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VEČER FRANTY KOCOURKA
Začátek léta v Řečkovicích si nelze představit bez Večera Franty Kocourka, pořádaného tradičně v amfiteátru areálu bývalého pivovaru na Palackého náměstí. Ani letos tomu nebude jinak.
Příznivci legendárního brněnského gladiátora a řečkovického rodáka se mohou těšit na

sobotu 5. července.
Od 14. hodiny začne velkolepá show moderovaná Jindrou
Eliášem a Petrem Rychlým. Účast přislíbili Buty, Ivan Hlas, Bára
Basiková, Hradišťan, Miroslav Donutil, Leona Machálková, Dalibor Janda, Karel Černoch, Železný Zekon, Prometheus, Los Brňos a celá řada dalších účinkujících. Nebude chybět ani tradiční
ohňostroj a ke spokojenosti jistě přispějí i opékaná selata.
Večer Franty Kocourka bývá brzy vyprodaný, přesto můžete
zkusit štěstí v prodejně KOCMAN NÁBYTEK na ulici Kolaříkova,
třeba tam pro vás ještě nějaká vstupenka zbyla.
O. P.

VŠICHNI SE PTAJÍ, COPAK TO STAVÍ – VENKOVNÍ ÚPRAVY
PŘED VAVŘINECKOU VINÁRNOU
Do své druhé etapy postoupila investice naší městské části, nazvaná
„Venkovní úpravy před objektem Vavřinecké vinárny“. Jedná se o plochu
na Palackého náměstí, vymezenou kostelem a objekty restaurace
a Vavřinecké vinárny. Po rozsáhlých zemních pracích a přeložkách inženýrských sítí, započatých již v loňském roce, vyrůstají nyní na staveništi opěrné zdi, základy schodišť, jímka technologie kašny a podkladní vrstvy dlážděných ploch.
Výsledkem stavební činnosti bude útulné náměstíčko, poskytující odpočinek a posezení v příjemném prostředí, stejně jako reprezentativní nástup do areálu bývalého pivovaru, kde se konají tradiční Vavřinecké hody.
Mezi kostelem a stávajícím parkovištěm u sýpky vznikne nový chodník
a terasa s lavečkami. Celá plocha „náměstíčka“ bude vydlážděna tmavou
žulou, kombinovanou půlkruhy ze světlé žuly, soustředěnými kolem kruhové kašny. Kašna bude zahloubena do kruhové podesty dominantního
schodiště, vedoucího do areálu bývalého pivovaru. Rovněž schody, kašna
a obklady opěrných zídek budou vyrobeny ze světlé žuly, původem z Číny, Pohled na venkovní úpravy před objektem Vavřinecké vinárny,
neboť zdejší světlá žula nedosahuje při srovnatelných nákladech tak dob- v popředí schematický půdorys kostela sv. Vavřince.
rých estetických vlastností. Příležitost k posezení poskytnou též lavičky,
umístěné v zeleni a u kašny, i letní zahrádka zdejší restaurace v prostoru mezi novým parkovištěm a štítem restaurace.
Celá investice si vyžádá bezmála 9 milionů korun a bude dokončena v první dekádě srpna tohoto roku. Doufejme, že velkoryse pojaté plochy
z materiálu odolávajícího zubu času odolají i lidskému vandalismu. Jedná se totiž o zvelebení obecního majetku, jehož součást tvoří – vedle rekonstruovaného prostranství – i přilehlé budovy restaurace a Vavřinecké vinárny.
O. P.

INFORMACE ÚMČ
ZPRÁVA Z 8. A 9. SCHŮZE RMČ
A Z V. ZASEDÁNÍ ZMČ
8. schůze RMČ se konala 30. 4. Rada:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden–
březen 2003,
– schválila výzvu dodavatelům k podání nabídky na celkovou opravu
střechy sýpky v areálu bývalého pivovaru,
– schválila jako zhotovitele, který provede výměnu části oken v objektu T. Novákové 2, firmu OKNO, spol. s r. o., Vážného 15, Brno,
– schválila smlouvu o dílo s firmou LDT, spol. s r. o., Vránova 64, Brno,
na sanaci klenbových sloupů ve Vavřinecké vinárně,
– projednala majetkové body – pronájmy a prodeje nemovitostí,
– neschválila uvedení části plochy před provozovnou Tukan v ulici Böhmově jako restaurační zahrádky v příloze k nařízení statutárního
města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“,
– schválila rozšíření termínů sňatků o 6. 6. 2003,
– projednala zápisy předložené komisemi.
V. zasedání ZMČ se konalo 15. 5. Zastupitelstvo:
– souhlasilo bez výhrad s celoročním hospodařením městské části za
rok 2002,
– vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden–březen 2003,
– schválilo potřebná rozpočtová opatření,
– vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden–
březen 2003,
– souhlasilo s odnětím svěřeného majetku – školského objektu T. Novákové 2 a souvisejících pozemků – za podmínky, že celý areál bude
využit pro gymnázium,
– projednalo majetkové body – prodeje a směny nemovitostí,
– stanovilo ulici Böhmovu jako území, na kterém je k ochraně před hlukem a vibracemi nařízen konec veřejné produkce hudby, provozní
doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven a služeb ve dnech neděle–čtvrtek do 22 hodin, ve dnech pátek–sobota do
23 hodin (toto ustanovení musí ještě být schváleno orgány města
Brna),
– nesouhlasilo s opravou funkčního využití ploch v Územním plánu města Brna v lokalitě při ulici Ječná z ploch určených pro školství na tzv.
smíšené plochy obchodu a služeb,
– schválilo odpověď na dopis občana o situaci v Zamilovaném hájku,
– projednalo finanční rozvahu, předloženou soukromou osobou, na rekonstrukci bývalého koupaliště a výstavbu sauny v ulici Jandáskově
v Mokré Hoře, vyslovilo nesouhlas s realizací tohoto záměru,
– projednalo zápisy předložené jednotlivými výbory.
9. schůze RMČ se konala 28. 5. Rada:
– schválila jako zhotovitele, který provede opravu zdravotně-technické
instalace v bytových domech Kunštátská 2, 4 a Novoměstská 61, firmu OSS Brno, Myslivečkova 8, Brno,
– projednala bytové záležitosti,
– schválila výzvu dodavatelům k podání nabídky na dokončení technické infrastruktury (komunikace a veřejné osvětlení) v tzv. I. etapě
výstavby obytného souboru Duhová pole,
– schválila jako zhotovitele, který provede výstavbu splaškové kanalizace v ulici Pod zahradami, firmu Inženýrské stavby Brno, Hudcova
72, Brno,
– schválila jako zhotovitele, který provede opravu vchodu do budovy
T. Novákové 2, firmu STAVREO, s. r. o., Měřičkova 87, Brno,
– projednala majetkové body – pronájmy a prodeje nemovitostí,
– souhlasila s uzavírkou chodníku v ulici Žilkově v měsících červen
a červenec letošního roku (bude zde probíhat výměna plynového potrubí), chodník bude uzavřen v úseku od ulic Díly a Jelení směrem
k Ivanovicím, rada stanovila požadavek, že uzavírka bude probíhat
po částech, že bude vyhrazena část plochy vozovky pro pěší a budou
zřízeny bezbariérové nástupy na vozovku,
– schválila znění anketního lístku, určeného obyvatelům ulice Prumperk,

týkajícího se možných dopravních opatření v této ulici,
– souhlasila s neodkladným odstraněním propadlého panelového přemostění potoka Rakovec v Mokré Hoře, po němž vede cesta pro pěší,
dále souhlasila s vybudováním provizorního přemostění a se zpracováním projektové dokumentace, řešící trvalé přemostění,
– schválila rozšíření termínů sňatků o 5. 7. 2003,
– projednala zápisy předložené komisemi.
L. F.

INFORMACE SOCIÁLNÍHO ODBORU
Sociální odbor při své činnosti zjistil, že pro nezletilé děti v naší
městské části není problémem opatřit si alkohol, cigarety i jiné návykové látky. Všeobecně jsou známé škodlivé účinky alkoholismu a jiných
toxikomanií včetně kouření. Určitě každý dospělý má zájem na tom, aby
se u dětí a mladistvých nevytvářely podmínky pro vznik závislosti na
návykových látkách. Na to pamatuje i platný právní předpis, zákon č. 37/
1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jehož
některá platná ustanovení připomínáme:
Zakazuje se:
– prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat jejich požívání osobám mladším 18 let a při kulturních podnicích
a tanečních zábavách určených pro mládež,
– zakazuje se prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let.
Každý, kdo prodává nebo podává alkoholické nápoje, jiné návykové látky a výrobky je obsahující nebo tabákové výrobky, je povinen odepřít jejich podání nebo prodej osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku, pokud ji neprokáže úředním dokladem.
Zákonní zástupci nezletilých a osoby, do jejichž péče byli nezletilí
svěřeni, jsou povinni dbát dodržování zákazů týkajících se nezletilých.
Na zdejším sociálním odboru je k nahlédnutí úplné znění zákona
o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, rovněž zde pracuje kurátorka pro děti a mládež, na kterou se mohou zákonní zástupci
nezletilých obracet nejen při výchovných problémech, ale právě i při
zjištění anebo podezření na užívání alkoholu nebo jiných návykových
látek svých dětí.
B. Trnková

NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADŮ
Sběrné středisko odpadů v Hapalově ulici od 28.5.2003 přerušilo
svou činnost. Do doby jeho otevření v náhradní lokalitě (za garážemi
při křižovatce ulic Novoměstské a Hradecké) mohou občané bydlící
v naší MČ využít například těchto nejbližších sběrných dvorů:
Královo Pole, Milíčova
Pondělí 12–18, úterý až pátek 10–18, sobota, neděle 9.30–12 hod.
Ivanovice, Atriová
Úterý až sobota 8.30 –12, 13–17.30 hod.
Jehnice, Plástky
Úterý, čtvrtek 16–19, sobota 9–13 hod.
Medlánky, Rysova
Pondělí 13–17, úterý až pátek 9–12, 13–17, sobota 8–12 hod.
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

PLEVEL MIMO ZÁKON
Pohled na zcela zaplevelený pozemek je patrně málokomu příjemný. Mýlí se však ten, kdo se domnívá, že plevel na neobdělávané zahrádce či jiném pozemku je jen a jen věcí majitele parcely. Není tomu tak.
Plevelná rostlina je totiž škodlivý organismus a zákon č. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékařské péči, v platném znění, ukládá vlastníkům pozemků
povinnost „omezovat výskyt a šíření těchto organismů tak, aby v důsledku jejich přemnožení nevznikla škoda jiným osobám a aby nedošlo
k poškození životního prostředí a zdraví lidí nebo zvířat“. K nejčastějším negativním vlivům na okolí patří roznášení semen plevelů a zaplevelování sousedních pozemků. Nelze ani pominout, že pyly některých
druhů vyskytujících se na neudržovaných pozemcích patří mezi alergeny. Může se tedy stát, že zanedbání údržby pozemku spojené s popsanými škodlivými následky povede až k pokutě.
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

SKAUTI PLNÍ IDEÁLY „JESTŘÁBA“

POHÁDKA O DĚTSKÉM DNU

I přes zdánlivé přehlížení problémů a nedostatků ve svém okolí se
mezi námi občany najdou zájmové skupiny, které svým přístupem
a ochotou přispívají ke zlepšení prostředí nezávisle na osobních zájmech.
Ještě více potěší fakt, že se jedná o skupinu mladých lidí se zájmem o přírodu. Mezi takovou patří i místní řečkovičtí skauti ze 16. střediska skautů, 46. oddílu jménem „Znamení duhy“, kteří sami nabídli svou pomoc
s likvidací odpadků a menších černých skládek v lokalitě Vránova mlýna. V době, kdy většina naší mládeže tráví čas ve víru diskoték nebo jen
tak při cigaretce debatuje o sobotních večerních pořadech na Nově, je
to zvlášť potěšitelné. Ve spolupráci s naším oddělením životního prostředí zajistili vlastními silami během jediného dne odklizení a svoz
odpadků do ivanovického sběrného střediska.
Závěrem nezbývá než poděkovat a těšit se na další spolupráci s lidmi ochotnými se podílet na zlepšení prostředí nás všech. Děkujeme.
Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí

Bylo, nebylo, za devatero paneláky, devatero chodníky, PLIVOU –
Lachemou, sokolovnou a začarovaným zámečkem, zvaným radnice,
v den pondělní druhý červnový, v prvním roce panování Václava II.,
řečeného Klaus, konal se dětský den.

KONTEJNERŮ NA POUŽITÝ TEXTIL UBYLO
Společnost E+B TEXTIL, s.r.o., nám oznámila, že omezuje sběr použitého textilu. Nebude již možné využít sběrné nádoby na ulici Žilkově
u Manea a na parkovišti při nákupním centru Vysočina. K dispozici občanům zůstávají kontejnery na Měřičkově 18 a na Novoměstské u Delvity.
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ DUPLIKÁTŮ
MATRIČNÍCH DOKLADŮ
Matrika ÚMČ oznamuje, že od 1. 1. 2003 došlo ke změnám v zákoně
o matrikách. Matriční knihy i sbírky listin vedené na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora do 31. 12. 2002 byly přesunuty na ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2.
Pro občany to tedy znamená, že veškeré duplikáty matričních dokladů (rodné listy, oddací listy a úmrtní listy), které byly vydávány do
31. 12. 2002, se vyhotovují na ÚMČ Brno-střed. Toto platí pro matriční
události (narození, sňatky, úmrtí), které se staly v naší MČ do 31. 12.
2002. Matriční doklady a jejich duplikáty pro narození, sňatky, úmrtí,
které nastaly v obvodu naší městské části po 1. 1. 2003, si občané mohou nechat vyhotovit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Lucie Petrželová, matrika

DALŠÍ INFORMACE
NADĚJE,
občanské sdružení
Domov pro přechodné pobyty seniorů s denním
stacionářem Brno-Řečkovice, Hapalova 20,
tel. 549 274 340,
pro Vás na měsíc červen připravil
následující program:
Úterý od 8 hod. Masáže paní Herbergové, objednávky
na tel. č. 545 544 961, mobil 607 787 161 nebo přímo
v domově „Naděje“
13 hod. Cvičení jógy pí Herbergové
Středa 13 hod. Trénink paměti Mgr. Jonášové
Čtvrtek 14 hod. Kondiční cvičení pro seniory Mgr. Jonášové
15 hod. Odpolední klub + posezní při kávě a čaji
Rádi bychom poděkovali dětem z MŠ Kárníkové, které potěšily srdíčka našich klientů ze stacionáře Naděje svými tanečky a skvělým pásmem pohádek.
Fandíme zdařilé práci paní učitelky, za kterou moc děkujeme.
Za všechny obyvatele i zaměstnance děkuje Nečasová Zdena, vedoucí stacionáře Naděje, Hapalova 20.

Pacholata dobrá i zlobivá zápolila v kláních všelijakých na Horáckém rynku. Unaveny zápolením, vydaly se děti za zelenými pentličkami. Ty je dovedly tam, kde kdysi naši moudří předkové vařili sobě mok
proti trudomyslnosti. Tu spořádané děti směnily splněné úkoly za rozličné pamlsky i špekáčky. Dobří lidé rozdělali oheň, ošpičatěli pruty a děti
pekly a opékaly. K tomu hodování tančily víly a lesní skřítkové, písně
honácké zapěli pánové z Vikýřů.
Inu, co bych vám ještě povídal, já tam byl, počasí velebil, šikovné
děti chválil a fotil. Když se řečkovický Sokol s PLIVOU – Lachemou
a městskou částí spojí, vše se v dobré obrátí. Tak příští rok do ještě hezčí
pohádky!
O. P.

OZNÁMENÍ
MUDr. Jitka Matiašovicová,
praktická lékařka pro děti a dorost, Brno, Medlánecká 23
oznamuje změnu ordinačních hodin z důvodu zajištění
pohotovosti v úterý odpoledne pro děti z Řečkovic a okolí
s účinností od 16. 6. 2003.
Pondělí 7.15–11.30 hod. (pro nemocné)
13–15 hod. (prevence pro zvané)
Úterý 10–12 hod. (poradna pro kojence)
13–16.30 hod. (pro nemocné + pohotovost)
Středa, čtvrtek, pátek – beze změn.
Pozn.: V pondělí odpoledne do 16.30 hod. a v úterý dopoledne
do 10 hod. ordinuje i pro akutní případy dětská lékařka
na OZS Vránova 172.

JEŠTĚ JEDNOU PROSBA O POMOC
Vedení Moravské komturie Řádu sv. Lazara Jeruzalémského se znovu obrací na všechny naše spoluobčany se žádostí o materiální pomoc
ve prospěch obce Počeplice u Štětí nad Labem, která byla v loňském roce
těžce postižena povodněmi. Ve vesnici se stále ještě nedostává nábytku
všeho druhu. Proto vás prosíme, kdo uvažujete o výměně nábytku ve
své domácnosti a svůj stávající, ještě v dobrém stavu sloužící, nábytek
hodláte zlikvidovat, nabídněte ho, prosím, na tel. č. 549 271 014 (večer
od 20 do 21 hod. do konce června t.r.)
Prozatímní nabídka našich čtenářů je skrovná, zahrnuje doposud
jen menší množství potřebného vybavení domácností a s tímto množstvím nelze automobil vypravit.
Za vaši budoucí pomoc a šlechetnost děkuje
Dr. Ivan Koláčný, KCLJ

ŘEČKOVICKÝ MAJÁLES

PROMĚNY STALETÍ 2

Kdo nespěchal 1. května na výlet a zůstal v Řečkovicích, mohl tradičně zhlédnout majálesový průvod masek místního gymnázia. Tentokrát by potkal třeba rusalky, noty, krysy a krysaře, baletky nebo Jožina
z bažin a snad by se dovtípil, že letošní akce proběhla ve znamení Můz –
Hudby a Tance. Pokud by ze zvědavosti průvod následoval, dostal by se
k sokolovně a možná i dovnitř. Zde byla ke zhlédnutí různá hudební,
taneční či sportovní představení včetně vyhodnocení hudebních kategorií, ve kterých soutěžili učitelé.
Tradice majálesů na gymnáziu v Řečkovicích trvá již osm let. Organizaci mají na starosti studenti septim. Ráno se začíná soutěžní přehlídkou a průvodem masek, pak následuje zábavný program a taneční večer. Akce se zrodila ve výtvarné výchově pod vedením pí prof. Vlasty
Krejčířové v roce1995 s tím, že masky zpočátku nebyly ničím omezovány. Teprve roku 2000 zvolili pořadatelé pro masky jednotné téma a jejich předvádění se proměnilo v samostatná dramatická a hudební vystoupení . Tím majáles získal ucelenější ráz: jeden ročník byl například
celý věnován středověku, jeden filmu ap.
Věříme, že bude možné tuto velkolepou barevnou podívanou zhlédnout i v dalších letech a studenti nás překvapí novými zajímavými nápady. Děkujeme Vám všem, kdo jste se v minulých letech přišli na majáles podívat a nashledanou v příštím školním roce 1. května 2004.
Radka Kosová

Naši prosbu o poskytnutí dobových snímků Řečkovic a Mokré Hory,
uveřejněnou v dubnovém vydání Řeči, vyslyšel Ing. Pavel Boucník. Zcela nezištně nám poskytl CD s fotografiemi a pohlednicemi, které pocházejí od jeho prarodičů. Pro připomenutí časů minulých otiskujeme pohlednici s ukončením tramvaje na ulici Banskobystrická. Snímek není
datován, je pozoruhodný tím, že tramvaj stojí mimo smyčku ukončení
a působí, jako by se v té době jezdilo vlevo. Umístění pantografu na tramvaji i zachycený automobil však potvrzují, že provoz byl veden vpravo.
Tramvaj v té době totiž projížděla konečnou v opačném směru než dnes,
koleje se před smyčkou křížily.

Děkujeme Ing. Pavlu Boucníkovi za poskytnuté snímky. Věříme, že
se připojí i ostatní občané, kteří mají doma zdánlivě bezcenné staré fotografie a pohlednice a zapůjčí je na radnici k oskenování.
O. P.

STREETWORK V ŘEČKOVICÍCH
A MEDLÁNKÁCH
Streetwork je metodou terénní sociální práce, která namísto pasivních modelů řešení sociálních konfliktů nabízí aktivní vyhledávající formu sociální intervence a krizové pomoci. Jedná se o preventivní projekt. Zaměřuje se zejména na nízkoprahovou sociální pomoc adresovanou rizikovým jednotlivcům a neformálním skupinám – mládeži ve
věku 12–24 let. Streetworker kontaktuje rizikové jednotlivce a neformální skupiny v době a místech, kde se obvykle zdržují, spontánně scházejí a tráví svůj volný čas – tedy především na ulici, v klubech, restauracích, diskotékách, opuštěných domech či v parcích.
Projekt „Streetwork“ občanského sdružení Ratolest Brno je zaměřen na mladé lidi, kteří se z nejrůznějších příčin dostali do problémů.
Streetworkeři se snaží aktivně kontaktovat lidi, kteří by sami pomoc nevyhledali. Jejich práce spočívá ve zprostředkování či přímo poradenství při řešení krizových situací klientů a v pořádání volnočasových preventivních aktivit.
Největších úspěchů dosáhl projekt v Brně-Bystrci, kde působí
streetworker nepřetržitě od vzniku projektu (1. 9. 2000).
Hlavním cílem streetworkerů je samostatnost klienta, který by neměl být závislý na instituci streetworku nebo osobě streetworkera. Důraz je kladen na nastartování přirozeného procesu resocializace klienta.
Za uplynulé roky uspořádali streetworkeři pro své klienty desítky
významných akcí a chystají spoustu dalších. Mimo jiné III. ročník Street
Bongo Jamu (ethno koncert v přírodě), který se odehraje 27. června
2003 a III. ročník Mistrovství Brna v hakisu 30. srpna 2003. Streetworkeři dále pořádají četné kulturní akce – například poslechové večery,
návštěvy muzeí, divadel, kin a koncertů či videoprojekce.
Pro více informací kontaktujte: Martin Holiš – koordinátor projektu „Streetwork“ tel. 604 194 064. Marian Škop – streetworker, tel.
732 260 857 nebo streetwork@ratolest.cz.

ŘECKÝ PODVEČER NA RADNICI

PRAHA JIŘÍHO ŠVENGSBÍRA

Ve čtvrtek 29. 5. v 18 hodin proběhla ve velké zasedací síni naší
radnice avizovaná beseda s představiteli Řecké obce, kterou zorganizoval Výbor pro národnostní menšiny při našem ZMČ. Příjemnou atmosféru setkání navodili čtyři členové hudební skupiny Prométheus, převážně reprezentovaní rodinou Charalabidisových. Následující vyprávění
řeckých přátel nás seznámila s Řeckem, jeho geografií, historií a etnografií, stejně jako s osudy Řeků, kteří v době občanské války koncem
40.let byli nuceni opustit svoji vlast.
Setkání bylo pojato jako beseda, proto se druhá hodina již nesla
v podobě živé diskuse. Nebýt časového limitu do 20 hodin, byli bychom
se rozcházeli až hodně pozdě v noci.
Děkujeme našim řeckým spoluobčanům za pěkný a poučný večer.
Je třeba jen litovat, že se setkání nezúčastnilo více návštěvníků. Snad
tedy příště.
I. K.

Pražský rodák J. Švengsbír, který strávil v hlavním městě dětská
a mladá léta, vždy neobyčejně citlivě vnímal různorodost zdejší architektury a byl znovu a znovu okouzlován jedinečnými pražskými sceneriemi. Praha se mu stala celoživotním zájmem a námětem výtvarné tvorby. Okouzlení samo o sobě by ovšem bylo málo platné bez talentu, zaujetí
a zejména praktických zkušeností v netradičním oboru, který si pro své
umělecké vyjádření zvolil. Nelze opomenout také píli a neuvěřitelnou
míru trpělivosti, bez níž by stěží dospěl k cíli v podobě jemně vytříbených grafických skvostů.
Švengsbír se vyučil ocelorytcem v dílně reprodukční grafiky, kde si
osvojil všechny typy a druhy grafické práce včetně přípravných postupů. Naučil se tedy bravurně zvládat technické problémy dříve než přistoupil k vlastní tvorbě. Od roku 1945 navštěvoval grafickou speciálku
prof. Antonína Strnadela na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Ten vedl
své žáky k samostatnému přístupu a hledání vlastní cesty. Charakter
Švengsbírova dalšího projevu určuje především zvolená technika – oceloryt. Tato technika dosáhla většího rozšíření až počátkem 19. století,
a to zejména v oboru knižní ilustrace. Oproti dříve užívanému mědirytu, jehož deska se rychleji opotřebuje, snese tvrdá ocelová deska takřka
neomezený počet otisků při zachování původní kvality. Právě z těchto
důvodů se oceloryt rozšířil pro tisk bankovek a poštovních známek. Nikdy se ale nestal prostředkem volného uměleckého vyjádření, spíše ideálním způsobem přepisu nejrozmanitějších předloh. Švengsbír šel tedy
cestou dosud neznámou a vlastně objevitelskou.
Podněty hledal v dílech velkých mistrů kresby a grafiky, a tak v jeho
tvorbě můžeme postřehnout znalost díla Durerova, znalost kreslířského umění H. Holbeina ml. či ryteckého umění V. Hollara. Zajímal se také
o práce rudolfínských kreslířů a grafiků E. Sadelera, R. Saveryho nebo
H. Goltzia. Velký obdiv choval ke klasickému modernímu umění H. Matisse.
Souvislá linie jeho tvorby vede od 30. let a prochází řadou proměn.
Zatímco ve 40. a 50. letech směřuje k velkorysé lineární úpravě tvarů,
kolem roku 1970 dospěje ke změnám, které se projevují zájmem o detail tvarů. A byla to především dokonale zvládnutá technika, která mu
detailnější zobrazení námětů umožnila. Dominantou Švengsbírova díla
jsou pražské veduty-panoramata Prahy, malebná zákoutí či pohledy na
rozmanité architektury. Kolem roku 1970 se také poprvé objevují listy,
na kterých se setkáváme s kombinací různých motivů. Listy zobrazují
konkrétní místa vedle symbolických motivů, které mají obvykle ustálený význam v kulturním povědomí národa. Náměty lze rozdělit do několika tematických okruhů (Pražský hrad, Pražské věže, Pražské domy
a paláce, Pražské kostely, Praha a Vltava – mosty).
Symbolické dělení jednotlivých listů je vesměs pojato stejným způsobem. Horní část plochy je sférou obecných významů, střed je místem
pro vyobrazení konkrétního námětu, ve spodní části bývají často osobní emblémy. V horní části listů se nejčastěji vyskytuje nebeská klenba
s hvězdami, Sluncem a Měsícem. Slunce je chápáno jako zdroj světla,
symbol moci, úspěchu či symbol slávy a bohatství. Měsíc jako hlavní motiv noční oblohy je naopak znamením nepříznivým. Často se objevují
symboly české státnosti – motiv českého lva, Pražský hrad, architektura svatovítské katedrály, někdy i soukromé znaky a monogramy panovníků různých historických období. Snad nejčastěji užívaným je motiv
svatovítského kohouta, který, umístěn na hřebenu střechy katedrály,
představoval ochranu města před nebezpečím. Hojné jsou i motivy pražských domovních znamení. Symbolický význam má ve Švengsbírově
tvorbě také užití barev. Zálibu ve zlaté, stříbrné a červené můžeme vysvětlit autorovým zájmem o šperky. V mládí prošel školením ve zlatnické dílně a jemné cizelování se mu stalo vzorem precizní práce.
J. Švengsbír zemřel 3. března 1983 ve dvaašedesáti letech a Praha
v něm ztratila jednoho z největších obdivovatelů. My se s tak neobyčejným pohledem na tvář našeho hlavního města setkáváme více než dvacet let po jeho smrti. Vedle sbírky Národní galerie v Praze náleží soukromá sbírka Art studia agency s.r.o. k nejrozsáhlejším v republice. A tak
ještě jednou poděkujme řečkovickému rodákovi J. Hermanovi, že i nám
umožnil prožít chvíle okouzlení nad krásným a výjimečným uměním
J. Švengsbíra.
I. Kolaříková

KUPTE SI POLŠTÁŘEK NA DOVOLENOU!
Soroptimist international klub Brno, Hnutí humanitární pomoci
Domov Olga v Blansku a prodejna D & D styl na Vážného ulici (v nákupním středisku Vysočina) si Vás dovolují pozvat na týdenní humanitární
prodejní akci, která se bude konat ve dnech 21.–28. června. Zakoupením polštářků, které šijí dospělí mentálně handicapovaní obyvatelé Domova Olga z Blanska, přispějete na výstavbu objektu chráněného bydlení, který pro své klienty provozovatelé zmíněného domova v současné
době staví.
Přijďte tedy poslední červnový týden do prodejny D & D styl, vyberte si polštářek a vezměte si jej s sebou na dovolenou!
Krásné slunečné léto Vám přejí všichni organizátoři celé akce.
Za Soroptimist international klub Brno I. Vítová a D. Žáková

KULTURA
SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO
PANSTVÍ 2003
Největší a jistě i nejvýznamnější společenská a kulturní událost roku
2003 v malebném městečku Nedvědice a jeho okolí proběhne letos od
pátku 4. července do neděle 6. července.
Spolupořadatelé akce – obec Nedvědice a Státní hrad Pernštejn se
na tu letošní oslavu svědomitě připravují již od loňského roku. I letos
proběhnou oslavy jak v prostorách hradu a na jeho nádvořích, tak
v samé obci a jejím okolí.
V uplynulých letech např. zazněl v rytířském sále hradu ve večerních hodinách skvělý cemballový koncert, na nádvořích vystupovala
výtečná skupina historického šermu, na radnici a ve škole se uskutečnily výstavy obrazů Aloise Lukáška (tu jsme měli později možnost zhlédnout díky velkorysému pochopení vedení ZŠ i v naší Galerii na radnici)
nebo Stanislava Bělíka, v parku u rybníka v Nedvědici probíhala po oba
dny šňůra vystoupení známých zpěváků a hudebních skupin, občerstvení bylo zajištěno na vysoké úrovni.
Na nedalekém Smrčku se pak konají již tradičně rytířské turnaje.
Ten letošní VII. Velký rytířský turnaj na Ranchi „S“ v sobotu 5. července
si rozhodně nesmíte nechat ujít!
Letošní Slavnosti vyšperkují oslavy 75. výročí založení zdejšího SK
Pernštejn Nedvědice.
Hybnou silou a duší Slavností Pernštejnského panství je zdejší obecní zastupitelstvo v čele se starostou Josefem Dočekalem, jako vždy ředitel ZŠ Mgr. Petr Vejrosta, ale zejména milí a bezprostřední manželé Mgr.
Jakub Zdeněk a PhDr. Eva Škrabalovi, kasteláni a správci toho nejkrásnějšího moravského hradu, který znám. A že pod jejich usilovnou péčí
hrad Pernštejn rok od roku vzkvétá se můžete přesvědčit sami.
Takže nezapomeňte, 4.–6. července 2003 na shledanou v Nedvědici
a na Pernštejně!
I. K.

DŘEVO A KÁMEN
JIŘÍ DOLINA st.
Vedle pozoruhodné sbírky děl J.Švengsbíra měli návštěvníci galerie možnost prohlédnout si nejnovější výsledky sochařské tvorby lékaře J. Doliny st. Pro mnohé z nás je J. Dolina osobností důvěrně známou,
někteří se ovšem na květnové rozšířené vernisáži setkali s jeho dílem
poprvé.
J. Dolina se narodil v roce 1935 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Mládí prožil na Českomoravské vysočině, v kraji mnoha známých malířů,
sochařů a řezbářů, kteří jeho další směřování v nemalé míře ovlivnili.
Sochařství se věnoval od počátku 80. let, soukromě studoval v atelierech
J. Marka, K. Babraje a M. Axmana. Stal se členem několika výtvarných
skupin (Výtvarná skupina lékařů, SUMS, KONFESE, PROF ART). Účastnil
se celkem 30 kolektivních výstav, uspořádal 29 výstav samostatných
doma i v zahraničí. Nejčastěji užívaným materiálem jsou dřeviny (topol,
ořech, jilm, jasan, modřín), ale také kámen, pískovec či mramor. Mezi
náměty převládají motivy historické (Královna Ludmila, Keltský bojovník, Český král, Na královském dvoře), časté jsou motivy lásky, přátelství, rodiny (Žena s dítětem, Rodina z Brooklynu, Dvojice). Zajímavostí
a jistým oživením poslední výstavy byly půvabné a vtipné objekty zhotovené z mořských valounů (Picasso na Zakynthu, Rodina, Otec a syn
našli vejce na pláži).
Autor dosud vytvořil více než 1200 plastik ze dřeva a několik monumentálních reliéfů do veřejných budov.Výtvarný projev, rok co rok
obohacený o další zkušenosti a náměty, přináší svérázný i vyzrálý pohled na skutečnost, který navíc nepostrádá nadhled a humor.
I. Kolaříková

V ČERVNU SMĚR FRANCIE
Francie – při vyslovení jména této země se jistě každému z nás vybaví něco jiného, vždycky však půvabného a krásného. Pro někoho je
střediskem světové módy, pro jiného je zemí básníků, malířů a snad nejlepšího vína na světě. Všichni se však zřejmě shodneme na tom, že tato
země stojí za návštěvu, že má svoje neopakovatelné kouzlo, ať procházíme Paříží, projíždíme Normandií či Bretaní, koupáme se na Azurovém
pobřeží, či lyžujeme v Alpách.
Na návštěvu do Francie vás pozvou červnovou výstavou dva její ctitelé a obdivovatelé, malíř Pavel Kadeřábek a fotograf Václav Bořek-Dohalský.
Pavel Kadeřábek (nar. 1944) pochází z Prahy a studiu malby a kresby se věnoval soukromě v ateliérech grafika Josefa Kadlece a malířekrajináře Otakara Moravce. Od roku 1971 žije trvale ve Svratce na Českomoravské vysočině. Věnuje se převážně krajinomalbě a jeho
postimpresionistické ztvárnění přírody, stejně jako květinová zátiší
a další žánry, svědčí o vytříbeném stylu a osobitém, nepřehlédnutelném
rukopisu vyzrálého malíře.
Václav Bořek-Dohalský (nar. 1941) se věnuje fotografii jako svému
životnímu koníčku po mnoho let. Díky výtečné imaginaci, citlivé duši
a pozornému pohledu dokázal vytvořit řadu skvělých snímků, které mohou směle soutěžit s pracemi nejpřednějších profesionálů. Jako příslušník starého českého rodu je svými předky mnohokrát svázán s Francií
i příbuzenskými svazky. Časté návštěvy Francie, kdy po boku své paní,
profesorky francouzské fonetiky na FF UK, má možnost navštívit i místa
běžnému turistovi nepřístupná, daly podklad k vytvoření kolekce poutavých a inspirativních fotografií.
Výstava FRANCIE V OBRAZECH A FOTOGRAFIÍCH bude zahájena
vernisáží v pátek dne 20. června mimořádně až v 18 hodin. Na vernisáži vystoupí v hudebním programu zpěvák Karel Zich.
Výstava bude otevřena do neděle 29. června jako obvykle – v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17
hodin. Výstava obrazů P. Kadeřábka a fotografií V. Bořka-Dohalského
bude prodejní.
Na nevšední kulturní zážitek zve Komise kultury a informací. I. K.

SPORT
JARNÍ SEZÓNA V KOPANÉ NÁM ZAČALA
25. 4. začala sezóna i těm nejmenším fotbalistům SK Řečkovice.
Málokterý obyvatel naší městské části tuší, že ve fotbalovém klubu SK
Řečkovice bojuje za zviditelnění Řečkovic 7 mládežnických mužstev
a tímto počtem se řadíme k brněnským oddílům s největší mládežnickou základnou. V přípravkách hrajeme nejvyšší možné soutěže. Mladší
žáci nám trpí nezájmem a nedostatkem hráčů ve starších žácích.
Všichni trenéři u mládeže jsou většinou bývalí hráči našeho klubu
a ve svém volném čase a zdarma se věnují našim nadějím. Mnoho našich
odchovanců již odešlo do ligových mládežnických družstev buď na hostování nebo na přestup. Proto si myslíme, že to tak špatně neděláme.
Od září tohoto roku navazujeme spolupráci se ZŠ Novoměstská, kde
nám vedení školy vyšlo vstříc a vyřešilo nám útrapy hlavně v zimní přípravě a celoročně pro naše nejmenší fotbalisty uvolnilo tělocvičnu. Tím
se ulehčí rodičům starost o dopravu, protože nám bude trénink navazovat na výuku.
Tímto zveme všechny děti a rodiče, ať přijdou na naše tréninky
a zkusí rozšířit naši základnu.
Děkujeme všem fandům SK Řečkovice a našim sportovcům přejeme mnoho úspěchů v této sezóně.

DÍVČÍ KOPANÁ
Děvčata, která máte zájem hrát závodně kopanou (I. ligu) a jste nar.
1990 a mladší, přijďte každou středu a pátek v 17 hodin na hřiště
v Horních Heršpicích ul. Sokolova č. 2. Uvítáme také dobrovolné funkcionáře, kteří by měli zájem pracovat u mládežnických mužstev kopané děvčat. Případné bližší informace na tel. č. 606 584 803, nebo
543 242 511. Lokomotiva Brno-H. Heršpice, oddíl kopané žen, sekretář – Zdeněk Hanke.

SILÁK Z ŘEČKOVIC
Jak se může drobný nenápadný student stát mistrem republiky
v silovém víceboji? Tak na tuto otázku jistě hledali odpověď mnozí účastníci letošního finále ČR v tradičním siláckém klání jednotlivců a družstev ze středních škol celé naší republiky. Odpověď se zdá být jednoduchá. Stačí vytvořit republikový rekord v bench pressu, pak se třicetkrát
vytáhnout pažemi na hrazdu, skočit sedm metrů trojskokem z místa
a nakonec si během minuty devětapadesátkrát sednout a zase lehnout.
Jednoduché to však opravdu není a na jihlavském mistrovství republiky to dokázal jen Ondřej Štaud z Řečkovic, student SOU ochrany osob
a majetku Brno.
Silový víceboj byl poprvé zorganizován již v roce 1976, kdy se ještě
tato soutěž jmenovala „Hledáme nejsilnějšího učně“. Postupem času si
silový víceboj získával stále větší popularitu a letošní dubnové finále

Ondřej Štaud při svém rekordu v benchpressu. Foto: Archiv Jihlavské listy.

v Jihlavě již bylo obsazeno soutěžícími ze všech koutů naší země. O to
větší váhu Ondřejovo vítězství má. Svůj výkon dokázal ještě okořenit
neuvěřitelným rekordem v úvodní disciplíně, kterou je takzvaný bench
press, tedy opakované tlaky činkou v leže na lavici. Závodníci zápolí se
závažím rovnajícím se třem čtvrtinám jejich hmotnosti. Ondřej Štaud
dokázal tuto váhu celkem osmdesátkrát zvednout a tím překonal 17 let
starý republikový rekord o celých dvanáct pokusů. Celé tři čtvrtiny borců nedokázalo tento cvik provést vícekrát, než je polovina nového rekordu. Nutno podotknout, že pravidla této disciplíny jsou velmi přísná
a nedovolují žádné pomocné triky, jako například odrážení činky od
hrudníku. I v další disciplíně zářil Ondřej Štaud. Více než jeho třicet shybů na hrazdě také nikdo v Jihlavě nepředvedl, a tak se mohl po dalších
dvou disciplínách radovat z titulu mistra republiky. Ziskem 268,5 bodů
porazil o více než 20 bodů loňského vítěze a navázal tak na svůj triumf
v krajském kole. Navíc pomohl svému družstvu k zisku druhého místa
v soutěži škol.
Nezbývá, než popřát Ondřejovi další silácké a sportovní úspěchy.
Petr Žemlička

v Král. Poli, ul. Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,
7, zastávka autobusu č. 42, 41 a trolej. č. 140) nejlevnější ceny
střih + foukaná 190 Kč, trvalá, melír, barvení 370 Kč vše včetně
mytí, střih, foukaná + občerstvení. Tel.: 541 240 108, mobil:
603 809 705. Prac. doba dle Vašeho přání.
• KADEŘNICKÉ SLUŽBY DO DOMU. Tel.: 549 273 655,
605 553 207.
• NEHTOVÁ MODELÁŽ. IF.Studio: Acrylová, porcelánová, gelová
a japonská manikůra PI-SHINE. Poskytují dokonalou modelaci
a zpevnění. Doporučuje se na nehty roztřepené, okousané, měkké, lámavé a jinak poškozené chemikáliemi, např. preparační
vody kadeřnice, laborantky či hrubou prací. Veselá Jiřina, tel.:
zázn. 549 274 596, mobil 732 825 739.
• VYMĚNÍM SB 1+1 v Řečkovicích za větší, Řečkovice, blízké
okolí. Tel. 541 226 416, 602 523 370.
• PRODÁM garáž k.ú. Mokrá Hora v lomu. Tel. 602 533 991.
• VYMĚNÍM byt 2+kk sídliště Líšeň za podobný v
Řečkovicích. Tel: 549 271 973.

ŽIVOTNÍ
JUBILEA

• PRODEJ stavebního poz. v Řečkovicích, vhodné na dva domy.
Tel.: 605 456 484, 736 689 155.
• „NEVĚSTU“ – bílé kvetoucí zvonky – hledám. Dám za ni „ŽENICHA“ s modrými květy. Děkuji! Tel. 541 228 184.

KVĚTEN 2003
V měsíci květnu 2003 oslavili významné životní jubileum tito
naši spoluobčané:
Marie ŠMAHELOVÁ
96 let
Marie HALÁMOVÁ
94 let
Oldřiška PÍŠOVÁ
94 let
Bohumír FIALA
93 let
Vilemína KOMÁRKOVÁ 93 let
Marie SUCHÁ
92 let
Františka MOTALOVÁ 92 let
Marie SLIMÁČKOVÁ
92 let
Růžena PROCHÁZKOVÁ 92 let
Anna FIALOVÁ
91 let
Růžena ONDRÁŠKOVÁ 91 let
Vilém VÁŇA
90 let
Olga ŘEZNÍČKOVÁ
85 let
Ludvík HLOŽEK
80 let
Josef MEJTSKÝ
80 let
Vlasta STAČKOVÁ
80 let
Václav BERAN
80 let
Vladimír HROZNÝ
80 let
Oldřich TOMAN
80 let
Olga AXMANNOVÁ
80 let
Robert HAVLÁSEK
80 let
Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

INZERCE
• 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.
• MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
• DRAK – DĚTSKÉ TÁBORY (7–18 let) a minitábory pro rodiče
s dětmi (1–9 let). Léto, zima - Vysočina, pestrý program, tradice. Tel.: 541 634 309, www. drak.cz.
• DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR Chytálky – Dol. Loučky. Termín
28. 6.–12. 7. Cena 2300 Kč. Info: Páleník tel. 549 274 533.
• POZOR AKCE! Kadeřnictví Lenka – pánské, dámské, dětské

• DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak. parket, tel.: 541 225 660,
721 775 600.
• 10 let BYDLENÍ ZDARMA. Nabízím svob. 1 kat. ve Žďáře nad Sázavou za Brno. Byt má koupelnu s vanou, balkon, zaplac. nájem.
Peníze zpět nežádám. K bytu je v domě garáž.
Telefon: 549 259 868 – záznamník.
• VYMĚNÍM SB 2+1 I. kat. v Novém Městě na Mor. za Brno. Byt je
slunný, prostorný s balkonem, nízký nájem.
Telefon: 549 248 208 – záznamník.
• HLEDÁM OV, DB 3+1 v Řečkovicích výměnou za OV 2+1 v Řečkovicích, nebo koupím a prodám. Tel: 549 27 27 36,
732 937 617.
• NABÍZÍM precizní zpracování Vašeho účetnictví (JÚ,PÚ) včetně vedení mezd. Kontakt: Jitka Hamerníková, tel: 728 579 675.
• V úterý 29. 4. 2003 se v ulici u Vránova mlýna – Mokrá Hora
ZTRATIL MALÝ PEJSEK, 2 roky starý, výška 20 cm, krátkosrstý,
černé barvy s pískovým malováním obličeje a tlapek. Slyší na
jméno Rocco. Žádáme o jakkékoli informace vedoucí k jeho nalezení. Odměna!!! 604 287 910 mobil, 541 228 287 domů.

Modrá pyramida
PARTNER PRO RODINU A BYDLENÍ

Otevíráme novou kancelář
na ulici Podpěrova 2, Brno 21
za OD Billa
$ úvěry již od 3 %
$ úvěry již od 0% akontace pro zájemce
od 25 do 35 let
$ nejvýhodnější JUNIOR Program pro mladé
do 29 let
$ tarif 20:80 (úspory : půjčka)
$ expresní úvěr do 10 dnů
$ pohotovostní úvěr
$ státní příspěvek až 4 500 Kč ročně
$ úrok na vklady 3 %
$ roční zhodnocení Vašich úspor až 12,5 %

Zhodnoťte svoje peníze – přijďte včas
Na vaši návštěvu se těší
pracovníci Modré Pyramidy
úřední hodiny:
PO–ČT 13.00–18.00 h.
SO 09.00-13.00 h.
Tel.: 777 046 234

Soukr
omá základní umělecká ššk
kola UNIVERSUM
Soukromá
621 00 Brno, Kořenského 23a

oznamuje,
že od května probíhá zápis na školní rok 2003/04
do těchto oborů:
– hudební (ind. výuka na klavír,klávesy, kytara,
zob. flétna, příčná flétna, klarinet, housle,
zpěv) – přijímací pohovory po tel. dohodě
– přípravná hudební výchova pro předškolní děti
a děti 1. tříd ZŠ
– pohybová výchova pro předškolní děti
– taneční a baletní výchova pro školní děti
– aerobik pro dívky od 12 let
– cvičení pro ženy
Informace a přihlášky na výše uvedené adrese
nebo na tel. 541 225 173, fax. 541 225 173,
universum@volny.cz

FITNESS

P R I M AV E R A

Celoroční provoz
Stroje-Technogym
Po–Pá: 7,30–22,30
So–Ne: 9,00–22,00
Böhmova 11, 621 00 Brno
Tel: 549 272 340

pizzeria11,30–23,00
sauna – nejmodernější,
s velkou kapacitou
Whirpool (pro 6 osob)
solarium
masáže

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí
Jaroslav Hanák, Kárníkova 22, Brno
Tel.: 549 272 587

ASTRA – jazyková škola pořádá:

Letní jazykový kurz angličtiny
pro celou rodinu
Angličtina pro celou rodinu!
KDY:

28. 6.–5. 7. 2003

KDE:

Chata Hodůnka, Černovice u Kunštátu, okr. Blansko.

KOUPELNY VAŠICH SNŮ
Modernizace jader, koupelen a celých bytů na klíč
dlažby a plovoucí podlahy, vyřízení stavebního povolení

Radeco, spol. s r.o. Střední 400, Moravany u Brna
Tel.: 547 244 280, e-mail: radeco@radeco-brno.cz
Tel./fax.: 547 244 410, www.radeco-brno.cz

PRO KOHO: Pro všechny, kteří chtějí aktivním a smysluplným způsobem strávit dovolenou a zároveň se zdokonalit v cizím jazyce. Výuka je určena pro děti i rodiče. Ubytování
v oblasti Vysočiny v centru historických a přírodních památek. Možnost krásných vycházek a různého sportovního vyžití.
S KÝM:

S českými lektory a naším rodilým mluvčím Scheliem.

Dítě 3–12 let – 5 500 Kč
Dospělý – 6 300 Kč
V ceně je zahrnuta anglická výuka, učební materiály, možnost využití anglické knihovny,
pomůcek a hraček, pobyt s plnou penzí (jídlo 5x denně a pitný režim).

www.brno.cz/reckovice

CENA:

VEDLEJŠÍ AKTIVITY ZAHRNUTÉ V CENĚ:
Aerobic, masáže, kondiční běhání, joga – meditace.
ASTRA, Řádky 25, 614 00 Brno,

!603 798 910,"astra@atlas.cz, #www.volny.cz/astrajs
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