účas
t.
Vaší
účast.

ŘE
ČK
OVICKÉ SSTÍNY
TÍNY
ŘEČK
ČKO
ČINNOS
T MP
U KR. POLE N
A KA
TAS
TRÁLNÍM ÚZEMÍ MČ ŘE
ČK
OVICE A MOKRÁ HORA
ČINNOST
MP-- REVÍR
REVÍRU
NA
KAT
ASTRÁLNÍM
ŘEČK
ČKO
Dne 110.
0. 112.
2. 2003 vvee 23:25 hodin pr
ováděla hlídk
ovou činnos
tě. Př
it
om si
pro
hlídkaa MP hlídk
hlídko
činnostt na ul. Žitná u par
parkkoviš
viště.
Přit
itom
a, kt
er
oušel násilně dos
ozidla Šk
oda FFelicia
elicia sstř
tř
íbr
né bar
vy
er
vně nepatř
ilo.
mladíka,
kter
erýý se pok
pokoušel
dostt at do vvozidla
Škoda
tříbr
íbrné
barvy
vy,, kt
kter
eréé mu zje
zjevně
nepatřilo.
všimla mladík
Výše uv
edený pachat
el si hlídky MP rro
ovněž všimnul a dal se na útěk
achat
ele se hlídce podař
ilo dos
tihnout,
uvedený
pachatel
útěk.. P
Pachat
achatele
podařilo
dostihnout,
a pr
otože kladl aktivní odpor a neus
tále se pok
oušel opak
ovaně utéct, b
yla mu př
ilo
ební pout
a. Př
tní
pro
neustále
pokoušel
opako
byla
přilo
iložžena služ
služební
pouta.
Přii bezpečnos
bezpečnostní
pr
ohlídce pr
ovedené sstr
tr
ážníky na mís
tě b
ylo u pachat
ele nalez
eno celé tzv
žnické nádobíčk
o, kt
er
tě
prohlídce
pro
trážníky
místě
bylo
pachatele
nalezeno
tzv.. loupe
loupežnické
nádobíčko,
kter
eréé b
byy jis
jistě
použí
oho, žžee ho hlídk
edeného mladík
oše
tř
ení celé událos
ti od sstr
tr
ážníků
používval dále, nebýt ttoho,
hlídkaa zadr
zadržžela. Uv
Uvedeného
mladíkaa si k dalšímu pr
proše
ošetř
tření
události
trážníků
MP př
té ČR.
přee vzali policis
policisté
Dne 224.
4. 112.
2. 2003 vvee 3:40 hodin b
yla hlídk
slána k pr
ověř
ení ttelefonického
elefonického oznámení o rrušení
ušení nočního klidu,
byla
hlídkaa MP vy
vyslána
pro
věření
ke kt
er
ému mělo docház
ik
em na ul. Dr
užs
tila, žžee na
kter
erému
docházeet hlasitým kř
křik
ikem
Družs
užsttevní. Hlídk
Hlídkaa se na mís
místto dos
dosttavila vvee 3:4
3:444 hodin a zjis
zjistila,
chodbě domu je podnapilý muž
er
ytu. Hlídk
tila, žžee se jedná o sspor
por mezi o
ou,
muž,, kt
kter
erýý se domáhá vvsstupu do b
bytu.
Hlídkaa zjis
zjistila,
ottcem a dcer
dcerou,
kt
er
ého vvelmi
elmi podnapilého o
tit do sv
ého b
ytu. Pr
otože výše zmiňo
tě tr
kter
eráá sv
svého
ottce nechce vpus
vpustit
svého
bytu.
Pro
zmiňovvaný muž neměl v mís
místě
trvvalé
bydliš
tě, b
yl hlídk
ou vyzv
án ab
til dům a př
es
ušit svým kř
ik
em noční klid. Ačk
oliv hlídk
or
nila, žžee
ydliště,
byl
hlídkou
vyzván
abyy opus
opustil
přes
esttal rrušit
křik
ikem
Ačkoliv
hlídkaa muž
mužee upoz
upozor
ornila,
se dopouš
tí př
es
tupk
u, i ttak
ak ttent
ent
o odmít
al mís
tit a neus
tálým vykř
ik
ováním nadále rrušil
ušil noční klid. P
o mar
né
dopouští
přes
estupk
tupku,
ento
odmítal
místto opus
opustit
neustálým
vykřik
iko
Po
marné
výzvě k opuš
tění pr
os
u musela hlídk
is
edení uv
edeného muž
esivně, ale po
opuštění
pros
osttor
oru
hlídkaa př
přis
isttoupit k vyv
vyvedení
uvedeného
mužee z domu. Muž se cho
chovval agr
agresivně,
důr
azné domluvě od sstr
tr
ážníků mís
til. Hlídk
elk
u, dcer
u uv
edeného muž
e, žžee pok
ud b
jí
důrazné
trážníků
místto opus
opustil.
Hlídkaa poučila oznamo
oznamovvat
atelk
elku,
dceru
uvedeného
muže,
pokud
byy se je
její
otec vr
átil, má se na sstr
tr
ážníky obr
átit zno
vu. Hlídk
islíbila paní, žžee se bude poh
ybo
olí, a až do rrána
ána bude
vrátil,
trážníky
obrátit
znovu.
Hlídkaa př
přislíbila
pohybo
ybovvat v ok
okolí,
pr
ovádět namátk
ové kkontr
ontr
oly u domu.
pro
namátko
ontroly
Petr Kuba
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PR
OGRAM MAS
AR
YK
OVY
PROGRAM
MASAR
ARYK
YKO
DĚLNICKÉ AKADEMIE
Masarykova dělnická akademie je vzdělávací instituce
(občanské sdružení) navazující na stoletou tradici bývalé
Dělnické akademie, založené v roce 1896. Od svého obnovení
v roce 1991 nese název Masarykova dělnická akademie (MDA)
na počest prvního prezidenta ČSR, který byl jejím příznivcem
a spoluzakladatelem v době před první světovou válkou. MDA
podporuje kultivovaný dialog rozdílně ideově orientovaných
občanů o aktuálních politických, kulturních, přírodovědných,
historických, ekologických a dalších otázkách, s cílem
upevňovat demokracii a pluralistické uspořádání společnosti.
Od roku 1993 pořádá pravidelně pondělní diskusní
podvečery, na nichž hostují významní představitelé veřejného
života - vědci, spisovatelé, volení představitelé stran a hnutí,
pracovníci ministerstev, ekologičtí aktivisté, představitelé
církví a humanitárních organizací apod. Tím vzbuzují zájem
občanské veřejnosti o otázky vzájemného soužití a podporuje
občanskou aktivitu. Přispívá také k posilování prestiže Brna,
jako druhého nejvýznamnějšího kulturního a vzdělávacího
centra republiky.
Jak vidím naše zdr
ace tto
o nepůjde!
zdraavotnictví? Bez oper
operace
16.2.2004 od 16 hodin v posluchárně v 5. patře Knihovny Jiřího
Mahena
Úvodní slovo nad koncepcí reformy zdravotnictví přednese
MUDr. Marie Součková, ministryně zdravotnictví České
republiky.
Int
egr
ovaný dopr
Integr
egro
dopraavní sy
sysstém jižní Mor
Moraavy
23.2.2004 od 17 hodin v posluchárně v 5. patře Knihovny Jiřího
Mahena
Úvodní slovo o zkušenostech z dvouměsíčního zkušebního
provozu IDS přednese Ing. Květoslav Havlík, specialista
v dopravě společnosti KORDIS JMK, s.r.o., realizující IDS
v Jihomoravském kraji.
Masar
yk
ov ské návr
at
Masaryk
yko
návrat
atyy
8.3.2004 od 17 hodin v posluchárně v 5. patře Knihovny Jiřího
Mahena
Úvodní slovo o tom, co je stále aktuální z odkazu T.G: Masaryka
přednese Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc., filozof
přednášející na Fakultě informatiky MU v Brně.
Ztr
át
cho
ti anebo sdílená suv
er
enit
Ztrát
átaa svr
svrcho
chovvanos
anosti
suver
erenit
enitaa ČR
vE
vr
ops
ké unii ?
Evr
vrops
opské
15.3.2004 od 17 hodin v posluchárně v 5. patře Knihovny Jiřího
Mahena
Úvodní slovo přednese Prof.MUDr. Bohuslav Fišer, Csc., bývalý
ministr zdravotnictví ČR a kandidát ČSSD do Evropského
parlamentu.
Osobní bezpečnos
áv
o na infor
mace ?
bezpečnostt anebo pr
práv
ávo
informace
22.3.2004 od 17 hodin v posluchárně v 5. patře Knihovny Jiřího
Mahena
Úvodní slovo o vztahu oprávněné ochrany osob a práva na
informace z hlediska zákona na ochranu osobních údajů
přednese představitel Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ing. Dušan Kr
átký
edseda MD
A Br
no
Krátký
átký,, mís
místtopř
opředseda
MDA
Brno

NA
UČNÁ SSTEZKA
TEZKA PO ŘE
ČK
OVICÍCH
NAUČNÁ
ŘEČK
ČKO
Skupinka mladých lidí včetně několika studentů gymnázia
v Řečkovicích se rozhodla vytvořit naučnou stezku, vedoucí po
Řečkovicích a seznamující návštěvníky této městské části s její historií,
kulturními a přírodními památkami. Proto se obracíme na občany
Řečkovic. Pokud si myslíte, že byste nám mohli být nápomocni
nebo že víte o nějakém zajímavém místě či skutečnosti, která by na
takovéto stezce neměla chybět, napište nám prosím na mailové
adresy „dubovec@seznam.cz“ či „agliatau@email.cz“ nebo své
připomínky a nápady zaneste na městský úřad v Řečkovicích, dveře
č. 92 v přízemí. Návrh naučné stezky by měl být hotov nejpozději
na podzim 2004. Do té doby máte čas navázat s námi kontakt
a podílet se na vytvoření naučné stezky po vaší čtvrti. Těšíme se na
spolupráci!
Jan Sychr
Sychraa

INZER
CE
INZERCE
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ PARKET,
tel.: 541 225 660, 721 775 600.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel.: 541 227 559, mobil 737 405 886.
HLEDÁME PRONÁJEM GARÁŽE, garážového stání na ulici
Novoměstská a okolí.Tel.: 602 656 312
KOUPÍM GARÁŽ v Řečkovicích. Zn.: nabídněte. Tel.: 606 260 029
po 16 hod.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.
DRAK - DĚTSKÉ TÁBORY (7-18 let) a minitábory pro rodiče
s dětmi (1-9 let). Léto, zima-Vysočina, pestrý program,tradice.
Nabídku zašleme zdarma.Tel.: 541 634 309, www.drak.cz
VYMĚNÍM DB 1+1 42 m2 - Řečkovice, příz., nová k. l. a koupelna,
úpravy, za DB 1+1 v poschodí. Tel.: 549 272 169.
CVČ JABLOŇKA, Kroftova 64, tel.: 549 216 248 (604 932 340).
Nabízí kroužky výtvarný, hry na flétnu, keramiky, angličtiny (děti,
dospělí). Nově angličtinu a hru na flétnu s hlídáním dětí, klub
Medvídek pro maminky s dětmi a klub Bambino pro děti, jejichž
maminky si potřebují něco vyřídit. K dispozici nabídka táborů.
HLEDÁM PODNÁJEM v Řečkovicích do 3000 Kč měs. Volejte
č.t.: 608 368 103.
Nabízím ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE a drobné opravy v domácnosti.
Tel.: 541 228 364 denně po 18 hod.
VČELAŘ NABÍZÍ KVALITNÍ MED z Vysočiny. Akátový, smíšený
a lesní. Ceny od 90 Kč/kg. Dále nabízí propolis, mateří kašičku
a medovinu (55 Kč/0,5 l) - ochutnávka zdarma! Svatopluka Čecha
36, Brno-Královo Pole, tel.: 549 250 323. Po až Pá 15-18 h. nebo dle
tel. domluvy. Tramvaj č. 1, 6, 7 zastávka „Husitská“.
KADEŘNICTVÍ - Na Horáckém nám. (posilovna TAK HELLAS)
prac. doba ÚT, ST 8:00-15:00; ČT 13:00-20:00; PÁ 8:00-20:00; SO,
PO dle přání a domluvy. Těšit se na Vás bude Andrea Krčková,
tel.: 736 443 248.
HUBNĚTE S VÝŽIVOU AMERICKÝCH KOSMONAUTŮ.
Plnohodnotná náhrada stravy dodá minimum kalorií a vysokou
výživovou hodnotu. Tel.: 723 907 488.
NĚMECKÝ JAZYK - VÝUKA, doučování, konverzace. Tel.: 549
273 981, 604 553 901.
NABÍZÍME 3 VOLNÉ ZAHRÁDKY v osadě na okraji Řečkovic.
Volejte 549 275 717 po 20 hod.
VYMĚNÍM OB 3+1 v Řečkovicích za OB 2+1 lok. Řečkovice,
Medlánky, doplatek dohodou. Tel.: 606 717 589.
HLEDÁM K PODNÁJMU BYT 1+1, 1+kk nebo garsonku,
i nezařízený, do 5.000,-Kč/měsíc vč. inkasa. Tel.: 602 422 961.
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Pohled z ulice Bans
ys
trická
Banskkob
obys
ystrická

V úterý 27. ledna tohoto roku Zastupitelstvo města Brna schválilo názvy nových brněnských ulic. V neposlední řadě bylo schváleno
pojmenování malé ulice u nás v Řečkovicích, ústící do Banskobystrické, po géniu Járovi Cimrmanovi.
I letos je to 120 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři IV. vídeňské farnosti Franzi Huschkovi, který prováděl většinu zápisů
ve stavu opilosti, nelze dodnes s jistotou říci, zda se manželům Marlen a Leopoldu Cimrmanovým narodil synek v mrazivé únorové noci
roku 1856, 1864, 1868 či 1883. Matrikářův nejistý rukopis připouští i rok 1884.
Osobnost Járy Cimrmana ve své době ovlivnila snad všechny
obory lidské činnosti. Reformoval haličské školství, s hrabětem
Zeppelinem konstruoval první vzducholoď s tuhou konstrukcí
ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí, zkoumal
život polárních Samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem
Mlasků minul Severní pól o pouhých 7 metrů, v Paraguayi založil
loutkové divadlo, vynalezl jogurt…

V Čechách dosáhlo Cimrmanovo životní dílo vrcholu. Jako
kočovný dentista procházel snad všemi kouty naší vlasti. Český
lid ochotně otvíral ústa a svěřoval se mu se všemi svými starostmi
a trampotami. Z toho pak Cimrman vytěžil látku pro své
nesmrtelné divadelní hry. Byla to dramata takové umělecké síly,
že ani nemohla být svými současníky pochopena.
Jára Cimrman nesporně zavítal i do Brna. Pravděpodobný je
jeho pobyt u majitele řečkovické cihelny Antona Cicwarka. Někteří
historikové se domnívají, že Jára Cimrman vynalezl antuku právě
při zdokonalování podniku svého hostitele Antona Cicwarka,
náruživého hráče tenisu.
Především tyto poznatky vedly k pojmenování nové zástavby
v blízkosti bývalé cihelny ulicí Járy Cimrmana.
Řečeno ústy klasika: " Můžeme o tom diskutovat, můžeme
o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale je to tak všechno,
co se proti tomu dá dělat…"

Roz
es
ta
věná ulice Jár
ozes
esta
tavěná
Járyy Cimrmana
Placená inzerce

S použitím stránek www.cimrman.at
Oliver P
os
píšil
Pos
ospíšil

PR
OGRAM V Z
OO N
A ÚNOR 2004
PROGRAM
ZOO
NA
neděle 115.
5. 2. 200
20044 14.00 hod, promítací sál správní budovy
OVSKÁ
film: KOBRA KRÁL
KRÁLO
...tajemná, nebezpečná, hrozivá, ale přece nádherná královna
hadů...
neděle 22. 2. 200
20044 14.00 hod, promítací sál správní budovy
CI
film: BOUŘLIVÍ DRA
DRACI
...mají dokonalý sluch, jsou vynikající plavci, obratně šplhají
v korunách stromů a neustále mezi sebou bojují...

Placená inzerce

neděle 29. 2. 200
20044 14.00 hod, promítací sál správní budovy
Y Z ASS
AMU
film: VČEL
VČELY
ASSAMU
...nejdivočejší včely na světě jsou dvakrát větší než evropské
včely medonosné a jejich žihadlo je třikrát delší...
ŘEČ zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor:
Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky
upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu cela@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky
se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 1. 3. 2004. Zdarma.

