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U příležitosti vstupu naší země do Evropské unie jsem byl pozván na slavnostní koncert do Janáčkova divadla. Zahajovalo se
českou hymnou, na konci slavnosti zazněla také hymna evropská - Óda na radost. V prvních taktech jsme dlouhé sekundy rozvažovali,
jestli se i u této skladby stojí. Nakonec přece jen celé hlediště s určitými rozpaky povstalo. Připomnělo mi to nejistotu, kterou asi
většina z nás při vstupu do EU prožívá. Ještě před pár lety bych si tipoval, že převládajícím národním pocitem bude bujaré veselí.
Nakonec jsou to právě rozpaky. V každém z nás mají sice trošinku jiný podklad, ovšem diagnóza „snížené národní sebevědomí“ bude
u mnohých z nás společným jmenovatelem. Není účelem mého zamyšlení analýza pozitiv a negativ přistoupení, či snad posílení
našeho sebevědomí, chtěl bych jen vyslat trošku optimismu a zahnat trudomyslnost. K tomu se hodí citace refrénu z cimrmanovské
písně proti trudomyslnosti: „Tam kde hynuli vlci, tam kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobil.“ Věřím tedy, že máme šanci.
P.S.: Nevíte jaký má Evropská unie znak? Zeptal se mě na to můj pětiletý syn a já byl opět v rozpacích. Má vůbec EU nějaký znak?
Já vím jen o vlajce.
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Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a TJ SOKOL Řečkovice pořádají v pondělí 31. května 2003 od 16:00 hodin

DĚT
SKÝ DEN ZA RADNICÍ
DĚTSKÝ
v areálu bývalého pivovaru na Palackého nám. v Řečkovicích. Srdečně zveme všechny děti!
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TOJÍME V EVR
OPĚ?
OBST
EVROPĚ?
Bůh ví. Jak už je u nás zvykem, naše otázky se stále jen točí kolem obav z výhod či nevýhod ekonomických - o kolik menší dotace
proti jiným dostanou naši zemědělci, o kolik se nám zvýší platy a důchody nebo sníží ceny zboží a daně. Přes nespornou důležitost těchto
otázek jsme ale zapomněli, že vyspělým evropanstvím vládne mimo jiné slušnost, poctivost, spolehlivost, pracovitost a tolerance a že na
stát všeobecného blahobytu nelze zadělávat všeobecnými podvody.
Civilizovaná a slušná Evropa se rozhodla pro společnou kuchyni. Ale dnes žijící Češi se chutné a bohaté krmě starého kontinentu
pravděpodobně všichni nedočkají. Možná žádný z nás. Evropany se Češi jednou stanou pouze svým přičiněním. Ne snad díky svým
politikům. Ti mají ve zvyku přihřívat si svou vlastní polívčičku. I v té bohaté Evropě chutná ale i ten nejlepší vývar jednou líp a podruhé
hůř, podle toho, je-li ochucován kořením jednou z pravého a podruhé z levého příkopu. Nikdy nebývá jeho chuť tak vyvážená, aby
lahodila všem. Nedělejme si iluze. Ani v nablýskaných restauracích to občas není k jídlu. Svoje vlastní polívčičky si obvykle přihřívá
kdekdo.
Ptáme se, co a jak bude dál. Nikdo nás nebude šetřit a nesmíme se šetřit ani my sami. Musí také přijít konec českých legend. Pokud
zpíváme Bývali Čechové..., kdy to vlastně mělo být? V každé epoše se Češi kasají svou minulostí, ale nikdy to nebylo právě teď. Současnost
vždycky přišla zkrátka. Přešlo to i do role moderního českého politika. Iluzi minulého nahrazovat vidinou šťastné budoucnosti
a vzdáleného ráje. Je-li nějaký už existující nebo právě nabytý, bývá to opravdu jen na pohled, jak zpíváme ve své hymně. Přestaňme se nad
svými pivy opájet svou slavnou historií a trpitelstvím malého, stále někým utlačovaného národa, což jsme si vždycky svou poníženou
zbabělostí zavinili sami. Umíme hrdě táhnout do boje až pět minut po skončení bitvy. O to opojnější bývají pak ale naše vítězné nálady.
Kdykoli to někdo udělal za nás, zalykali jsme se svobodou a rázem byli stateční. Vzpomeňme si, kolik se po válce vyrojilo partyzánů a teď
zase třetích odbojářů. V jejich hrdinské činy (i když víme, že u nás se bojovalo spíše anekdotami) po několika návštěvách hospod mnozí
uvěří a příští generace návštěvníků hospod je už zanese do čítanek. Pak se to zapije pivem, zahuláká se Cikánko ty krásná, zatímco někteří
z kumpánů venku za ryčného skandování Čechy Čechům skutečného cikána mlátí baseballovou pálkou přes hlavu. Těm opravdu
statečným jsme se odvděčovali kriminálem a nebo dokonce popravami za vlastizradu.
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ZPRÁV
A Z 23., 5. MIMOŘÁDNÉ A 224.
4. SCHŮZE RMČ A Z XII. ZASEDÁNÍ ZMČ
ZPRÁVA

5. mimoř
ádná schůz
onala 2211. 4. Rada:
mimořádná
schůzee RMČ se kkonala
- schválila jako dodavatele, který provede výměnu copilitových stěn
schodišťových šachet v bytových domech Horácké nám. 4/5, 6/
7, 8/9, firmu PSK Group, spol. s r. o., Kuřimská 42, Brno,
- schválila jako dodavatele, který provede instalaci ústředního
vytápění v objektu restaurace při Vavřinecké vinárně, firmu
Plynoservis Libor Pohanka, Zatloukalova 47, Brno,
- schválila jako dodavatele, který provede elektroinstalaci v objektu
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TIČÍCH
UVOLNĚNÍ
BY
NEPLATIČÍCH
V průběhu měsíce dubna došlo v naší městské části k uvolnění
dalších dvou bytů obývaných dlouhodobými neplatiči
nájemného. V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů,
které umožňují získat do nájmu byt za předpokladu uhrazení
dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje:
1. Údaje o bytu - Novoměstská 23, 3. nadzemní podlaží, byt
č. 7, velikost 2+1, celková plocha 61,55 m2
- Výše dluhu - samotný dluh
68.225,-- Kč
- poplatek z prodlení ke 30. 4. 2004
45.644,-- Kč
Termín pro podání žádosti - do 2. 6. 2004
2. Údaje o bytu - Žitná 15, 11. nadzemní podlaží, byt č. 63,
velikost 1+1, celková plocha 35,3 m2
- Výše dluhu - samotný dluh
101.004,-- Kč
- poplatek z prodlení ke 30. 4. 2004
96.332,-- Kč
Termín pro podání žádosti - do 2. 6. 2004
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že
zájemce nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo
jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn.
Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je
k dispozici na bytovém odboru ÚMČ. Uhrazením dluhu 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, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
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restaurace při Vavřinecké vinárně, firmu Ing. Josef Tringela,
Sv. Čecha 1a, Brno.
XII. zasedání ZMČ se kkonalo
onalo 29. 4. Zas
tupit
els
tv
o:
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:
- schválilo závěrečný účet městské části za rok 2003,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - březen
2004,
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- projednalo majetkové body - prodeje pozemků,
- projednalo zápisy předložené jednotlivými výbory.
24. schůz
onala 5. 5. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- březen 2004,
- schválila smlouvu se společností SMART Comp., s. r. o., Jezuitská 3,
Brno, na umístění zařízení, jež umožňuje připojení k Internetu
a poskytování datových služeb, v bytových domech svěřených
městské části,
- schválila jako dodavatele, který provede instalaci termoventilů
s termohlavicemi a rozdělovačů topných nákladů v bytových
domech Žitná 7, 9, 11, 15, akciovou společnost Tepelné zásobování
Brno, Hlinky 68, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila záměr pronajmout stravovací provoz v objektu Hapalova
22 za účelem provozování veřejného stravování,
- projednala majetkové body - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila jako dodavatele, který vybuduje lávku přes Rakovecký
potok na místě dnešní provizorní, firmu Agromeli, spol. s r. o.,
Olomoucká 178, Brno,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..
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vyhlašuje záměr pronájmu formou nabídkového řízení na
pronájem nemovitého majetku - objektu č. p. 1490 na ulici Hapalova
22, k.ú. Řečkovice, za účelem provozování veřejného stravování
Objekt č. p. 1490 je přízemní zděná stavba, původně postavená
jako kuchyně pro sousední budovy bývalých jeslí a mateřské školky.
V objektu byla od roku 1998 nájemcem provozována veřejná jídelna
s výrobou jídla, stávající technologie kuchyně byla odprodána
nájemci a není předmětem pronájmu. Pro další provozování
veřejného stravování budou nutné drobné stavební úpravy
a dovybavení technologií na náklady nájemce.
Podlahová plocha všech pronajímaných prostor činí 240 m2.
Další informace a případná prohlídka objektu - u vedoucího
Odboru správy majetku ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Ing. Libora Stloukala, tel. 541 421 743.
Zájemci doručí či předají svou nabídku s požadovanými
doklady v zapečetěné obálce označené „Výběrové řízení na pronájem
nemovitého majetku - objektu č. p. 1490, Hapalova 22, k. ú.
Řečkovice“ nejpozději do 31. 5. 2004 na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, dveře č. 206 sekretariát, tel.: 541 421 713, fax: 541 226 124.
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Placená inzerce

- projednala návrh závěrečného účtu městské části za rok 2003,
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - březen 2004,
- schválila poskytnutí prostoru k prezentaci kandidátů do
Evropského parlamentu ve zpravodaji Řeč v rozsahu 1/4 strany
pro každý politický subjekt za poplatek 1 000 Kč,
- schválila vyhrazení výlepových ploch v městské části v době od
26. 4. 2004 k předvolební prezentaci politických subjektů
kandidujících do Evropského parlamentu,
- schválila jako dodavatele, který provede instalaci termoventilů
s termohlavicemi a rozdělovači topných nákladů v domech
Renčova 18 a 20, akciovou společnost Tepelné zásobování Brno,
Hlinky 68, Brno,
- schválila jako dodavatele, který provede nátěry oken v bytovém
domě Horácké nám. 8/9, firmu Karel Vanini, Soběšická 53c, Brno,
- schválila jako dodavatele, který provede celkovou opravu střechy
pavilonu B MŠ Měřičkova, firmu ELBAX, spol. s r. o., Vlárská 22,
Brno,
- projednala majetkové body - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila opravy komunikací, které budou provedeny v letošním
roce - jedná se zejména o opravy litých asfaltů na chodnících
v parku na Horáckém nám.,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
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V osmašedesátém jsme snili o revoluci a chtěli předvádět demokracii v socialismu s lidskou tváří. Ale stačil vojenský zásah a tato
srpnová noc udělala všemu konec. Bez výraznějšího odporu. S výjimkou těch, kteří uháněli k západním hranicím, se většina (po kolikáté
už?) přizpůsobila. Kde byl tenkrát náš hrdinný třetí odboj? Ani v roce 1989, kdy se to už zejména zásluhou Gorbačova všude rozjelo
a padla i berlínská zeď, nedělala většina Čechů nic jiného, než postávala na náměstích, cinkala klíči a zpívala, že krásnější je moře. Tuhle
opěvovanou sametovou revoluci už nešlo nevyhrát.
V posledních desetiletích se formovalo veřejné mínění vždycky proti někomu. Bylo protislovenské, proticikánské a především oprávněně
protikomunistické. Hubou se bojovalo proti všemu, co nebylo ryze pravicově české. Vstali noví kádrováci. Svět zíral na zpitomělý nárůdek
divokých lustrátorů a na pololegální plátky se seznamy údajných zločinců, zatímco opravdoví zločinci, zejména právě ti komunističtí, na
které se nedosáhlo, tiše rozkrádali stát. Když ho rozkrádali, hledali jsme svou identitu a když byl téměř rozkraden, dostali jsme blbou
náladu.
Vedle všech našich nectností nám chybí i elegance a galantnost. Slováky, kteří úspěšně napodobují společensky brilantní Maďary,
jsme pustili k vodě a přitom nám uniklo, že tady po dlouhá desetiletí slovenský šarm vyvažoval české hulvátství. Říká se také, že Čechům
chybí evropská dimenze - velkorysost. Po každém historickém otřesu se zabýváme hlavně tím, že otrocky přeznámkováváme svoji historii:
rok 1918 je jednou kladný, podruhé záporný. Podobně rok 1948 byl tehdy vítězný, nyní zavrženíhodný. Podobné nálepky si vysloužil i rok
1968. Tak se ale v moderní Evropě, která se právě snaží dávat dohromady, myslet nedá. Každý minulý děj má v sobě zakotveny skutečné
i potenciální klady i zápory. Ideologické škatulky se přežily. Země, která za jednu generaci několikrát kácí sochy a účelově přepisuje dějiny,
příliš sympatií nevzbuzuje. Doufejme, že Evropa k nám bude v tomto ohledu shovívavá a tolerantní. Nikdo na světě ale nemá v oblibě
věčné trpitele ani kverulanty. Uvědomme si také, že našich deset milionů lidiček Evropu ani svět nevytrhne. Nebyli jsme a nejsme středem
světa ani nějakým nositelem mimořádně záviděníhodných kultur, nejsme ani žádným mostem mezi kulturami, ideologiemi či civilizacemi.
Dokonce mnohý evropský stát ani neví, kde a co Česko je a plete si nás s Čečnou. Ani naše legendami vyšperkované dějiny nikoho
nedojmou.
Dejme se konečně do poctivé práce, naučme se bránit a přestaňme se bát. A především přestaňme chytračit. Na českou vyčuranost
není Evropa zvědavá. Věřme ale, že v naší zemi žijí i schopní, slušní a tvůrčí lidé, kteří budou mít co nabídnout, a když se dostanou do
politiky, že je jejich nabytá moc nebude svádět ke snahám si nahrabat, ale naopak k úsilí zlepšit poměry, v nichž je souzeno žít deseti
milionům jejich spoluobčanů. Možná se začnou obírat i myšlenkou, že naše cesta do Evropy nemusí vést jen přes Washington, ale ani přes
Německo. Možná se některý náš politik od jiného moudrého Američana dozví i to, že není tak bezvýhradně hrdý na pomyslnou
výlučnost pruhů a hvězd a amerikanizace Evropy mu začne připadat hloupá a směšná. Ale sami Američané vědí, že londýnský Tower,
římský chrám sv. Petra, pařížský Notre Dame nebo benátský Canal Grande do Disneylandu nedostanou.
Věřme, že už naše děti se budou chovat jako Evropané. Že když se vyhrnou z českého autobusu třeba ve vídeňském Shopping City,
nevyhlásí prodavači a ochranka pohotovost, že přijeli zloději. Že už nebudou chudí a neslušní, ale že to budou usměvaví a vstřícní lidé,
kteří evropanství přijali jako svůj životní styl a kteří budou hrdi na svou zemi v srdci Evropy.
A. D.

SOK
OLSKÉ BRNO 2004
SOKOLSKÉ
Sokolské župy Jana Máchala a Dr. Jindry
Vaníčka v Brně pořádají ve dnech 5. a 6. června
2004 přehlídku činností sokolské mládeže, která
má veřejnosti ukázat, jaký je SOKOL dnes
a program, který nabízí především mládeži.
V oddílech všestrannosti se tělesná průprava
dětí - aerobik, míčové a závodivé hry, pohybové aktivity - zaměřují
na zdravotně orientovanou zdatnost. Pestrá náplň cvičebních hodin
je zúročena v podobě veřejných vystoupení na tělocvičných
akademiích a největší odměnou je radost ze zvládnutí i působivých
hromadných stadionových skladeb.
Naše pohybová cvičení jsou vedena kvalifikovanými cvičiteli
a trenéry, vybíráme a vzděláváme další zájemce. V sokolském sportu
se uplatňuje především úroveň výkonnostní s tréninkem
nepřesahujícím únosné meze. Radost z každého dobrého výsledku
je (i v této, veřejností méně sledované kategorii) obrovská a pro
každého sportovce cennou odměnou za vynaložené úsilí.
Vrcholový sport je v Sokole zastoupen v menší míře, v některých
sportech však sokolské oddíly vychovávají reprezentanty republikové,
evropské i světové úrovně.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO, JEČNÁ 26
Tel.: 541 225 234
Nabízí, zv
e, infor
mu
je
zve,
informu
muje
Omlouváme se všem, kteří se dostavili na 6. ročník Potoulání.
Pro nepřízeň počasí jsme byli nuceni akci přesunout, a to na
začátek října. Termín bude včas oznámen.
Hledáme šikovného tatínka nebo dědečka, který by byl ochoten
věnovat se chlapcům ve věku od 8 let v tvořivém kroužku
(modelářství, práce se dřevem a jiné zručnosti).
Volejte K. Psotové.
V edici Proměny století vyšel již třetí díl historických
a současných fotografií dalších brněnských městských částí Řečkovic, Medlánek, Mokré Hory, Jehnic a Ořešína.
Publikace je k dostání u knihkupců na Palacké třídě
a v centru Brna.

Placená inzerce
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Navazujeme na novodobé brněnské sokolské tradice
SLET V BRNĚ 1994
SOKOLSKÉ BRNO 1997
SLET BRNĚNSKÝCH ŽUP 2000
Co je smyslem naší akce? Ukázat Sokol jako moderní organizaci
pro mnoho mladých členů, se řadou obětavých cvičitelů, trenérů
a organizátorů. Ukázat veřejnosti program, který Sokol nabízí
v tradičních i moderních sportech.
Centrem podstatné části všeho dění bude areál Sokola Brno I na
Kounicově ul., některé sportovní soutěže se budou konat i na
sportovištích jiných sokolských jednot v Brně.
ZVEME VÁS 5. A 6. ČERVNA NA SOKOLSKÉ BRNO 2004.
Ing. Jiř
Jiříí Růžičk
Růžičkaa
star
os
ta T
OL Řečk
taros
osta
TJJ SOK
SOKOL
Řečkoovice
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ŠKOL
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ŠKOLKY
JAZYK
OVÉ A SPOR
TOVNÍ TŘÍD
Y
JAZYKO
SPORT
TŘÍDY
PR
O R
OK 2004/2005
PRO
ROK
Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 nabízí volná místa
v jazykových třídách pro budoucí „třeťáky“ .
Dále nabízíme volná místa v budoucích šestých třídách - ve třídě
jazykové a ve třídě sportovní.
Bližší informace na tel. čísle 541 321 507 nebo osobně na ředitelství
školy.
ana Melichár
elk
Mgr
editelk
elkaa šškkoly
Mgr.. Iv
Ivana
Melichárkková, ředit
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ODINKA 2004“
„RODINKA
10. PTO Severka, působící v klubovně
na Horáckém nám. 12, pořádal
o víkendu 30. 4 - 2. 5. čtvrtý ročník akce
pro celou rodinu „Rodinka 2004“. Více
než 50 účastníků akce - dětí, rodičů
a vedoucích strávilo na základně
v Křižanově pohodový víkend v duchu
oddílových výprav. Cílem akce je totiž
vylákat rodiče od běžných starostí,
umožnit jim vrátit se do dětských let
a zahrát si s námi řadu her - a naopak
dát dětem možnost předvést před svou
rodinou, jak to v Severce chodí. Poznali
jsme v týmových soutěžích, která rodina
je dobrá parta a umí táhnout za jeden
provaz, seznámili jsme se navzájem
a rodiče dnes už dobře vědí, kdo se jim
v oddílu stará o děti. Na řadu přišly hry
rodinné, hry dětí proti rodičům, lanové
překážky, plavba na raftu, nechybělo

VÝT
VARNÉ DNY PR
O
VÝTV
PRO
T VOŘIVÉ N
A VRÁNO
VĚ
NA
VRÁNOVĚ
ML
ÝNĚ
MLÝNĚ
sobota 12. 6. 2004
neděle 13. 6. 2004

15:00 - 17:00 hodin
14:00 - 17:00 hodin

Téma bude dřevěný reliéf, materiál - lípa.
Cílem programu je seznámení se základní
technikou práce s dláty a možnosti využití materiálu - dřeva.
Na základě vlastní ideje, pak následuje realizace sochařského
dílka za pomoci odborného dohledu.
Je kladen důraz na tvořivé prostředí a samostatnou práci.
Minimální počet účastníku je pět.
Bližší informace získáte na Vránově mlýně (541 228 288).

DĚTI A R
ODIN
A, N
AŠE
RODIN
ODINA
NAŠE
BUDOUCNOS
T
BUDOUCNOST

foto P
ek
P.. Vlč
Vlček

K Mezinár
odnímu dni rrodin
odin
5. května
Mezinárodnímu
odinyy a dětí 115.
Protože na vás často vzpomínám a myslím, dovolte mi,
abych vás, rodičové a prarodičové, oslovila v letošním roku rodiny a v blížícím se dni dětí.
Ráda jsem se s vámi setkávala v ordinaci i mimo ni a prožívala radost z narození a vývoje
vašich dětí. Vydaná energie se mi vrchovatou měrou vracela v jejich úsměvu.
Proč se s vámi dělím o tyto myšlenky? Děti jsou stále pro mne vzpruhou a zdrojem
optimismu. Jsou snadno zranitelné a potřebují ochranu ode všech, kdo jsou kolem nich.
Rodí se bezmocné, ale vnímavé. Láska a péče rodičů jim dává dostatečnou jistotu a dobré
zázemí, ve kterém mohou bezstarostně vyrůstat. Jsou malé, přesto vám jsou schopny dodat
zpívání s kytarou a v rámci westernové
tolik síly, abyste je mohli dobře opatrovat. Děti si rodiče nevybírají, ale všechny by měly
motivace také country tance. Jsme rádi,
mít šanci procházet kvalitním životem. Je na nás všech, abychom dávali ze sebe vše ve
že se naše oddílová rodina rozrostla
prospěch dětí. Tím se jim dostane věna nejcennějšího - citu, lásky a pocitu bezpečí. Dítě
o nové přátele a už se těšíme, že se brzo
potřebuje více než my dospělí, potřebuje vědět, že vedle něho stojíte, neopustíte je
zase uvidíme - třeba v červnu na další
v nebezpečí, jste s ním, myslíte na ně i když jste vzdáleni, že se na ně těšíte. Dávejte jim to
tradiční akci - Letní pouti v Zamilovaném
najevo, i když se vracíte z práce hodně unaveni.
hájku.
Rodina je stále nejlepším prostředím pro harmonický vývoj dítěte. Soužití v rodině je to
za 10. PTO Severka
nejtěžší a zároveň nejradostnější, co nás v životě potkává a v čem se máme osvědčit. Pro svá
Hank
ocházk
Hankaa Pr
Procházk
ocházkoová
zaměstnání jsme získali vědomosti ve školách, z učebnic a spousty jiných informačních
www
.se
ver
www.se
.sever
verkka.cz
zdrojů. Pro rodinný život a výchovu dětí nemáme zdaleka tolik znalostí a mnohdy čerpáme
jen z příkladu našich rodin a nejbližšího
okolí. Přitom ve výchově jde o tak důležité
KL
UB ZA ŠK
OL
OU…
KLUB
ŠKOL
OLOU…
a náročné věci, jako o rozvrstvení priorit
v žebříčku hodnot, umění diferencovat mezi
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám. 12 opět zve děti od 7 do 14 let na svoje
novými skutečnostmi, vyrovnávání
klubové akce!
biologické odlišnosti muže a ženy, umění
kompromisu a trpělivosti. Vždyť nevzdávat
AK
TUÁLNÍ N
ABÍDKA
AKTUÁLNÍ
NABÍDKA
ABÍDKA: čtvrtek 27.
se při prvních neshodách, které patří
května - HRY NA HŘIŠTI
k životu, je mnohdy náročnější, než jakékoliv
Akce se koná u ZŠ Horácké náměstí na
zaměstnání.
pískovém hřišti od 17:15 do 19:00 hodin.
Ráda bych vás tímto oslovením povzbudila,
Budou připraveny různé druhy her podle
neboť to, co děláte pro děti je nesmírně
počtu a věku dětí - míčové hry, petanque,
záslužné a ušlechtilé. Chci povzbudit i ty,
ale hlavně naše oblíbená hra Vachbol
kterým soužití v rodině nevyšlo podle jejich
(obdoba softbalu). S sebou sportovní
představ, aby byli vytrvalí v dávání věnem
oblečení, vstup zdarma.
toho nejlepšího ze sebe svým dětem. V dítěti
vedle vás žije váš největší obdivovatel
PŘÍŠTÍ PR
OGRAM
PROGRAM
OGRAM: středa 23. června
foto P
ek
P.. Vlč
Vlček
s nejkrásnějšíma očima. Nepromarněte toto
- LETNÍ POUŤ S TÁBORÁKEM
krásné období.
Tradiční akce pro celou rodinu, jejíž 14. ročník se koná opět v Zamilovaném hájku.
Přeji vám, abyste měli sílu vychovávat děti
Čeká vás jako každoročně spousta her a soutěží, za odměnu pak drobné ceny v našem
v mravní čistotě, uchránili je před
„obchůdku“.
negativními svody a povzbuzovali je ke
Pro dospělé petanque, příp. další hry.
všemu dobrému.
Zahájení v 17 hodin, hry cca do 19 hodin. Od 19 hodin táborák a špekáčky.
Přeji všem - dětem, matkám, otcům, babičkám,
S sebou: 30 Kč hry + táborák (špekáček v ceně), 20 Kč pouze hry nebo pouze táborák,
dědečkům, aby láska, jistota a radost převládly
chcete-li, vemte si něco na sezení a vlastní hrnek
nad strastmi a svízelemi. Abyste pocítili, že je tu
Informace: tel.: 602 834 675 * http://www.severka.cz/klub * klub@severka.cz
vždy někdo, komu na vás záleží, kdo vás má
Klub Za školou pracuje za podpory MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a dotace
rád a že na to nejste sami.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.
MUDr
ajk
uso
MUDr.. E
Evva FFajk
ajkuso
usovvá
př
edseda kkomise
omise šškkols
tví a mláde
předseda
olství
mládežže
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LEGIONÁŘ 11.. JÍZDNÍHO PL
UKU
PLUKU
JAN
A JISKR
Y Z BRANDÝS
A
JANA
JISKRY
BRANDÝSA
Jedním z hlavních předpokladů vzniku Československé
republiky v roce 1918 bylo vytvoření národního vojska a na této
významné historické události se zásadně podílely jednotky
československých legií. Při jejich zakládání a organizaci v Rusku
spolupracoval i zanícený vlastenec a královopolský sokol, čsl. legionář,
ŠTĚPÁN BENEŠ, narozený 20. prosince 1894 v Brně-Králově Poli,
příslušník 1. střelecké brigády a divize Husitské, 1. střeleckého pluku
Mistra Jana Husa a 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa.
Působil v různých orgánech Československé národní rady
v Rusku, vedené T. G. Masarykem a bojoval v bitvách u Zborova,
Bachmače a na dalších bojištích celé transsibiřské magistrály až do
Vladivostoku.
Po návratu domů v létě 1920 nastoupil do státní služby
a intenzivně se věnoval veřejnému životu. Z jeho podnětu byla
např. ve výroční den upálení Mistra Jana Husa 6. července 1934
uložena v Husově sboru v Brně, Botanická 1, prsť z legionářských
bojišť I. světové války /Zborov, Doss Alto, Dobrudža, Terron/.
V roce 1938 bránil československé hranice v jednotkách SOS
/Stráž obrany státu/ a po zrádném Mnichovu a hitlerovské nacistické
okupaci se s celou rodinou zúčastnil ozbrojeného protihitlerovského
protinacistického odboje při I. čsl. partyzánské brigádě Jana Žižky,
v němž pět členů rodiny obětovalo své životy.
Po osvobození inicioval uložení prstí v Husově sboru v Brně
dne 5. října 1947 z různých koncentračních táborů, věznic a popravišť
/Osvětim, Mauthausen, Wohlau, Breslau, Dachau, Kounicovy
studentské koleje a Sušilovy studentské koleje/.
Po únoru 1948 byl předčasně penzionován s perzekučně
nízkým důchodem a umírá dne 4. května 1969. Tento vlastenec
a hrdina, čsl. legionář v Rusku, si aspoň v den 35. výročí smrti
zaslouží vzpomínku a položení kytičky na hrob č. 50, kde je uložena
urna s jeho ostatky ve skupině 13 na Ústředním hřbitově v Brně,
Vídeňská 96, společně s urnami manželky Boženy, rozené Zdráhalové
a dcery MUDr. Vlasty Benešové.
Jak je uvedeno na pomníku:
„VÁM, ŽIVÍ - ABYSTE NEZAPOMNĚLI!
VÁM, MRTVÍ - ABYSTE NEBYLI ZAPOMENUTI!“
MUDr
osla
MUDr.. Mir
Mirosla
oslavv Beneš

KNIHO
VN
A JIŘÍHO MAHEN
A V BRNĚ
KNIHOVN
VNA
MAHENA
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) srdečně zve občany
Řečkovic do své pobočky umístěné na Horáckém nám. 12. Knihovna
patří do sítě středních sídlištních poboček KJM. Fond knihovny
nabízí 15 621 svazků knih. V roce 2003 přibylo do knihovny 482
nových knih. Pobočka také umožňuje kopírovací služby z fondu
KJM. Kromě toho knihovna každým rokem odebírá časopisy, např.
pro děti oblíbený Čtyřlístek, pro dospívající ABC, pro dospělé
čtenáře Květy, Vlastu, Story nebo Sto a jedna zahraniční zajímavost.
Základ fondu tvoří klasická literatura, která mimo jiné obsahuje
doporučenou četbu pro děti. Děti také využívají literaturu
informačního charakteru, která jim slouží k doplnění školního učiva
nebo jako podklad pro vypracovávání zadaných školních prací.
Rok 2003 vyhlásila KJM rokem dětského čtenářství. Pro MŠ
Měříčkova a Kárníkova, ZŠ Horácké nám. a Úprkova bylo
uspořádáno 37 akcí s účastí 691 žáků. Paní knihovnice nabídla
školám 20 témat (např. Pověsti z Brněnska, Život v pravěku, Fantazie
kolem nás).
Díky každoroční finanční podpoře ÚMČ Řečkovice 10 000,- Kč
mohl být zkvalitněn knihovní fond pro dospělé i dětské čtenáře,
kterých v roce 2003 bylo 604, z toho 267 dětí. Poděkování také
patří všem čtenářům za věrnost, kterou knihovně zachovali po
dobu rekonstrukce knihovny, kdy musela být na dva měsíce zcela
uzavřena.
Současné umístění pobočky ve stávajících prostorách není
nejšťastnější, vedení KJM usiluje o další rozvoj služeb, který je
podmíněn získáním větších prostor.
Provozní doba: Po 13-18, Út 9-12 13-18, Čt 13-18

Rec_05_2004.p65

5

ZAHRADKÁŘI HOR
TUSU INF
ORMUJÍ
HORTUSU
INFORMUJÍ
V sobotu 21. 2. 2004 ve 14 hodin jsme se sešli v „Pivovaru“, abychom
zhodnotili uplynulý rok 2003, poseděli a podebatovali.
V sobotu 28. 2. 2004 proběhl zimní řez u př. Rákusové, kde př.
Jelínek názorně na zahradě ukazoval, jak řezat ovocné stromy.
V létě pak bude letní řez a zaštipování výhonů, o čemž budeme
informovat.
Ve středu 17. 3. 2004 v 19 hodin jsme se sešli na Velikonoční schůzi,
kde nám předvedla velikonoční aranžování paní Stloukalová, při
čaji a zákusku jsme si připomněli kouzlo svátků jara, poslechli si
dechovku a lidové písničky, které pro nás připravil př. Vlk.
Př. Magdová připravuje tyto zájezdy:
1. zájezd 112.
2. 6. 200
20044 - Jaro - léto na Šmelcovně u Boskovic,
arboretum a prodejna, zámek v Boskovicích, zahradnictví Jantar,
prohlídka města
2. zájezd 118.
8. 9. 200
20044 - výstava „Podzim na Perštýně“, prohlídka
hradu, jeskyně Rudka u Kunštátu, Kunštát město
Telefon př. Magdová 549 273 283 možno volat denně od 19 do 21
hodin.
Rádi bychom Vás i se svými rodinnými příslušníky na všech
akcích přivítali. Členská základna stárne, chtěli bychom získat nové
členy, jak do organizace, tak do výboru.
Sr
dečně V
ás zv
eme na osla
vu 85. výr
očí
Srdečně
Vás
zveme
oslavu
výročí

ÚS
TAVU SOCIÁLNÍ PÉČE
ÚST
KOCIÁNKA
KOCIÁNKA,,
4. 6. 2004 od 9 hodin, na Kociánce 2, Královo Pole
Odd. TEREZA, Terezy Novákové 62a, pořádá slavnostní
dopoledne pro děti 17. 6. 2004. Při této příležitosti si můžete
prohlédnout naše oddělení.
stredisko-tereza@quick.cz

JUBILANTI
V DUBNU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Marie SEHNALOVÁ
Milada KALMUSOVÁ
Marie ZÍDKOVÁ
Jaroslav MIKEŠ
Marie VÁŇOVÁ
Miloslav KOS
Marie ŠEVĆÍKOVÁ
Eugen MORBACHER
Marie DVOŘÁKOVÁ
Vlasta MENŠÍKOVÁ
Stanislav VORTNER
Věra KUČEROVÁ
Dobroslava ŠEBLOVÁ
Marie VOTAVOVÁ
Rostislav BÁLKA
Antonín DOSTÁL
Vlasta PĚNČÍKOVÁ
František DUFEK
Marie KLIČKOVÁ
Ludvík ZOUREK
Květoslava VALOVÁ
Milada KALIVODOVÁ
Jarmila ŠTEFLOVÁ
František KŘIVKA
Marie HAVLÍKOVÁ

94 let
93 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.
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Malíř, grafik a ilustrátor J. M. Krejčí je díky předchozím úspěšným výstavám v Řečkovicích
velmi dobře známý. Tentokrát jsme ovšem neposuzovali jeho nejnovější výtvarné počiny, nýbrž
výsledky neobyčejně rozsáhlé práce pedagogické.
16. dubna se v Galerii na radnici představilo sedmnáct vesměs „náctiletých“ současných
i někdejších žáků mistra Krejčího. Pestrá přehlídka talentů, pozoruhodných námětů a rozmanitých
výtvarných technik překvapila obsahem i velmi dobrou úrovní. Bohužel nelze na několika
řádcích věnovat každému z vystavujících pozornost, která by mu zajisté právem
náležela. Ohlédněme se tedy krátce alespoň za některými nejzdařilejšími díly. Za pozornost stojí
osobité keramické výtvory Jany Šabatové, absolventky výtvarného směru keramické školy
v Bechyni. Vázy, dózy, lité hrnky, modelované konvice, nádoby na med, talíře, závěsné talíře,
nádobí se zajímavým užitím reliéfů, zahradní plastiky i některé zcela mimořádné předměty jako
misky na bonsaj, keramický modelovaný odšťavňovač či cylindry lampy, to vše jsme mohli
obdivovat v neobyčejně nápaditém a vkusném provedení.
V oblasti malby a kresby zaujala práce velmi talentované Markéty Kratochvílové (studie předmětů
- Židle, Žehličky, Busta, Zátiší s květinami) a práce dvojice studentek Veroniky Kejdové a Zuzany
Dobrovolné (studie předmětů - Žehličky, Boty). Eva Čapková, která se věnuje malbě a práci se
siporexem, předvedla parafrázi díla velkého českého malíře J. Zrzavého. Její dílo vyniká dobrou
kompozicí i mimořádným smyslem pro barevné cítění (Zátiší). Pavla Nováková, která preferuje
práci s pastelem, vzbudila pozornost výbornými parafrázemi (Žena s lahví absintu, Ověnčená,
Zátiší). Lada Kratochvílová, absolventka brněnské SŠUŘ oboru výstavnictví, která studuje výtvarnou
výchovu na PeF MU v Brně, oslovila návštěvníky galerie půvabným cyklem s názvem „Mazlení“.
Konečně nelze opomenout výtvarný projev Veroniky Szemlové. Osobitý styl, humorný nadhled
a fantazii by jistě ocenili malí čtenáři veselých příběhů.(Slepičí polévka, Černé svědomí).
Nezbývá než poděkovat mistru Krejčímu za uspořádání tak zdařilé kulturní události, která nám
umožnila na okamžik nahlédnout do výtvarného světa nejmladší generace.
I. K
olař
ík
Kolař
olařík
íkoová

VELIK
ONOCE A MY 2004
VELIKONOCE
Kdo měl ještě donedávna pochybnosti o životaschopnosti a užitečnosti občanského
sdružení Verbum et musica se sídlem u nás v Řečkovicích při sboru Páně CČH, musel
letos svoje pochybnosti definitivně zavrhnout. Po úspěšných soutěžích mladých výtvarníků
Velikonoce a my a Vánoce a my 2002, po dvou mimořádně úspěšných nastudováních
muzikálů „Marnotratný syn“ a „Kazatel“, pocházejících z vlastní tvorby členů sdružení,
přišla na řadu v tomto roce opět výtvarná soutěž, tentokrát Velikonoce a my 2004.
Přes 500 prací rozdělených do skupin se světskou i biblickou tématikou Velikonoc
a jejich mystéria bylo tentokrát vystaveno nejen v hlavním sále Sboru Páně, ale i na
chodbách, schodišti a na sborovém kůru. Poprvé byla umožněna účast v soutěži žákům
a studentům ve věku od 15 do 18 let, což jednak vedlo k výraznému zvýšení úrovně
vystavených prací, zároveň však více zviditelnilo disproporce mezi jednotlivými věkovými
kategoriemi soutěžících. Hledat nejlepší práce bylo nad síly jednotlivce a i nadšený
kolektiv mladých studentek dějin umění z FF MU, který přijal již potřetí roli odborné
poroty byl po skončení soutěže viditelně na konci svých sil.
Bylo snahou odměnit nejlepší dílka v každé věkové kategorii v obou skupinách. Svoje
absolutní vítěze pak navíc odměnili zvláštními cenami brněnský biskup CČH, moravský
komtur Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a starostové městských částí Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora a Brno-Medlánky. Vyjmenovat odměněné práce resp. jejich tvůrce
přesahuje možnosti našeho zpravodaje. Zájemci o vlastní soutěž i činnost sdružení
Verbum et musica se mohou více dovědět v některém z vysílání Křesťanského magazinu
České televize, která o celé akci natočila inspirující dokument.
Zájem o soutěž Velikonoce a my byl mezi mladými výtvarníky i návštěvníky výstavy
mimořádný a dal pochybovačné části veřejnosti na vědomí jedno krásné a povzbudivé
svědectví: naše mládež rozhodně není tak špatná, jak se ji snaží veřejnosti prezentovat
některá media. Jde jen o to, probudit a podchytit správným způsobem mnohdy ještě
dřímající zájmy dětí a mládeže dřív, než tak učiní jiní. Že toto úsilí není marné
a zbytečné, dokládá činnost občanského sdružení Verbum et musica.
I.K.

CO MOŽNÁ NEVÍTE O HIS
TORII MORA
VY
HIST
MORAVY
Před časem uskutečněná, velmi úspěšná přednáška Doc. Z. Měřínského, CSc., z Filosofické
fakulty MU o nejnovějších poznatcích z dějin Velké Moravy inspirovala členy Výboru pro
národnostní menšiny k sestavení volného cyklu přednášek spojených s besedami
o zajímavostech z historie i současnosti Moravy.
Mezi přednášejícími se vystřídají přední odborníci, znalci moravské problematiky. Hned
v tomto měsíci, ve čtvrtek 27. května v 18 hodin, tak můžete navštívit besedu s PhDr. Jiřím
Adámkem o tom, Co možná nevíte o historii Moravy. Mnoho zajímavého se tedy tentokrát
dozvíte o naší zemi od vzniku Markrabství moravského v 11. století až po vrcholný středověk.
Takže již nyní si chystejte zvídavé otázky, vztahující se ke středověké Moravě i Brnu, na něž
vám libozvučným jazykem podbarveným slováckým dialektem odpoví známý brněnský
historik a archivář PhDr. Jiří Adámek.
Na besedu jménem pořadatelů zve
Dr
oláčný
edseda VNM
Dr.. I. K
Koláčný
oláčný,, př
předseda
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OBRAZY Z DOMO
VA
DOMOV
I OD
JINUD
ODJINUD
Asi už jen několik skalních příznivců naší
Galerie na radnici si vzpomene na velmi
úspěšnou výstavu obrazů brněnského malíře
Ing. Ivana Kulheima, člověka vzácného
talentu, který se v minulosti malbě věnoval
jen ve svém skrovném volném čase a který
se dnes, jako člověk na odpočinku svému
koníčku věnuje s plným nasazením.
Kulheimův nezaměnitelný, osobitý a jasně
čitelný rukopis vyniká nejlépe v krajinomalbě,
kam dokáže jedinečným způsobem vložit
prvek dynamiky, vnitřního pohybu a jistého
atraktivizujícího napětí.
Přimět Ivana Kulheima uspořádat výstavu
je úkol velmi nesnadný, proto si lze vážit
skutečnosti, že s nabídkou uspořádat výstavu
v naší galerii přišel sám. Důvod proč se
výstavám většinou brání je nasnadě - kdo
zná jeho tvorbu pochopí, že jeho obrazy se
v domovském ateliéru příliš nezdrží. Většina
se jich prodá ještě dřív „než mistrovi
uschnou“.
Na rozdíl od předchozí krajinářské tvorby,
čerpající náměty z domácího prostředí, bude
letošní květnová výstava Ivana Kulheima
ztvárněním dojmů a vzpomínek z cest po
Bretani, Azurovém pobřeží, severní Itálii,
středomořských ostrovech a dalších zemích,
které dovedou stejně zaujmout jako třeba
naše krásná Vysočina. Ta však bude výstavě
vévodit.
Mám obrazy Ivana Kulheima rád a už nyní
se na jeho výstavu těším. Zvláště na obrázky
z Bretaně, která mně, stejně jako jemu
přirostla k srdci.
Výstava Obrazy z domova i odjinud bude
zahájena v pátek 21. května v 18 hodin
vernisáží a potrvá do neděle 30. května.
Otevřena bude jako obvykle: v pracovní dny
od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12
hodin a rovněž odpoledne od 14 do 17 hodin.
I.K.

DŮM N
A PŮLI CES
TY
NA
CEST
Ještě do středy 19. května můžete
v přízemních chodbách naší radnice
zhlédnout teprve nedávno instalovanou
výstavu fotografií brněnského Sdružení
pěstounských rodin. Jejich jedinečný projekt
Dům na půli cesty se v našem kraji postupně
realizuje v právě rekonstruovaném bývalém
loveckém zámečku Velký Dvůr
(Leopoldsruhe) nedaleko Pohořelic. Tento
objekt, který předchozí uživatelé přivedli na
pokraj totální zkázy nyní členové
jmenovaného sdružení za pomoci dotací,
grantů a sponzorských darů uvádějí většinou
vlastníma rukama do stavu, kdy bude moci
sloužit jako skutečný dům na půli cesty mezi
jejich dosavadním „domovem“ v dětských
útulcích a „pasťácích“ a normálním životem
svobodného občana. Zde si budou postupně
navykat na samostatný způsob života, který
dosud nepoznali. Možná, že po zhlédnutí
fotografií začnete na problematiku této
skupiny mládeže nazírat jinak než dosud.
Na výstavě jsou k dispozici i propagační
materiály celého projektu.
I.K.
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Činnos
u Kr
ole na kkat
at
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emí MČ Řečk
ovice a Mokr
Činnostt MP
MP-- rree vír
víru
Kr.. P
Pole
atas
astr
trálním
území
Řečko
Mokráá Hor
Horaa
Dne 3. 3. 2004 v 11:29 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. U Vránova mlýna, kde se měl pohybovat muž podezřelý z vloupání.
Hlídka MP na místě v 11:35 hodin kontaktovala oznamovatele, který jí sdělil popis pachatele vloupání do sklepních kójí domu a dále také
hlídce sdělil, že se zřejmě tento pachatel stále ukrývá někde ve sklepních prostorách domu. Hlídka proto provedla pátrání v objektu. Při
tomto byl ve sklepě nalezen pachatel vloupání, který se hlídce ke všemu doznal a dále sdělil, že odcizené věci chtěl později rozprodat na
vlakovém nádraží. Protože vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo strážníky MP přivolána hlídka policie
ČR, která si od nich celou záležitost převzala k dalšímu došetření a dořešení.
Dne 4. 3. 2004 v 15:30 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. Podpěrovu k OD Billa, kde se má nacházet žena, která nalezla
kufřík odložený u nákupních vozíků. Oznamovatelka tento kufřík otevřela a zjistila, že se v něm nachází větší finanční hotovost. Hlídka
na místě v 15:40 hodin kontaktovala oznamovatelku a převzala od ní kufřík, ve kterém, jak se později zjistilo, byla finanční hotovost ve
výši 115 422 Kč. V kufříku se rovněž nalezly osobní doklady majitele, který pocházel z Liberecka. Hlídka sepsala seznam nalezených věcí
a sepsala úřední záznam. Kufřík s penězi a doklady byl včetně záznamu strážníků předán policistům ČR, kteří majitele vyrozumí
a následně mu věci předají.
P
uba
Peetr K
Kuba

INZER
CE
INZERCE
MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 5 49 27 27 38, 604/51 87 76.
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel.: 541227559, mobil 737/405886.
DRAK - dětské tábory (7-18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (19 let). Léto, zima-Vysočina, pestrý program,tradice. Nabídku zašleme
zdarma.Tel.: 541634309, www. drak.cz
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“.

PRODÁM STÁNÍ V HALOVÉ GARÁŽI - Uprkova ul. Cena
dohodou. Tel. 737 305 513.
KDO PŘIPRAVÍ na př. zkoušky mat., fyz. na rok 2005. Tel: 541 22
78 35 večer.
KOUPÍM BYT v OV, Řečkovice, Medlánky.
Tel.: 606 48 48 15.
SALON PAULI, Kolaříkova1, areál VYSOČINA, nabízí modeláž
umělých nehtů - gel, porcelán, acryl, jap. manikůra Pi-Shane,
objednávky 777 556 738. Akce od 1. 5. každé sedmé doplnění
zdarma!
PRODÁM řadovou garáž u hřbitova v Řečkovicích. Cena dle
dohody. Tel.: 541 22 59 07.

FY. AUREUS NABÍZÍ PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY Dvořákova
14, Brno, Tel: 542211499, mob. 776052531

DLOUHODOBĚ PRONAJMU garáž na Novoměstské za Delvitou.
Tel. 605 48 73 23.

DĚTSKÝ TÁBOR U TELČE, 3390,- Kč/14 dní, web: tabory.unas.cz,
tel. 603 338 620, 547 224 160.
MALÍŘSKÉ PRÁCE - LEVNĚ. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.

Víte o někom kdo potřebuje půjčit 50-200 tis. Kč? Staňte se našim
doporučitelem. Odměna 500,- Kč za průměrnou smlouvu. Tel.:
547 221 100, 603 145 097 nebo 605 731 842.

KOUPÍM ZDĚNOU GARÁŽ v Řečkovicích nebo v Medlánkách.
Tel: 549 272 037, mob.: 728 575 367.

VEŠKERÉ ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE a drobné
domácnostech. Tel.: 541 22 83 64

AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul.
Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,7, zast. autobusu č.
42, 41) ceny: střih + fouk. 180,- Kč, trvalá, melír, barvení 370,- Kč
vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Na objednávku.

OPRAVY ČAL. NÁBYTKU - JIŘÍ ČERNÝ,

MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.

3+1 S GARÁŽÍ V DOMĚ PRODÁM, ul. Bratří Křičků, cihlový.
Tel: 603 814 867.

HLEDÁM menší byt DB, OV do 900 tis. Kč. 777 018 393.

opravy v

tel. záz. fax: 549 274 859, mobil: 723 161 929.
ÚPRAVNA PSŮ, stříhání, koupání, trimování, M. Petrlíková,
Božetěchova 83, Brno-Kr. Pole, tel.: 541214902, 608857160.

AUTOŠKOLA SLON Vás kvalitně připraví k získání řidičského
oprávnění pro sk.B již od 5300 Kč. Učebna v hale nádraží
ČD Brno-Kr.Pole. Po-Pá 14:30-17:30 Tel: 776 552 836
PRONAJMU garáž za kasárnami 600,- Kč/měs. Tel: 602/
776543
PRODÁM 2 zánovní králíkárny s plech.střechou (á 4 kotce)
rozměr jedné králíkárny 160x90x130 cm. Tel: 549 272 037,
mob.: 728 575 367
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket,
tel.: 541 225 660, 721/775 600.
HLEDÁM nehtařku s ŽL do nové provozovny v Brně Řečkovicích - Duhová Pole. Tel. 608 456 990, 549 27 26 52.
UBYTOVÁNÍ v Jizerských horách - nový rodin. penzion,
pokoje s WC a sprchou, kuchyň, spol. místnost, v blízkosti
aquaparky. 483381778, www.sweb.cz/penzionujavoru
HLEDÁTE zajímavý výdělek? Tel. 724 242 092.
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Fotbalový oddíl SK Řečkovice pořádal dne 3. 4. 2004 druhý ročník
fotbalového turnaje mladších žáků za účasti pěti družstev. Vítězem
se stal FC Kuřim, na druhém místě skončili domácí - SK Řečkovice
A, za třetím MKZ Rájec-Jestřebí se umístilo Řečkovické "béčko"
a za ním již jen ČKD Blansko.
Nejlepším brankářem se stal René Chlubný (SK Řečkovice B)

a střelcem Robert Staněk (SK Řečkovice A).
I když letos pohár nezůstal doma, můžeme být s výkonem domácích
celků spokojeni. Přestože druhý domácí tým skončil až na čtvrtém
místě, prohrál jen jeden zápas (s vítězem) a tři remizoval. Počasí
turnaji také přálo, a tak se můžeme těšit na další ročník.
Josef K
ugler
Kugler
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ŘEČ zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor:
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 24. 5. 2004. Zdarma.
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zahájila zápis do
- výukové hry na hudební nástroje - klavír, kytara, flétna,
housle, klávesy, po dohodě i jiné dechové nástroje- a
zpěv
- přípravné hudební výchovy
- pohybové výchovy pro děti školního i předškolního
věku
- baletní přípravky
- kurzu Lidové tance a gymnastika pro školní děti
Veš
mace a př
ihláš
ky
eškker
eréé infor
informace
přihláš
ihlášky
ky::
- v kanceláři školy
- tel. fax. 541225173, universum@volny.cz
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Soukr
omá základní umělecká šškkola
Soukromá
UNIVERSUM, s.r
.o.
s.r.o.
62
no, K
oř
ens
kého 23a,
6211 00 Br
Brno,
Koř
ořens
enského

