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Po tradičních organizačních přípravách, opravě tanečního parketu, opravě stolků a sedaček za pomocí firmy Kocman a po dalších
úpravách v pivovarském areálu s letos dominující stavebně rekonstruovanou sýpkou jsme ve dnech 13. - 15. 8. 2004 v Řečkovicích opět
hodovali.
Byly to již v novodobé historii 14. hodové slavnosti. Program byl bohatý. Vše začalo v pátek odpoledne
13. 8. odhalením sochy sv. Vavřince, kterou ztvárnil mladý brněnský sochař René Vlasák. Sochu slavnostně
odhalil pan starosta MČ PaedDr. Ladislav Filipi za přítomnosti samotného autora, řady hostů, občanů MČ
a také již krojovaných stárek a stárků „Řečkovické 13“. Následovalo pak tradiční páteční stárkovské hodové
zvaní a večer kulturně společenské setkání představitelů MČ s pozvanými hosty v atriu a prostorách řečkovické
radnice. Sobota dopoledne 14. 8. patřila tradičnímu stavění 27 metrové máje, odpoledne již hodové zábavě,
zahájené slavnostním průvodem stárek a stárků „Řečkovické 13“ za doprovodu muziky Zdounečanky do
pivovarského areálu. Starosta MČ předal hodová práva stárkům, následovalo taneční vystoupení „Řečkovické 13“,
vylosování bohaté tomboly. Zpívalo se a tančilo až do ukončení sobotní zábavy vystoupením hudební
skupiny Vikýř. Sobotní počasí bylo velmi rozmarné a častovalo účinkující i diváky štědrými přívaly deště.
Všichni však nepřízni počasí odolávali s obdivuhodnou statečností.
V nedělní dopoledne byla v upraveném areálu sloužena slavnostní mše za pěveckého účinkování souboru
Schola a za velké účasti občanů, krajského hejtmana ing. Stanislava Juránka a dalších hostí. Před obědem
uspořádala hudba Zdounečanka promenádní koncert v parku na Palackého náměstí. Odpoledne se v areálu
opět hodovalo, v programu se představilo Divadelní studio Lídy Trnkové s líbivým hudebně dramatickým pořadem pro děti, zahrála
romská cimbálová kapela Lačho Hangos, stárci zatancovali moravskou a československou besedu. Za tance a zpěvu se přiblížil konec
zábavy, završený vrácením hodových práv do rukou 1. místostarosty pana ing. Olivera Pospíšila.
To vše po oba dva dny s bohatým občerstvením, s připravenou degustací moravských vín v přízemí opravené sýpky za doprovodu
působivě hrající cimbálové muziky, s kolotoči na hřišti za radnicí a motokárami v parku na Palackého náměstí a řadou dalších překvapení.
Bylo toho za tři dny hodně, ne všechno se jistě plně vydařilo, ale přesto můžeme říci, že Vavřinecké hody 2004 v MČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora patřily k těm tradičně úspěšným.
Chtěl bych proto jménem hodového výboru poděkovat stárkám a stárkům „Řečkovické 13“ v čele s prvními stárky Alžbětou
Müllerovou a Mirkem Koškou, chtěl bych poděkovat za koordinaci, pomoc, průběžnou podporu panu starostovi PaedDr. L. Filipimu,
členům Zastupitelstva a Rady MČ, vedení a pracovníkům ÚMČ,
dobrovolníkům z řad občanů, především V. Kalábovi, všem
účinkujícím na čele s tradičním moderátorem M. Kalendou,
pořadatelům, členům Městské policie, hasičskému sboru a také
všem dárcům do tomboly, sponzorům, za které bych jmenoval
především firmu Peroutka, která již tradičně plně finančně zajišťuje
účinkování hodové muziky Zdounečanka, dále pak další firmy,
instituce, jednotlivce:
AGER spol. s r.o., A.S.A. služby Žabovřesky spol. s r.o., firmu
Málek-dřevopodnik Protivanov, PSK GROUP spol. s r.o., TJ Sokol
Řečkovice, Dvořák comte a.s., Školní lesní podnik Křtiny, Starobrno
a.s., GASTRO FULL servis s.r.o., firmu Strejček-řeznictví a uzenářství,
BVV Brno a.s., Církev Československou husitskou, ÚSP Brno
Kociánka, ČEBUS spol. s r.o., JASA-domácí pečivo, Tomáš Sokop
- zubní laboratoř, Pavel Štěpánek - zlatnictví a klenotnictví,
Supermarket Delvita, stavební
Sta
vění máje
tavění
firmu Přemysl Veselý s.r.o., Mher
Poghosyan-obchod se zeleninou,
doc. Ing. Jana Hraběte, prof. Ing.
Františka Hraběte, Ondříkovy
a Sedlákovy z Řečkovic, MO KDÚČSL - Řečkovice a MO ČSSD Řečkovice.
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schůzee RMČ se kkonala
- schválila poskytnutí následujících dotací neziskovým organizacím:
Nadační fond středních škol pro tělesně postiženou mládež 2 000 Kč
Klub českých turistů Moravská Slavia Řečkovice
3 000 Kč
VOŠ a SOŠ informačních a knihovnických služeb
1 000 Kč
Hortus, sdružení zahrádkářů
1 000 Kč
Knihovna J. Mahena
4 000 Kč
Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty
7 000 Kč
JUNÁK - středisko DUHA
12 000 Kč
Občanské sdružení RE
11 000 Kč
SKI-KLUB Junior Brno
6 000 Kč
Dům dětí a mládeže
4 000 Kč
OREL - Řečkovice
10 000 Kč
Sportovní klub PROXIMA Brno
10 000 Kč
PS Vlast
9 000 Kč
TJ Sokol Řečkovice
20 000 Kč
- schválila jako dodavatele, který bude v městské části od 1. 1. 2005
provádět letní i zimní údržbu komunikací, firmu A.S.A. Služby
Žabovřesky, s. r. o., Korejská 4, Brno (na plnění této zakázky
proběhla obchodní veřejná soutěž),
- schválila jako dodavatele, který provede montáž termoventilů
s termohlavicemi na topná tělesa v mateřských i základních školách,
firmu Atherm, s. r. o., Jabloňová 39, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Hapalova
22 s firmou Pavel Rychlík, Těšany,
- souhlasila s navrženou opravou mostu vedoucího z ulice
Novoměstské přes trať ČD, současně doporučila zkoordinovat
tuto opravu s opravou mostu přes komunikaci Hradeckou,
doporučila též ponechat na mostě pouze jeden jízdní pruh
v minimální šíři (přednost v jízdě upravit dopravním značením)
a zbývající část výškově oddělit a vymezit pouze pro pěší,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
28. schůz
onala 4. 8. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- schválila jako dodavatele celkové opravy zpevněné plochy u rampy
kuchyně Horácké nám. 13 firmu Epigen, spol. s r. o., Masná 102,
Brno,
- vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části za leden červen 2004,
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Koncem měsíce června došlo v naší městské části k uvolnění
dalšího bytu obývaného dlouhodobým neplatičem 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:
Údaje o bytu - Novoměstská 39, přízemí, byt č. 1, velikost 1+1,
celková plocha 42,3 m2
- Výše dluhu - samotný dluh
94.136,- Kč
- poplatek z prodlení k 31. 8. 2004
505.511,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 30. 9. 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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- malé skupinky
- možnost kombinace s lekcemi
aerobiku
- příznivé ceny, sympatické slevy pro
studenty, učitele, skupiny
- občerstvení během výuky zdarma
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!!! ZAČÍNÁME 20. ZÁŘÍ !!!
zápis a info: čtvrtek 16. září 18 - 19 hod
na ZŠ Úprkova, nebo dle domluvy
na tel. 608724819, mail: danash@seznam.cz

- vyhlásila při příležitosti slavnostního otevření ulice Járy Cimrmana
výtvarnou a literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol
a studenty středních škol a učilišť na téma „Jára Cimrman aneb
po stopách génia“,
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- červen 2004,
- schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci hlavního
domovního rozvodu elektřiny v domě Horácké nám. 6/7, firmu
Cooptel, a. s., Černovické nábřeží 7, Brno,
- schválila smlouvu o dílo s firmou Stavoprojekta, spol. s r. o.,
Kounicova 67, Brno, na vypracování projektové dokumentace
k územnímu řízení na regeneraci a nástavby bytových domů
Žitná 7, 9, 11,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila smlouvu o dílo na sanaci svahu veřejné zeleně (protierozní
opatření) při nákupním středisku Kolaříkova s firmou Agromeli,
spol. s r. o., Vřískalova 12, Brno,
- projednala majetkové body - prodeje a pronájmy pozemků,
- schválila rozšíření termínů sňatků o 18. 9. 2004,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro
poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Brna - etapa I. roku 2005.
Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových domů. Jednotlivé tituly půjček jsou obnova
střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického
topení, měření a regulace tepla a teplé užitkové vody, odstranění
zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova fasády domu,
zateplení, obnova oken, vybudování sociálního zařízení v bytě, kde
dosud není, rekonstrukce všech instalací, vybudování nové bytové
jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky
zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody.
Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději
do 15. 10. 2004 prostřednictvím té městské části, ve které se obytný
dům nachází.
Formuláře žádostí a další informace je možné získat na bytovém
odboru ÚMČ Brno- Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
621 00 Brno, tel. 541 421 719, e- mail: fornuskova@reckovice.brno.cz
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Jak jsme již v minulosti informovali, došlo v naší městské části ke snížení počtu sběrných nádob na textil. Důvodem bylo, že
v kontejnerech často končil i jiný odpad a textil vytříděný občany tak býval znehodnocován. Sběr textilu se však snažíme zachovat,
protože přibližně polovinu této suroviny z domácností je možné dále využít. Sběr bude prováděn podle časového harmonogramu
zastávkovým způsobem na vybraných stanovištích, kde bude obsluha sběrného vozidla přijímat od občanů použitý textil. Zastávky
i čas jsou shodné s mobilním sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu. Upozorňujeme, že se prozatím jedná o zkušební
provoz a sběr se bude konat pouze v termínech 14. září a 9. listopadu tohoto roku. S výsledkem zkušebního provozu čtenáře
obeznámíme a budeme rovněž informovat i o tom, zda tato služba bude v následujícím roce občanům k dispozici.
Odevzdat je možné funkční oděvy, které budou využity v rámci humanitární pomoci a textilie z přírodních materiálů (např. bavlna,
pletenina), které budou zpracovány na čisticí textilie pro strojní průmysl, využity jako surovina pro tkaní koberců či jako izolační
materiál. Odebírány nebudou oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce ani obuv.
Zde je „jízdní řád“ svozového vozidla (shodný se svozem nebezpečných složek komunálního odpadu) pro dny 14. září a 9. listopadu:
16.25 - 16.40
16.50 - 17.05
17.15 - 17.30
17.40 - 17.55
18.05 - 18.20
18.30 - 18.45

Boženy Antonínové - u bývalé samoobsluhy
Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
roh ulice Cupákovy a Jandáskovy
Palackého nám. (u prodejny textilu)
Kárníkova (u kontejnerů)
Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku
„Výroba klíčů“)
18.55 - 19.10 Žilkova - parkoviště u velkoskladu MANEO
19.20 - 19.35 křižovatky ulic Renčovy a Vitáskovy
19.45 - 20.00 Žitná (parkoviště za Trendem)
S využitím údajů pos
kytnutých ffirmou
irmou E + B TEXTIL s.r
.o.
poskytnutých
s.r.o.
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Milí spoluobčané,
chceme vás tímto pozvat na Skautský den, který připravujeme na
sobotu 18. září. Je určen pro děti a jejich rodiče, kteří se chtějí něco
dozvědět o hnutí, kde na výpravách, táborech a jiných akcích
v přírodě děti nacházejí kamarády, zažívají napínavá dobrodružství
v nočním lese, učí se zapojit a vyniknout v kolektivu, objevují
neobvyklé tábornické dovednosti, rozvíjejí cílevědomost
a zodpovědnost, to vše ve skautské atmosféře přátelství, vzájemné
důvěry a úcty k druhému člověku.
Tento Skautský den se uskuteční v Lužánkách, kde se představí
oddíly ze severní části Brna. Takovou akci pořádáme obvykle jednou
ročně, abychom umožnili dětem i rodičům o nás zjistit, co je zajímá.
Chcete-li si zasoutěžit a pobavit se, nebo chcete-li se něco dozvědět
o Junáku, o skautském programu nebo o našich oddílech, přijďte
v sobotu do parku v Lužánkách!
Stránky řečkovických chlapeckých oddílů:
www.volny.cz/devadesatka
www.skauti.com
Za středisko „Duha“ Řečkovice
Mgr
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Po krátké přestávce je opět v provozu jídelna veřejného stravování
v budově bývalé školky na Hapalově 22. Po společnosti Roháč,
s.r.o., je novým nájemcem firma Pavel Rychlík, výdej obědů je
v době od 11.30 hod. do 13.30 hod.
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ZAČÍNÁ OŽÍV
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OŽÍVA
Po stavebních úpravách pozvolna ožívá a snad i původního lesku
nabývá Vavřinecká vinárna a pivnice na Palackého náměstí. Již na
Vavřinecké hody byla otevřena pivnice i s malebnou zahrádkou,
brzy by měla být zpřístupněna i vinárna.

VÝT
VARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
VÝTV
TÉMA: JÁRA CIMRMAN ANEB PO SST
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ÁCH
OPÁCH
GÉNIA
Někteří badatelé považují Járu Cimrmana za zapomenutého
a znovuobjeveného génia z přelomu 19. a 20.století, který zasáhl do
mnoha oborů. Byl to osobitý dramatik, filozof, gynekolog-samouk,
lyžař, důvěrný přítel a učitel Alberta Einsteina, vynálezce a daltonista,
důvěrný nepřítel T.A. Edisona.
Podle skeptiků, kteří se najdou vždy a všude, jde o neexistující
postavu, literární mystifikaci, která dala vzniknout jednomu
z nejpopulárnějších malých divadel v České republice.
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. Tyto poznatky vedly k pojmenování nové
zástavby v blízkosti bývalé cihelny ulicí Járy Cimrmana.
Výtvarnou a literární soutěž vyhlašuje statutární město Brno,
městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora při příležitosti
slavnostního otevření této ulice. Cílovou skupinou jsou žáci
a studenti základních a středních škol či odborných učilišť.
Ti, kdo se rozhodnou do soutěže zapojit, mohou tvořit
v jakémkoliv literárním nebo výtvarném žánru (povídka, báseň,
fejeton, úvaha, malba, perokresba aj.). Rozsah próz je max.
4 normostránky (stránka obsahuje 30 řádků po 60 znacích). Práce
je nutné opatřit jménem, doplnit věk, třídu, školu a adresu autora
a v termínu do 15. 10. 2004 doručit na ÚMČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno.
Soutěžit se bude vvee 2 kkat
at
egoriích:
ategoriích:
K at
egorie A
ategorie
A: žáci 2. stupně základních škol
K at
egorie B: studenti středních škol a učilišť
ategorie
Vyhodnocení a cen
cenyy : Porota vyhodnotí v každé kategorii
dvě nejzdařilejší výtvarná a literární díla, udělena bude rovněž cena
starosty městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a cena Antona
Cicwarka. Ocenění proběhne při slavnostním pojmenování ulice
Járy Cimrmana, ceny předají členové Divadla Járy Cimrmana.
Pořadatel si vyhrazuje práva na případnou změnu podmínek
a zveřejnění prací.
Časo
vý plán:
Časový
- oslovení škol: srpen 2004
- vyhlášení soutěže: 1. 9. 2004
- uzávěrka školních kol: 15. 10. 2004
- jejich následné hodnocení: 5. 11. 2004
- slavnostní vyhlášení: bude upřesněno dle termínu hostování
Divadla Járy Cimrmana v Brně
Por
ota: PaedDr. Ladislav Filipi, starosta MČ
oro
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta MČ
Mgr. Jiří Mottl, cimrmanolog
Iveta Kolaříková, členka komise kultury a informací
Kontakt: Hana Fišlová, tel: 541 42 17 49,
e-mail: fislova@reckovice.brno.cz ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno
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Jméno Jiřího Řezáče, řečkovického občana a jednatele firmy Větrník, s.r.o., obohatilo mimořádným
počinem stránky Guinessovy knihy rekordů.
Třiapadesátiletý dlouholetý šéfkomentátor Masarykova okruhu při příležitosti vytrvalostního
závodu motokár v délce trvání dvaceti šesti hodin na počest zesnulého závodníka Lukáše Romofa na
modřické dráze Maranello se rozhodl komentovat motoristický maratón sám a navíc bez přerušení.
Závod, který svou časovou délkou též splnil kritéria zápisu do knihy rekordů, byl sledován
pelhřimovskou agenturou Dobrý den, správcem anglické Guinessovy knihy. Regule pokusu poskytovaly
pro Řezáčův výkon v každé hodině pětiminutovou přestávku, kterou však komentátor odmítl. Kromě
toho si přidal hodinu navíc, kterou rozdělil do dvakrát třiceti minut, před i po závodě.
Úspěšný pokus dokončil značně vyčerpán, s pošramoceným hlasovým ústrojím, ale šťastný.
Požádal jsem proto pana Řezáče o odpověď na několik otázek.
Pr
oč jsjstte se rrozhodl
ozhodl jít do tak
ádně nár
očné ak
ce?
Proč
takoové mimoř
mimořádně
náročné
akce?
Mám zálibu v motoristickém sportu, kterému jsem se i jako závodník kdysi aktivně věnoval.
Finanční důvody mě nedovolily v závodech pokračovat, takže jsem svého koníčka dál provozoval
prostřednictvím mluveného slova. Blíží se věk, kdy i tady budu pomalu končit a nabídnutá šance byla
velikou výzvou pro zajímavé vyvrcholení mé komentátorské kariéry.
Jaká bbyla
yla vvaše
aše př
ípr
omentát
or
at
ón?
přípr
ípraava na tak
takoový kkomentát
omentátor
orsský mar
marat
atón?
Když jsem se na jaře dozvěděl, že se takovýto druh závodu bude konat a byl jsem vyzván k účasti,
říkal jsem si, jak by bylo vhodné před závodem si zajet na tři týdny k moři a věnovat se hlasové
a duševní přípravě. Ale chod naší firmy takového něco neumožňuje. Tak jsem si alespoň naplánoval,
že dva dny před závodem bych zašel do lesa načerpat duševní svěžesti. Ovšem ani tento úmysl nevyšel,
protože provádíme půdní vestavbu a já v době, kdy do závodu zbývalo pár hodin se ještě handrkoval na stavbě s řemeslníky.
Odmítl jsjstte ttoler
oler
es
távk
aždé hodině. N
eb
yl ttoo nebezpečný př
ep
ych?
oleroovanou pětiminut
pětiminutoovou př
přes
estávk
távkuu v kkaždé
Neb
ebyl
přep
epych?
Byl. Ale já jsem zástupcům agentury říkal, že když mám vytvořit rekordní zápis, tak považuji za důstojné jej provést bez přerušení.
Každá jiná varianta pro mne byla degradující. Vždyť přemožitele kanálu La Manche také nikdo po hodině netahá na pět minut z vody!
Během dv
ace
ti sedmi hodin po
tř
ebu
je člo
věk udělat mnoho věcí. Jak jsjstte se s tímt
al?
dvace
aceti
potř
třebu
ebuje
člověk
tímtoo vyr
vyroovnáv
vnával?
Vím co máte na mysli. Ano i na záchod jsem chodil s mikrofonem, abych komentář nepřerušoval. S pitím nebyl problém a při troše
zobnutí do jídla jsem chvíli huhňal.
Koment
ace
tihodino
vý záv
od asi vyžadu
je dlouhodobou tteor
eor
ou př
ípr
omentoovat sedmadv
sedmadvace
acetihodino
tihodinový
závod
vyžaduje
eoreetick
tickou
přípr
ípraavu.
V tomto smyslu jsem se nepřipravoval vůbec, protože jsem
založením improvizátor a z mé dvacetileté komentátorské praxe
mám spoustu poznatků. Nikdy se mě za těch dvacet let nestalo, že
JUBILANTI
bych položil mikrofon s tím, že nevím co mám říci a na tuto shůry
darovanou schopnost jsem se mohl spolehnout i nyní.
ného
Použil js
ašeho pok
usu nějakého podpůr
jstt e v průběhu vvašeho
pokusu
podpůrného
V ČERVENCI 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
pr
os
tř
edk
u?
edku?
pros
ostř
tředk
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Neuznávám dopingy k podpoře výkonu. V průběhu pokusu
jsem vypil pět káv, balík pramenité vody a dva bursy. Konzumoval
Boris ČECHOVSKÝ
95 let
jsem ovoce, trochu medu a čokolády. Jedl jsem minimálně. Ale
Anna
SVIRÁKOVÁ
92 let
mojí vydatnou podporou byl obraz a imaginární přítomnost mého
Anna
ZACHODILOVÁ
91 let
syna, který zemřel na nemoc, a kterého jsem se snažil zachránit
Božena
CHRÁPAVÁ
85
let
darováním vlastního orgánu. Můj syn je pro mne vzorem ve vůli,
Pavla
HYKLOVÁ
85
let
jak se vypořádal s odchodem z tohoto světa. Jsem tedy přesvědčen,
František PETRŽELKA
80 let
že to byl on kdo mě výrazně pomáhal.
Vladimír
GOLIÁŠ
80 let
Popiš
amatické ok
amžiky mar
at
óns
kého kkomentář
omentář
e.
opištte dr
dramatické
okamžiky
marat
atóns
ónského
omentáře.
Vlasta
VALENTOVÁ
80
let
Závod startoval ve dvacet hodin a já o půl hodiny dříve. Do
Jarmila
SOUČKOVÁ
80
let
rozbřesku nebyl problém, ale najednou mne přemohl pocit, jaký
jsem ještě nezažil. Zaťal jsem zuby a říkal jsem si, že když už mám
V SRPNU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
zemřít, tak s mikrofonem v ruce, ať je o čem psát. Takováto krize
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
mne přepadla později ještě dvakrát.
Václav WITTNER
101 let
Velmi špatné to bylo též po dvaceti hodinách komentování,
Růžena RYCHTECKÁ
94 let
kdy jsem se zranil na jazyku o zuby. Jazyk, na kterém se vytvořil
Milada
ORATOROVÁ
93
let
otok krvácel. Závodníci a diváci mě říkali jak je to dobré, že jsem se
Ludvík MAREK
93 let
dostal až tak daleko. Jenomže oni už jeli z kopce a v každém týmu
Františka SEDLÁKOVÁ
93 let
jich bylo deset až šestnáct. Ale mých posledních šestapůl hodiny
Marie HORÁČKOVÁ
92 let
bylo pro mne dramatickým výstupem na horu utrpení. Ale nakonec
František
VÍTEK
92
let
se vše podařilo a já patřím mezi ty, kteří dokázali překonat sami
Anastázie KUBOVÁ
91 let
sebe a zařadit se k těm, kteří jsou zapsáni v Guinessově knize rekordů.
Václav CEJPEK
80 let
Eugenie MARKOVÁ
80 let
Mar
tin Souk
up
Martin
Soukup
Ján SAKALA
80 let
Marie VAVRUŠOVÁ
80 let
PRA
VIDELNÉ OČK
OVÁNÍ PSŮ
PRAVIDELNÉ
OČKO
Edita FOLLOVÁ
80 let
Helena VOZKOVÁ
80 let
A K
OČEK PR
OTI VZTEKLINĚ
KOČEK
PRO
Vilemína PANTUČKOVÁ
80 let
Věra KOŠKOVÁ
80 let
se koná v úterý 21.9.200
.9.20044
Miroslav BAŘINA
80 let
16:30 - 17:30 hodin u bývalého pivovaru v Řečkovicích
Věra SMUTNÁ
80 let
a 17:30 - 18:00 hodin u knihovny na Tumaňanově ul.
Našim
oslavencům
k
jejich
jubileu
vše nejlepší
Cena 65,- Kč.

přeje redakce.

Jiř
Jiříí Řezáč

Z VĚTRNÍKU DO GUINESSO
VY KNIHY
GUINESSOVY
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Dům dětí a mláde
no
mládežže, Ječná , 62
6211 00 Br
Brno
Telefon: 55441 225 23
2344 nabízí vvee šškkolním
roce 200
4/2005 následu
jící kr
oužky
2004/2005
následující
kroužky
oužky::
S výtv
ar
ným zaměř
ením:
výtvar
arným
zaměřením:
K er
amik
eramik
amikaa pro všechny věkové skupiny
(předškoláci až dospělí), točení na kruhu
V ýtv
ar
né kr
oužky pro rodiče s dětmi,
ýtvar
arné
kroužky
předškoláky a ostatní věkové kategorie
Kr
uš
pánek - výtvarka v duchu našich tradic
Kruš
ušpánek
S jazyk
ovým zaměř
ením:
jazyko
zaměřením:
Angličtina pro všechny věkové skupiny
Němčina pro všechny stupně pokročilosti
R uš
tina pro začátečníky
uština
P ř í p rraa v a na cambridges
ké zk
ouš
cambridgeské
zkouš
ouškk y
z angličtin
angličtinyy
Př
ír
odo
vědné:
Přír
írodo
odovědné:
K ameníč
ek - mineralogický kroužek pro
ameníček
začátečníky (od 7 let)
Kř
išť
álek - mineralogický kroužek pro
Křišť
išťálek
pokročilé
Rybářs
ký - od 10 let
ybářský
Spor
Sporttovní:
K alane
tik
alanetik
tikaa pro ženy
Posilo
osilovvání pro ženy s hlídáním dětí
Posilo
vna pro dospělé (3 x týdně)
osilovna
Bř
išní ttance
ance
Břišní
Technické:
Počít
ač
ové kr
oužky
očítač
ačo
kroužky
Elektr
onik
Elektronik
onikaa
Modelářs
ký kr
ouž
ek pr
o začát
ečníky
Modelářský
krouž
oužek
pro
začátečníky
Os
oužky a klub
Osttatní kr
kroužky
klubyy:
Gr
afologie pro mládež a dospělé
Grafologie
Mandaly pro mládež a dospělé
Hudebně-poh
ybo
Hudebně-pohybo
ybovvá šškkoličk
oličkaa pro předškoláky
Dr
amatický kr
ouž
ek pro 1. a 2.stupeň ZŠ
Dramatický
krouž
oužek
Klub maminek na mateřské dovolené
„Vlaš
Vlašttovičky“
Pobočk
oř
ís
el.: 5549
49 22774 11447)
obočkaa na K
Koř
ořís
ískkové 1166 (T
(Tel.:
nabízí:
K er
amické kr
oužky pro všechny věkové
eramické
kroužky
skupiny
Výtv
ar
né kr
oužky
ýtvar
arné
kroužky
Flé
tnu pro začátečníky a pokročilé
Flétnu
ofon
Výuku hry na klarine
klarinett a sax
saxofon
Angličtinu a němčinu pro začátečníky
a dospělé
Vař
ení pro chlapce a dívky
aření
Turis
tický kr
ouž
ek Zálesák
uristický
krouž
oužek
Do veškerých aktivit nabízených Domem dětí
na Ječné 26 a Kořískové 16 se lze přihlásit
v průběhu měsíce září. Kroužky zahajují
činnost po svém početním naplnění. Pro
všechny příznivce „Domečku“ jsme připravili
v září a říjnu následující akce:
DEN ŘEMESEL -ve čtvrtek 23.9.2004 od
16.00h.
Na zahradě Domu dětí na Ječné 26 budou
připraveny jednoduché řemeslné dílničky.
Stačí přijít, vybrat si některou z nich a něco
si „ukutit“. Zájemci o batikování si přinesou
tričko nebo bavlněnou textilii s sebou. Na
této akci lze také získat bližší informace ke
kroužkům a přihlásit se. Konec akce
v 19.hodin.V případě deštivého počasí se
dílničky uskuteční v prostorách Domu dětí.
PO
TOULÁNÍ - v sobotu 9.října 2004.
POT
Tradiční turistická akce, která byla pro
nepřízeň dubnového počasí přesunuta na
říjen. Start v 9 - 10 hodin na zahradě DDM
Ječná 26, kde obdržíte pokyny k trase
a úkolům, které budete plnit na jednotlivých
stanovištích. Trasa asi 9 km povede přes
Velkou Babu do Kníniček. V cíli - cukrárně
Anička obdržíte diplom a odměnu. Potoulání
se bude tentokrát konat za každého počasí.
Pozvět
amar
ády a známé, př
ozvětee sv
svéé kkamar
amarády
přiijďt
jďtee
v ho
jném počtu! Těšíme se na vvás!
ás!
hojném

Rodič
aše děti POPR
VÉ DO
odičee půjdou V
Vaše
POPRVÉ
ŠK
OL
Y?
ŠKOL
OLY?
Vezmět
aké POPR
VÉ
ezmětee je ttaké
POPRVÉ
DO KNIHO
VNY!
KNIHOVNY!
V průběhu září bude zdarma registrace
pro prvňáčky na všech provozech
Knihovny Jiřího Mahena.
více na www.kjm.cz
Ús
tř
ední kniho
vna, K
obližná 4
Ústř
třední
knihovna,
Kobližná
 vvee čtvr
6. zář
6.30 hodin
čtvrttek 116.
záříí od 116.30
Za pohádkou pohádka - Vezměte své
prvňáčky do knihovny! Budeme si číst,
hrát, soutěžit i tvořit. Děti se seznámí
s knihovnou a s tím, co jim nabízí.
 vvee čtvr
6.30 hodin
čtvrttek 23. zář
záříí v 116.30
Je čtení dřina? aneb Mámo, táto, naučte
mě číst! - přednáška psychologa Václava
Mertina o čtenářství s praktickými radami
pro rodiče, jejichž děti se právě začínají
učit číst. Jak jim na této cestě pomoci, na

co se zaměřit při rozvoji
čtenářských návyků.
Pro děti, které rodiče vezmou
s sebou, je od 16.30 připraven
program - seznámení s knihovnou,
předčítání, písničky, pohádky, soutěže
a jiné hrátky.
 ve čtvr
6.30 hodin
čtvrttek 30. zář
záříí v 116.30
První čtení aneb Mámo, táto, čtěte se
mnou! - pracovník Ústavu literatury pro
mládež PdF MU v Brně Martin Reissner
seznámí rodiče prvňáčků se zajímavými
knižními tituly, které jsou vhodné pro
začínající čtenáře. Pro děti, které rodiče
vezmou s sebou, je od 16.30 připraven
program - seznámení s knihovnou,
předčítání, písničky, pohádky, soutěže
a jiné hrátky.
Projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně Poprvé do školy Poprvé do knihovny II. probíhá pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje a primátora statutárního města Brna
a díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.

KL
UB DŮCHODCŮ Br
no - Řečk
ovice, K
oř
ens
kého 23a
KLUB
Brno
Řečko
Koř
ořens
enského
Pr
ogr
am př
ednášek na II. polole
tí 200
Progr
ogram
přednášek
pololetí
20044
Dne
Př
ednáše
jící
Náz
ednáš
ky
Začát
ek
Přednáše
ednášející
Názeev př
přednáš
ednášky
Začátek
10.9. Mgr. Jaromír Procházka
Týden v Harcu
17:00
17.9. Eva Žondrová
Plachetnicí napříč oceánem
17:00
24.9. RNDr. Martin Reichard
Filipíny
17:00
1.10. Doc. RNDr. Alena Žákovská
Borneo
17:00
8.10. Prof. RNDr. Druckmüller, CSc. Himaláje - kolem Dhaulágiri - I. 17:00
15.10. PaedDr. Ladislav Filipi
Řečkovické aktuality
17:00
22.10. RNDr. Ivan Mrázek
Niger. Zamfara není jen Šaria
17:00
12.11. Doc. RNDr. Alena Žákovská
Jáva
16:00
19.11. Prof. RNDr. Druckmüller, CSc. Himaláje - kolem Dhaulágiri - II. 16:00
26.11. Mgr. Martin Bělocký
Kašmír
16:00
3.12. Milan Jána
Guatemala
16:00
10.12. Ing. Tomáš Přibyl
Spanilá jízda po Marsu
16:00
17.12. Předvánoční beseda
16:00
KL
UB DŮCHODCŮ a ČER
VENÝ KŘÍŽ Mokr
KLUB
ČERVENÝ
Mokráá Hor
Horaa
Pr
ogr
am př
ednášek na II. polole
tí 200
Progr
ogram
přednášek
pololetí
20044
Dne Př
ednáše
jící
Náz
ednáš
ky
Začát
ek
Přednáše
ednášející
Názeev př
přednáš
ednášky
Začátek
6.9. Doc. RNDr. Alena Žákovská
Brazílie II. část
17:00
20.9. PhDr. Milena Flodrová
Pozvání na hrad Veveří
17:00
4.10. Jan Vlasák
Island
17:00
18.10. RNDr. Ivan Mrázek
Niger. Zamfara není jen Šaria
17:00
1.11. Mgr. Martin Bělocký
TUVA - střed Asie
16:00
15.11. Mgr. Jaromír Procházka
Anglie
16:00
29.11. Prof. RNDr. Druckmüller, CSc. Expedice Pamír II.
16:00
13.12. Předvánoční beseda
16:00
29. 9. 2004 - středa - zájezd Kroměříž - zámek, případně zahrady - Hostýn - kostel
a okolí - oběd, Holešov - muzeum - synagoga. Přihlášky při přednášce 20. září.

POMERANČ
OVÝ DEN
POMERANČO
Česká alzheimerovská společnost (ČALS)
vyhlašuje 21. září, které je Mezinárodním
dnem Alzheimerovy choroby, jako
Pomerančový den. Cílem akce je zvýšit
povědomí obyvatel ČR o Alzheimerově
chorobě a dalších formách demence
i o situaci pacientů a pečujících. Součástí
Pomerančového dne bude veřejná sbírka na
pomoc lidem postiženým Alzheimerovou
chorobou. Každý dárce, který věnuje ČALS
finanční dar ve výši min. 20,- Kč bude
obdarován samolepkou ČALS s jejím logem
- vážkou. Kdo se rozhodne pro vyšší finanční
částku, dostane k samolepce pomeranč. Ve
městě Brně bude sbírka organizována
kontaktním místem ČALS, které působí
v Diakonii Českobratrské církve evangelické
- středisku v Brně, se sídlem v Hrnčířské
ulici č. 27. Její výtěžek bude použit výhradně

na podporu její činnosti. Pobočka poskytuje
telefonické poradenství, osobní konzultace,
má k dispozici informační materiály ČALS,
organizuje podpůrnou skupinu pečovatelů
„Čaj o páté“. Poskytuje také respitní péči ve
stacionáři i v domácnostech.
Poradenská linka funguje na tel.: 549 242 279,
každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hod.
Stanoviště dobrovolníků v městské části
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora bude 21.
září na Horáckém náměstí.
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KUL
TURA
KULTURA

KL
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při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám.12
zve děti od 7 do 14 let na své klubové akce! Veškerý program je
otevřený pro veřejnost!
V úterý 21. září BARVÍME TRIČKA - od 17 do 19 hodin, vstup zdarma!
Barvení triček bude už podruhé, ale tentokrát si ukážeme jiné metody
- např. sypanou batiku a savování.
Přineste si vlastní tričko, hladké, bavlněné, světlé i tmavé, nebo
místo trička malý ubrousek na ozdobení.
Barvy a veškeré další potřeby budou připraveny.
Ve středu 13. října - KERAMIKA a MODELIT - od 17 do 19 hodin,
vstup zdarma!
Oblíbené rukodělky - můžete si u nás něco vymodelovat z různých
materiálů.
Veškeré potřeby budou připraveny, keramiku vám vypálíme
a dodáme později.
DALŠÍ PR
OGRAM:
PROGRAM:
pondělí 1. listopadu - STOLNÍ DESKOVÉ HRY
čtvrtek 25. listopadu - ČAJOVNA
čtvrtek 16. prosince - VÁNOČNÍ RUKODĚLKY
Informace: tel.: 602 834 675 www.severka.cz/klub
klub@severka.cz
8. PTO Mustangové
zve do svých řad všechny holky a kluky ve věku 8 - 12 let.
Činnost oddílu se zaměřuje na táboření a poznávání přírody,
jednodenní a vícedenní výlety, letní tábory a motivované hry.
V dnešní počítačové době se snažíme probudit v dětech lásku
k přírodě a nabízíme jim mnohé netradiční zážitky.
Na táborech, které každoročně završují naši činnost, hrajeme různě
motivované hry. Za dobu naší historie jsme se stali zlatokopy, rytíři,
cestovateli v čase, hledateli pokladů, starými Egypťany …
Máte-li zájem, aby se Vaše dítě stalo součástí tohoto dění, rádi ho
uvítáme na našich pravidelných schůzkách každé úterý od 16.30
do 18.00 hodin.
První schůzka je 7. 9. 2004, ale přijďte i později.
Klubovna je na Horáckém nám. 12, stejný vstup jako do knihovny.
Kontakt: Šárka Juhaňáková, tel.: 607 950 623.

Na počest 55. výročí úmrtí norské spisovatelky, nositelky Nobelovy
ceny za literaturu Sigrid Undsetové (1882-1949), uspořádá Výbor
pro národnostní menšiny při ZMČ Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora spolu s brněnskou pobočkou Severské společnosti Praha
literárně hudební večer ve středu dne 6. října t. r. na řečkovické
radnici.
Sigrid Undsetová vstoupila do literatury před sto lety. Poté, co
získala umělecké stipendium, odjela do Říma. Zde se začaly její
osudy zajímavě vrstvit (sňatek s rozvedeným malířem), aby nakonec
své životní zvraty završila konversí ke katolictví. Na dotazy, proč se
k tomuto kroku rozhodla, odpovídala, že právě tento náboženskofilosofický systém nejlépe řeší problémy lidské integrity a s ní
spojené životní otázky.
Po návratu napsala Sigrid Undsetová dvě svá vrcholná díla, čerpající
náměty z norského středověku - Kristina Vavřincová a Olav Audunssön.
V době velmocenského nástupu nacistického Německa se naprosto
jednoznačně postavila na antifašistické pozice. Proto musela také
po německé okupaci Norska v roce 1940 urychleně emigrovat. Po
dramatické cestě se dostala do Švédska a poté přes Sovětský svaz
a Japonsko do USA. Tam pracovala v antifašistickém hnutí. Když
se v roce 1945 vrátila zpět do Norska, našla svůj domov naprosto
zničený. Němci s důkladností sobě vlastní zlikvidovali i její psací
stůl. Vyčerpaná autorka stačila ještě napsat životopis italské světice
Kateřiny Sienské a v roce 1949 zemřela.
Z jejího bohatého literárního odkazu si vyslechneme „Příběh
o Ljotovi a Vigdis“. Undsetová zde živě a se smyslem pro historický
detail zobrazila vikingskou společnost před 1000 lety, kdy silné
pohanské tradice již začínaly pomalu ustupovat nové křesťanské
morálce. Umělecký přednes v podání J. Brože bude navíc obohacen
o hudební vystoupení dvou umělců - houslisty P. Wallingera
a violoncellisty J. Škrdlíka. Provedou kompozice brněnského
skladatele R. Mayera Variace a Sonátu pro housle a violoncello.
Literárně hudební večer se koná ve středu 6. října 2004 v 19 hodin
ve výstavním sále Galerie na radnici.
Sponzory večera jsou Cestovní kancelář Periscope Skandinávie
s.r.o., Brno, Radnická 1 a J. Caha z Brna.
kp

KOHO UVIDÍME V ŘÍJNU
Po výstavě obrazů Lubomíra Králíčka, přibližující půvaby
velkoměst i volné přírody Spojených států, naplní v říjnu výstavní
síně naší galerie obrazy dvou brněnských malířů - nám dobře
známého Jugo Machaře a jeho kolegy z výtvarného sdružení
Parnas Zdeňka Tichého.
Představovat dílo Juga Machaře je více než nošením dříví do
lesa. Jako známý světoběžník a malíř v jedné osobě zavede nás
i tentokrát svými obrazy na místa, která v posledních letech
navštívil a která jej inspirovala svými půvaby k přenesení na
plátno. Machařovy olejomalby plné barev a světel pravdivě
a výstižně reflektují pozorovanou realitu a proto stále častěji
nacházejí ocenění mezi obdivovateli realistického malířského
umění po celém světě.
Když jsem poprvé zhlédl výstavu obrazů Zdeňka Tichého, byl
jsem velmi mile překvapen. Podobně jako Machař i Tichý vysoce
profesionálně zachází s barvami k vyjádření priority, kontrastu,
hloubky i prosvětlení obsažených v obrazech. Jeho krajiny jsou
živými organismy, znamenitě vystihují onen obsažný osobní
pohled autorův, odlišující obraz od sebelepší fotografie. I Zdeněk
Tichý čerpá náměty pro své obrazy převážně z moravské krajiny,
narozdíl od většiny malířů-krajinářů však dává častěji před
Vysočinou přednost méně malířsky známým, nicméně stejně
půvabným regionům jako jsou Chřiby, Lednicko nebo
Dolnokounicko, na jeho obrazech však najdete náměty i ze
Šumavy či jižních Čech.
Výstava obrazů Jugo Machaře a Zdeňka Tichého bude zahájena
v pátek 15. října v 18 hodin a potrvá do neděle 24. října. Otevřena
bude v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech i dopoledne
od 9 do 12, odpoledne od 14 do 17 hodin.
I. K.
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Dne 2. 6. 2004 v 06.08 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. Terezy Novákové ke konečné tramvaje, kde mělo dojít k pokusu o násilné
vytržení dámské kabelky. Hlídka se na místo dostavila v 6:11 hodin a zjistila, že pachatele pokusu o krádež kabelky zadrželi dva náhodní
svědkové pokusu krádeže. Hlídka na místě provedla všechny neodkladné úkony a přivolala hlídku policie ČR, které celou záležitost
předala k dalšímu dořešení, protože vzniklo důvodné podezření, že se jednalo o pokus spáchání trestného činu.
Dne 6. 6. 2004 v 05.44 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. Kunštátská 9, kde má ve druhém patře domu dle oznamovatelky volat
o pomoc přestárlá majitelka bytu. Hlídka na místě v 05:46 hodin zjistila,
že se oznámení zakládá na pravdě. Hlídka se přes dveře bytu dozvěděla
od obyvatelky, že včerejšího dne večer upadla a že nemůže vstát a její
zdravotní problémy se stupňují. Protože vznikla důvodná obava o zdraví
a život majitelky bytu, byl hlídkou na místo přivolán technik MP Brno,
který byt za pomoci technických prostředků otevřel a paní byla
poskytnuta první pomoc a přivolán lékař. Lékař starší paní ošetřil
a nařídil její převoz do nemocnice k dalšímu vyšetření.
Dne 20. 7. 2004 v 21.28 hodin byla hlídka strážníků vyslána na Nové
náměstí, kde se má dle oznámení nacházet skupinka asi patnácti mladých
osob, která je velmi hlučná a znečišťuje park nedopalky od cigaret atd.
Hlídka na místě ve 21.38 hodin zjistila, že se oznámení zakládá na
pravdě. Kontaktovala uvedené osoby a upozornila je na nevhodnost
jejich hlučného chování a na znečišťování veřejného prostranství, kterého
se dopouštějí. Na to se zvedla jedna část mládeže s tím, že z místa
odejde domů. Vtom se ale postavil jeden z mladíků a začal vykřikovat
na odcházející, ať nikam nechodí, že je jim osmnáct a že jim stejně nic
policajti nemohou. Při této činnosti výrazně vrávoral a z úst mu páchl
alkohol. Hlídka proto požádala mladíka o předložení dokladu totožnosti.
Uvedený mladík hlídce sdělil, že žádný nemá a při tom nešetřil vulgarizmy.
Hlídkou bylo zjištěno, že uvedený mladík je ještě nezletilý a je mu
pouhých čtrnáct let. Při tomto zjištění zjevně ožil a začal cítit, že jeho
stav zjevně vyústí v pořádnou ostudu a proto začal z místa utíkat.
Protože, ale byl výrazně posilněn alkoholem, byl záhy hlídkou dopaden
na ul. Měřičkova.
Hlídka se mladíka ptala, kde k alkoholu přišel, o jaký alkohol se jednalo
a kolik ho bylo. Uvedený mladík hlídce již poslušně vše řekl. Alkohol
mu podal náhodný starší kamarád v množství cca půl litru a jednalo se
o víno.
Hlídka na místo přivolala lékaře, který hlídce sdělil, že není nutná
hospitalizace mladíka a že doporučuje převoz do místa bydliště a předání
rodičům. Proto hlídka na místo přivolala policisty ČR, kterým mladíka
předala k převozu do místa bydliště přesně tak, jak jí to ukládá zákon.
uba
Petr K
Kuba
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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.: 541227559, mobil 737 405 886.
MALÍŘSKÉ PRÁCE - LEVNĚ.
Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.
NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ.
Kuchyňské studio, Blansko, Rožmitálova 30
(za křižovatkou - směr ČD). PO-PÁ 9-17,
tel. 602 560 661. www.nabytek-havlik.cz.
Muž 55 let hledá podnájem a 3000 Kč, č.t.
608368103.
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket,
tel.: 541 225 660, 721/775 600.
POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ či evidenci
včetně daňového přiznání. Účetní s praxí.
Tel: 603 903 029.
AUTOŠKOLA SLON Vás kvalitně připraví
k získání řidičského oprávnění pro sk.B již
od 5300 Kč. Učebna v hale nádraží ČD BrnoKr.Pole. Po-Pá 14:30-17:30. Tel: 776 552 836

VYMĚNÍME SB 1+1 na Horáckém náměstí
za SB 2+1 nebo 3+1 tamtéž. Tel.: 606 355 945.
KOOPERATIVA a.s. přímý f inanční
poradce, možnost doživotní a garantované
Renty, finanční zajištění rodiny a dětí,
přijedu a vysvětlím. Volejte 603 287 851.
KOUPÍM GARÁŽ na ul. Novoměstská.
603 290 221.
Zimní burza použit. ošacení, obuvi a sport.
potřeb pro děti a mládež se koná 12.-15.10.2004
v Řečkovicích (Palackého nám. 7). ÚT 12.10.
9-18h příjem zboží, ST 13.10. 9-18h příjem +
prodej, ČT 14.10. 9-18 h příjem + prodej,
PÁ 15.10. 9-12h prodej, 12-18h vyúčtování
+vrácení. Inf. tel. 605 089 298 pí. Procházková.
VYMĚNÍM 1+1 za větší s doplatkem.
Nabídněte. 736 603 260.
Angličtina. Učím. Jsem absolvent americké
prestižní i naší university. U Semilassa.
Tel.: 728 219 361.
B studio Božetěchova 91 - kosmetika
(AHAVA, JANSEN, RYOR...), solárium

turbo vertikál (udržovací kúr y po
dovolených u moře), masáže klasické
a aromaterapeutické, modeláž nehtů.
Tel.: 541 23 88 83, 602 73 88 80.
PRONÁJEM - dlouhodobě pronajmu
kancelářské prostory v přízemí RD, BrnoŘečkovice, Ječná 31. Dvě propojené místnosti
se samostat. vchody cca 45m2 s vlastním soc.
zařízením, atraktivní klidné prostředí
s možností parkování na soukr. parkovišti.
Tel: 543 421 465, mob. 731 109 708.
PRODÁM DRUŽST. BYT 3+1 na ulici Žitná
po luxus. rekonstrukci (zděné jádro, podlahy,
dveře, plast. okna, koupelna, kuchyň atd.).
Přímý prodej, bez real. kanceláře, cena Kč
1370 tis. Tel. 608 731 718.
PRODÁM GARÁŽ - Řečkovice, „Na Špici“,
v OV (pozemek též v OV), zděná. Ihned.
Cena dohodou. Tel.: 605 336 241.
PRODÁM STÁNÍ V HALOVÉ GARÁŽI Uprkova ul. Cena dohodou. Tel. 737 305 513.
NABÍZÍM veškeré údržbářské práce a drobné
opravy v domácnosti. Tel.: 541 22 83 64.
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