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Varovné zprávy přicházející před Vavřineckými hody na můj mobil nevěstily nic dobrého. Prognózy typu „Hrozba trvalého deště - vysoký
stupeň nebezpečí“ svědčily o tom, že z letošních hodů nic nebude. Když jsem se snažil o své „služební“ informace podělit s nadšenci
z početného týmu pořadatelů, pochopil jsem, jak je to marné. Zástupci tábora pověrčivých nechtěli o počasí nic vědět, protože podle nich

kdo mluví o dešti, často ho sám přivolá.
Naproti tomu příznivci optimistické strany
připouštěli, že předpověď počasí je krajně
nepříznivá, nicméně soudili, že dešťové
mraky se nad Vysočinou buďto zcela vyprší,
nebo alespoň výrazně zpozdí. Chybou bylo,
že déšť přišel od Rakouska a včas. První
kapky spadly v sobotu během slavnostního
průvodu, pršet přestalo na čas až v neděli
ráno.
Když pověrčiví i optimisté pochopili, že
pršet nepřestane, stali se odhodlanými. Stárci
z Řečkovické třináctky chtěli nad parketem
vztyčit dvě obrovské plachty, potřebovali
však přes hřeben sýpky napnout lano.
Na vyřešení tohoto problému stárci nejprve
povolali lukostřelce. Hrstka návštěvníků
přiotrávených příšerným počasím mohla
sledovat, jak za odhodlaného vyhrávání
Zdounečanky Robin Hood stále znovu
a znovu vystřeluje do výšky šíp s přivázaným
provázkem. Nejdříve jen k okapu, potom
stále výš až k vrcholku střechy, ale všechno
marné. Mokrý provázek strhával šíp k zemi.
Po lukostřelci nastoupili horolezci. Přivázali
lana k čemu to šlo, upevnili plachty
a důmyslně je podepřeli žebříky. Stárci
z Řečkovické třináctky svým nadšením
zachránili hody. Provizorní šapitó se stalo
útočištěm pro tancechtivé návštěvníky
hodů, dokonce se podařilo zatančit
i besedu. V devět večer dechovku vystřídala
domácí kapela Vikýř. V kotli pod pódiem
už nikomu déšť nevadil.
Nedělní deštíček už byl jen karikaturou
sobotní nepohody. Mše se sice netradičně
konala v kostele, ale při dopoledním
promenádním koncertu dokonce svítilo
sluníčko. Účastníci šestnáctého ročníku
Vavřineckých hodů mají na co vzpomínat.
Pokud by nebylo pevných nervů
organizátorů v čele s hodovým výborem
vedeným Prof. Vaňkem a především
obrovského odhodlání stárek a stárků
z Řečkovické třináctky, sobotní hodová
zábava by se zcela určitě nekonala. Velkou
poklonu musím vyseknout i toleranci
návštěvníků, kteří se i přes velkou nepřízeň
počasí přišli bavit.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 65., 66. A 6A Z 65., 66. A 6A Z 65., 66. A 6A Z 65., 66. A 6A Z 65., 66. A 677777. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ
65. schůz65. schůz65. schůz65. schůz65. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 19. 79. 79. 79. 79. 7. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- schválila jako dodavatele, který provede výměnu dosloužilých
plynových sporáků v bytových domech, firmu Kleiner Brno, s. r. o.,
Košinova 10, Brno,

- schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci školní
kuchyně v ZŠ Novoměstská 21, firmu Stavoprogres Brno,
spol. s. r. o., Kabátníkova 2, Brno,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- schválila vyjádření k připravovanému technicko-ekonomickému

zadání, jež by mělo řešit rozšíření komunikace mezi Mokrou
Horou a Jehnicemi a vybudování chodníku i cyklistické stezky
podél této komunikace, rada konstatovala, že za účelné považuje
pouze vybudování chodníku s veřejným osvětlením podél dotyčné
komunikace,

- schválila následující termíny sňatků: 7. 10. 2006, 11. 11. 2006,
1. 12. 2006,

- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

66. schůz66. schůz66. schůz66. schůz66. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2. 8. Rada:onala 2. 8. Rada:onala 2. 8. Rada:onala 2. 8. Rada:onala 2. 8. Rada:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části za leden -
červen 2006,

- projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden - červen
2006,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- nesouhlasila s uzavírkami na Hradecké radiále, vyvolanými

připravovanou opravou jejího povrchu, neboť v současné době
probíhá v centru Řečkovic rozsáhlá rekonstrukce kanalizace,
spojená s mnoha dopravními omezeními, požádala proto, aby
oprava Hradecké radiály byla provedena až ve druhé polovině
příštího roku, kdy již bude ukončena rekonstrukce kanalizace
v řečkovickém centru.

6666677777. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 30. 8. Rada:onala 30. 8. Rada:onala 30. 8. Rada:onala 30. 8. Rada:onala 30. 8. Rada:

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - červenec 2006,
- schválila zvýšení nájemného v obecních bytech k 1. 1. 2007

o maximální možný přírustek, stanovený v souladu s právními
předpisy (zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů), ve většině bytů  se tak
nájemné zvýší o 30,9 %, tj. z 27,42 Kč na 35,89 Kč za čtereční
metr a měsíc,

- schválila výzvu k podání nabídek na rekonstrukci hlavního
domovního rozvodu elektřiny v bytovém domě Horácké nám. 4/5,

- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci dětského hřiště
při ulici Renčově, firmu Epigen, spol. s r. o., Husitská 8a, Brno,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila zpracování studie, která by prověřila možnost zřízení

parkovacích míst v ulici Bohatcově,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. FL. FL. FL. FL. F.....

CELKCELKCELKCELKCELKOOOOOVÉ VYÚČTVÉ VYÚČTVÉ VYÚČTVÉ VYÚČTVÉ VYÚČTOOOOOVVVVVÁNÍ VEŘEJNÉÁNÍ VEŘEJNÉÁNÍ VEŘEJNÉÁNÍ VEŘEJNÉÁNÍ VEŘEJNÉ
SBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKYSBÍRKY

Čistý výtěžek veřejné sbírky za účelem  shromažďování
dobrovolných peněžitých příspěvků na rekonstrukci sýpky-
pivovaru na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora činil
78.711,02 Kč. Veřejná sbírka byla zahájena dne 1. 4. 2003 a její
konání bylo ukončeno dne 14. 1. 2006.

Místem konání sbírky bylo území MČ Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora. Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky vystavil
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor legislativní a právní
pod č. j. JMK 1351/2003 OLP ze dne 15. 1. 2003.

Čistý výtěžek veřejné sbírky byl použit na úhradu faktury za
zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu
„Sýpka v areálu bývalého pivovaru v Brně Řečkovicích“.

DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVVVVVAAAAA

KDKDKDKDKDYŽ RYŽ RYŽ RYŽ RYŽ ROOOOOZKZKZKZKZKOPOPOPOPOPAAAAATTTTT, T, T, T, T, TAK VŠEAK VŠEAK VŠEAK VŠEAK VŠECHNOCHNOCHNOCHNOCHNO
Od počátku prázdnin letošního roku jsou obyvatelé Řečkovic
a Mokré Hory omezováni a obtěžováni rozsáhlými dopravními
uzavírkami v řečkovickém centru. Tyto patálie má na svědomí
rozsáhlá rekonstrukce kanalizace v ulici Vážného. Práce budou
vzápětí pokračovat i na Palackého nám. a v ulici Hapalově. Ukončeny
mají být v polovině léta příštího. Po dva měsíce byla doprava hnána
ulicí M. Hübnerové, tedy trasou nevhodnou k danému účelu, jiné
řešení však neexistovalo. Přičteme-li k oné bilanci další uzavírky
silnic, byť částečné, v ulicích Tumaňanově a Jandáskově, úsměv se
na našich tvářích rozhodně neusadí.

Jak praví moudré rčení, neštěstí nechodí po horách, nýbrž po lidech,
a navíc nepřicházívá nikdy samo. Aby tedy trablů s dopravou nebylo
málo, přispěla svou troškou do mlýna také brněnská pobočka
Ředitelství silnic a dálnic. Dotyčná instituce má na starosti
tzv. Hradeckou radiálu, vyvádějící automobily z města Brna severním
směrem. O letošním podzimu má být dle jejích záměrů opraven
povrch Hradecké v úseku od mostu u řečkovického nádraží po
napojení ulice Novoměstské. Chystá se odstranění rozpadající se
vrchní asfaltové vrstvy a její nahrazení novým materiálem.

Ne že by si tato nesmírně důležitá silnice péči nezasloužila, až
potud je samozřejmě vše v pořádku. Nicméně právě v jejím
mimořádném významu je zakopán i onen příslovečný pes. Zamýšlené
práce na Hradecké (byť mají probíhat jen přibližně měsíc a navíc
střídavě v jednotlivých směrech) jsou neodvratně spojeny s omezením
provozu. Co lze za takové situace očekávat při pravidelných
každodenních dopravních špičkách, není jistě třeba podrobně líčit.
Zkušenosti z nedávné minulosti jsou zaručeně bohaté. Řidiči se
budou samozřejmě snažit uniknout z pastí nepříjemných kolon
útěkem na okolní komunikace. Vzápětí se však ocitnou v omezeních
a uzavírkách ovládajících centrum Řečkovic. Jaký zde může
vypuknout mumraj, mají mnozí nepochybně stále v živé paměti.

Z pochopitelných důvodů proto rada naší městské části ve svém
usnesení vyjádřila nesouhlas s prováděním oprav Hradecké
v nynějším neblahém období a požádala o jejich přeložení na druhou
polovinu roku následujícího, až nová kanalizace bude zcela sloužit
svému účelu. Ředitelství silnic a dálnic zastává ovšem zcela jiný
názor. Ředitel brněnské pobočky Ing. Rupp soudí, že ruce radních
při hlasování vedly obavy z pobouření veřejného mínění těsně před
komunálními volbami, a nikoliv snaha pomoci dobré věci. Vždyť
Řečkovic se dle jeho soudu plánované práce nijak nedotknou. Tohoto
bohužel mylného názoru se usilovně drží, což prokázal i článek
s inspirujícím názvem „Teď se kopat nebude. Kvůli volbám?“, otištěný
dne 30. 8. 2006 v MF Dnes. Jen na okraj - pozornosti novin není
třeba se až příliš divit. Ing. Rupp totiž již před časem slíbit povolat
si na pomoc sdělovací prostředky, aby odhalily nepřejícný přístup
řečkovické radnice, která mu brání ve skutečnost proměnit bohulibý
plán. Vždyť jen kvůli její věrolomnosti nepoznají řidiči slast z jízdy
po nové vozovce.

Nepříjemnostem a nedorozuměním v celém případu „Hradecká“
přesto bylo možno snadno předejít. Stačilo, aby se Ředitelství silnic
a dálnic svěřilo se svými úmysly již v květnu loňského roku, kdy
celou akci začalo připravovat. Tehdy se totiž plány na rekonstrukci
kanalizace v řečkovickém centru také už zřetelně rýsovaly.

První výstřely ve slíbené válce tedy padly. Kdy zazní další?

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
ssssstartartartartarososososostatatatata

PS.
Dle veškerých dosavadních informací se zdá, že brněnské Ředitelství
silnic a dálnic se rozhodlo ignorovat oprávněné připomínky naší
městské části k uzavírce Hradecké radiály. K její opravě, nevyhnutelně
spojené s omezením provozu, přinášejícím neblahé důsledky pro
obyvatele Řečkovic, zřejmě přistoupí stůj co stůj. Postačí, získá-li
k uzavírkám kladné  rozhodnutí Úřadu Jihomoravského kraje.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
ssssstartartartartarososososostatatatata
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Rekonstrukce kanalizace, zahájená na počátku července letošního
roku v ulici Vážného, pokročila, a tak se poněkud mění i rozsah
dopravních uzavírek spojených s touto akcí.

Od 4. září již autobusy hromadné městské dopravy opět projíždějí
ulicí Vážného. Byla tedy dodržena původní dohoda, dle níž se úplná
uzavírka této ulice změnila na částečnou. Kromě autobusů tudy
mohou jezdit i vozidla dopravní obsluhy. Provoz v jednom volném
pruhu je řízen semafory, druhý zůstává uzavřen. Popsaný stav má
dle nynějších předpokladů trvat do 31. října letošního roku
(v uvedené době dojde i k poměrně náročné výměně kanalizace
v křižovatce pod sokolovnou). Na nezbytně nutnou dobu bude
uzavřena i krátká komunikace mezi objektem společnosti Zasis
a parkem na Palackého náměstí. Dopravní obsluha zde však bude
zajištěna. Počínaje 1. listopadem 2006 by měla být dopravní omezení
v ulici Vážného zrušena.

Od 15. října tohoto roku až do jeho konce jsou povolena dopravní
omezení na Palackého náměstí a v ulici Hapalově. Průjezd zde ovšem
zůstane zachován, objíždět se zvýšenou opatrností bude nutno několik
montážních jam. Rychlost v celém úseku se sníží na 30 km v hodině.
Dopravní značky na Palackého náměstí a v Hapalově rozmístí firma
zajišťující veškeré práce až v okamžiku jejich skutečné potřeby.

Nová situace v dopravě v řečkovickém centru ulevila obyvatelům
ulice Marie Hübnerové. Ti museli po dva měsíce snášet hluk
i otřesy vyvolané především těžkými městskými autobusy. Jejich
kola se na stavu zdejší silnice výrazně podepsala. Proto v nejbližší
době dojde mezi společností DIS a Brněnskými komunikacemi
(které mají tuto silnici ve své správě) k jednání o její opravě.

S jistými omezeními v celé trase nové kanalizace však bude třeba
počítat i v roce příštím. V jeho první polovině dojde k dokončení
všech prací, především je na tuto dobu plánována konečná oprava
povrchu vozovek, narušených řadou výkopů.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipi, v Filipi, v Filipi, v Filipi, v Filipi, ssssstartartartartarososososostatatatata
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DĚTDĚTDĚTDĚTDĚTSKÉ HŘIŠTĚ NSKÉ HŘIŠTĚ NSKÉ HŘIŠTĚ NSKÉ HŘIŠTĚ NSKÉ HŘIŠTĚ NA RENČA RENČA RENČA RENČA RENČOOOOOVĚVĚVĚVĚVĚ
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Podle původních záměrů měla proběhnout rekonstrukce
dětského hřiště na Renčově ulici již v roce 2005. V rámci
projektové přípravy se však došlo k závěru, že hřiště by mělo
být situováno v nové a vhodnější poloze, stejně tak chodníky
by měly být přizpůsobeny skutečným trasám procházejících
lidí. Na takto rozšířený investiční záměr již peníze nestačily.
Ani v letošním roce se osud dětského hřiště nevyvíjel příznivě.
Nakonec se však chybějící peníze podařilo získat jak z rozpočtu
města, tak zapojením prostředků z rezerv městské části. Firma
byla vybrána, smlouva je před podepsáním a každým dnem se
začne stavět.
Do sítě nově situovaných dlážděných chodníků budou umístěna
dvě čtvercová hřiště. V oploceném hřišti bude spolu s lavečkami
umístěno houpadlo, houpačka a speciální uzavíratelné pískoviště.
Hřiště naproti bude osazeno kombinovaným lanovým herním
prvkem od firmy BERGER - HUCK. Přestože se jedná
o poměrné drahé prvky, díky své atraktivnosti a kvalitě patří na
hřištích při Jandáskově ulici a na Horáckém náměstí
k nejoblíbenějším. U nových chodníků je pamatováno na
parkové úpravy, kromě laveček přibude i pergola.
Po hřištích na Kárníkově, Jandáskově, Horáckém a Novém
náměstí bude dětské hřiště na Renčově ulici v pořadí již pátým
rekonstruovaným od loňského roku.

Ing. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

KRASOKRASOKRASOKRASOKRASOJEZDCIJEZDCIJEZDCIJEZDCIJEZDCI
Ve dnech 26. a 27. května 2006 se konalo v Litomyšli Mistrovství
Evropy juniorů v sálové cyklistice. Jako reprezentanti České republiky
se ho zúčastnili i členové oddílu krasojízdy Sokola Řečkovice Jakub
Mašek a Martin Šiler. V krasojízdě dvojic juniorů získali bronzovou
medaili za 3. místo, v jednotlivcích obsadil Martin Šiler 4. místo.
Gratulujeme!

VVVVVýbor Týbor Týbor Týbor Týbor TJ SokJ SokJ SokJ SokJ Sokol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkooooovicevicevicevicevice

MLADŠÍ ŽÁCI BULLDOGS BRNOMLADŠÍ ŽÁCI BULLDOGS BRNOMLADŠÍ ŽÁCI BULLDOGS BRNOMLADŠÍ ŽÁCI BULLDOGS BRNOMLADŠÍ ŽÁCI BULLDOGS BRNO
POPRPOPRPOPRPOPRPOPRVÉ MISVÉ MISVÉ MISVÉ MISVÉ MISTŘI REPUBLIKYTŘI REPUBLIKYTŘI REPUBLIKYTŘI REPUBLIKYTŘI REPUBLIKY

O víkendu 6. - 7. května proběhlo v kasárnách v Lipníku nad Bečvou
a v SH SOU Sigma v Hranicích Mistrovství České republiky ve
florbale mladších žáků. Na turnaj dorazila kompletní špička z celé
ČR, včetně družstev z Prahy, Ostravy, Brna, Pardubic, Ústí nad
Labem nebo Českého Krumlova. Šestnáct týmů bylo rozděleno do
čtyř skupin po čtyřech týmech.

Ve skupině B se utkaly týmy FBC SGB Pepino Ostrava, Mocní
Tuleni Podbořany, Bulldogs Brno a TJ JM Chodov. Byla to skupina
nejsilnější, protože pozdější vývoj turnaje ukázal, že se v ní potkali
dva finalisté. Skupinu vyhrál tým FBC SGB Pepino Ostrava, druzí
skončili Bulldogs Brno, třetí Chodov a čtvrté Podbořany.

Čtvrtfinále už ukázalo mnohem ostřejší a kvalitnější souboje. FBC
SGB Pepino Ostrava porazilo Torpedo Havířov 2:1, Zone Team SSK
Future podlehl týmu Bulldogs Brno 0:2, FbC VICTORIA Ústí nad
Labem ztratil naději na obhajobu v souboji s Akcentem Sparta Praha
- 0:2 a 1.SC SSK Vítkovice prohráli se SPA Sokolem Brno I 1:2.

V semifinále se utkali Akcent Sparta Praha a Bulldogs Brno. Zápas
byl celou dobu velmi těsný a nakonec rozhodl gól v prodloužení,
díky němuž se radovali hráči Brna - 2:3 po prodloužení. Druhé
semifiále mezi sebe svedlo loňské semifinálové soupeře - SPA Sokol
Brno I a FBC SGB Pepino Ostrava. A stejně jako loni, i letos
postupoval tým z Ostravy. Pepino vyhrálo 5:2.

Finále, ve kterém se utkali FBC SGB Pepino Ostrava a Bulldogs
Brno, se ukázalo být tím nejlepším zakončením, které mohl turnaj
mít. Oba týmy předváděly krásný florbal, který skončil po základní
hrací době 2:2. V pětiminutovém prodloužení se štěstí přiklonilo
na stranu Bulldogs a ti gólem Ondruška zíkali bezmála půlmetrový
pohár za první místo.

Základna týmu Bulldogs Brno trénuje v ZŠ NOVOVĚSTSKÁ
a mnoho dětí v tomto týmu je přímo z Řečkovic. Můžeme být hrdí
na naši mládež, že dosahuje takových výsledků, a reprezentuje tak
naši městskou část.

Josef KJosef KJosef KJosef KJosef Kugleruglerugleruglerugler

ZÁPZÁPZÁPZÁPZÁPASNICKÝ KLASNICKÝ KLASNICKÝ KLASNICKÝ KLASNICKÝ KLUB TUB TUB TUB TUB TAK HELLASAK HELLASAK HELLASAK HELLASAK HELLAS
BRNOBRNOBRNOBRNOBRNO

se obrací na veřejnost s následujícím sdělením:
V noci z 8. na 9. srpna došlo k násilnému vloupání do
Sportovního centra našeho klubu v objektu ZŠ na Horáckém
nám. v Řečkovicích. S ohledem na značnou finanční a materiální
škodu se obracíme (především) na řečkovickou veřejnost s žádostí
o pomoc při zjištění neznámých pachatelů.
Osoba, která svým sdělením přivede vyšetřovatele k pachateli,
obdrží od klubu odměnu 20.000,- Kč!
Tel. Policie ČR: 158
TAK Hellas: 541 225 475

VVVVVýkýkýkýkýkonný výbor Tonný výbor Tonný výbor Tonný výbor Tonný výbor TAK Hellas BrAK Hellas BrAK Hellas BrAK Hellas BrAK Hellas Brnonononono
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VESELÁ KAVESELÁ KAVESELÁ KAVESELÁ KAVESELÁ KAVVVVVÁRNÁRNÁRNÁRNÁRNAAAAA
V úterý 5. 9. 2006 zahájila provoz Veselá Kavárna, která se nachází
v bývalé Obřadní síni ve spodní části komplexu budov občanského
vybavení na ulici Měřičkova č. 18.
Prostor je po stavební rekonstrukci uzpůsoben tak, že jeho centrem
je velký dětský herní kout s dostatečným množstvím hraček. Kolem
herní plochy jsou rozmístěny kavárenské stoly, umožňující matkám
přehled a kontrolu jejich dětí a současně užívání kavárenské
pohody a nabídky nápojů a pochutin. Přístup s kočárkem není
problém. V prostorách Veselé Kavárny je rovněž zakázáno kouřit.
Kavárna pro maminky s dětmi však nebude jedinou činností
Veselé kavárny. Do budoucna jsou v prostoru kavárny plánovány
vzdělávací kurzy zaměřené pro nastávající maminky, maminky
s dětmi, jazykové kurzy pro matky s dětmi, ale také program pro
sluchově postižené spoluobčany.
Veselá Kavárna je otevřena od pondělí do pátku vždy od 9.30 do
19 hodin. V sobotu a v neděli bude otevřeno v případě zájmu.
Telefon 541 211 890

JAKÝ BUDE TEN LETJAKÝ BUDE TEN LETJAKÝ BUDE TEN LETJAKÝ BUDE TEN LETJAKÝ BUDE TEN LETOŠNÍ ŠKOŠNÍ ŠKOŠNÍ ŠKOŠNÍ ŠKOŠNÍ ŠKOLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROK NOK NOK NOK NOK NA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ?SKÁ?SKÁ?SKÁ?SKÁ?
Asi velmi hektický. A proč? Důvodů je několik.
Základní škola Novoměstská slaví 25. výročí své existence.
Připravujeme školní akademii, setkání absolventů i bývalých
pedagogů, brožurku, která zachytí některé důležité okamžiky
uplynulých 25 let. Jistě tam bude zachycena i finančně nákladná
rekonstrukce školní jídelny. Zatím obědváme v náhradních
prostorách a není to jednoduché. Ale už se těšíme na chutné
obědy z nové kuchyně.
Letošním rokem začínáme výuku podle „našeho“ vzdělávacího
programu. Nazývá se „Škola pro život“ a naší snahou je, aby
poskytl žákům co nejširší nabídku vzdělávacích možností, poskytl
jim co nejlepší podmínky pro vstup na střední školy. A opravdu
se stal základem k celoživotnímu vzdělávání.
Čeká nás hodně práce, ale na prázdniny jsme ještě nezapomněli.
Také fotografie nám vzpomínky osvěží - tyto jsou z tradičního
letního tábora školní družiny (mnoho dalších najdete na webu
školy). Letos se uskutečnil v Podmitrově nedaleko Dolní Rožínky.
A byl, jako vždycky, super!

VVVVVedení šedení šedení šedení šedení škkkkkolyolyolyolyoly

8. PT8. PT8. PT8. PT8. PTO MUSO MUSO MUSO MUSO MUSTTTTTANGOANGOANGOANGOANGOVÉ A 1VÉ A 1VÉ A 1VÉ A 1VÉ A 10. PT0. PT0. PT0. PT0. PTO SEVERKAO SEVERKAO SEVERKAO SEVERKAO SEVERKA, PIONÝRSKÉ T, PIONÝRSKÉ T, PIONÝRSKÉ T, PIONÝRSKÉ T, PIONÝRSKÉ TÁBÁBÁBÁBÁBORNICKÉORNICKÉORNICKÉORNICKÉORNICKÉ
ODDÍLODDÍLODDÍLODDÍLODDÍLY PŘI PS VLASY PŘI PS VLASY PŘI PS VLASY PŘI PS VLASY PŘI PS VLASTTTTT

výrvýrvýrvýrvýrazně razně razně razně razně rozšiřozšiřozšiřozšiřozšiřuuuuují svjí svjí svjí svjí své kluboé kluboé kluboé kluboé klubovnvnvnvnvny na Hory na Hory na Hory na Hory na Horáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 122222
a přa přa přa přa přiiiiijmou nojmou nojmou nojmou nojmou novvvvvé člené člené člené člené členy!y!y!y!y!

MusMusMusMusMustttttangoangoangoangoangovvvvvééééé děti od 1. do 5. třídy,
schůzky každé úterý 16.30 - 18.00

SeSeSeSeSevvvvverererererkkkkkaaaaa děti od 1. do 3. třídy,
schůzky každou středu 16.30 - 18.30

Další informace a přihlášky na adrese klubovny nebo na
www.mustangove.wz.cz a www.severka.cz.
Pestrá nabídka pro volný čas dětí, ale i rodičů a celé rodiny, více
než dvacetiletá tradice, schůzky, výpravy, letní tábory, jiné akce...,
hry, táboření, nové dovednosti, rukodělky, lanové aktivity, akce
pro celou rodinu, akce pro veřejnost, akce pro nejmenší i pro
rodiče, to vše může zažít nejen našich 120 členů, ale i vy.

Pro všechny pak v rozšířených prostrách opět nabízíme pravidelné
programy
KLKLKLKLKLUBU ZA ŠKUBU ZA ŠKUBU ZA ŠKUBU ZA ŠKUBU ZA ŠKOLOLOLOLOLOUOUOUOUOU (www.severka.cz/klub)
PrPrPrPrPrvní nabídkvní nabídkvní nabídkvní nabídkvní nabídka - DESKa - DESKa - DESKa - DESKa - DESKOOOOOVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRYYYYY, pondělí 2. ř, pondělí 2. ř, pondělí 2. ř, pondělí 2. ř, pondělí 2. října od 1íjna od 1íjna od 1íjna od 1íjna od 17 do 20 hodin7 do 20 hodin7 do 20 hodin7 do 20 hodin7 do 20 hodin
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PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORYYYYY
NNNNNA II. POLA II. POLA II. POLA II. POLA II. POLOLETÍ 2006OLETÍ 2006OLETÍ 2006OLETÍ 2006OLETÍ 2006

NA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A
22. září RNDr. M. Druckmüller,CSc. Záhadné slunce 17.00 h.
29. září Doc. Ošmera Mexiko 17.00 h.
6. října Mgr. Libuše Bělousová Jak ve stáří udržet svěží mysl a dobrou paměť 17.00 h.

13. října Jan Vlasák Norsko 17.00 h.
20. října Milan Jána Maroko 17.00 h.
27. října Hana Druckmüllerová Zatmění slunce - Turecko 17.00 h.
3. listop. RNDr. Jan Franců Jižní Dolomity 16.00 h.

10. listop. Ing.Lenka Bucherová Austrálie 16.00 h.
17. listop. Mgr. Rudolf Gryc Řecko 16.00 h.
24. listop. RNDr.Jar.Kolejka,CSc. Severní Rusko 16.00 h.
1. pros. Ing. Arnošt Máder Maroko 16.00 h.
8. pros. Vánoční beseda 16.00 h.

NA ADRESE BRNO, TUMAŇANONA ADRESE BRNO, TUMAŇANONA ADRESE BRNO, TUMAŇANONA ADRESE BRNO, TUMAŇANONA ADRESE BRNO, TUMAŇANOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666
25. září Ing. Lenka Bucherová Austrálie 17.00 h.
9. října Mgr. Martin Bělocký Severní Indie 17.00 h.

23. října Doc. RNDr.Alena Žákovská Přes hory Nové Guinei 17.00 h.
6.listop. RNDr. M. Druckmüller,CSc. Za zatměním slunce doprostřed Tich. oceánu16.00 h.

20.listop. Jan Vlasák Rumunsko 16.00 h.
4. pros. Ing. Lubomír Sochorec Jordánsko III. 16.00 h.

18. pros. Vánoční beseda 16.00 h.

- jazyková škola se zaměřením na výuku
angličtiny, od letošního roku výuka
rozšířena o N a Šp

- vysoká kvalita výuky, důraz na komunikaci,
malé skupinky

- osvědčené učební materiály

nononononovinkyvinkyvinkyvinkyvinky::::: - kurz přípravy na FCE
- angličtina 13 - 16 let
- kurz přípravy k maturitě

Zápis do kZápis do kZápis do kZápis do kZápis do kurururururzů:zů:zů:zů:zů: 22. 9. 18.00 - 19.30 hod
Výuka a zápis probíhá na ZŠ Úprkova,

Kontakt: goodbell@goodbell.czgoodbell@goodbell.czgoodbell@goodbell.czgoodbell@goodbell.czgoodbell@goodbell.cz
wwwwwwwwwwwwwww.goodbell.cz.goodbell.cz.goodbell.cz.goodbell.cz.goodbell.cz,,,,,
tttttel.: 608/72el.: 608/72el.: 608/72el.: 608/72el.: 608/7248484848481111199999

Jazykové studio GOOD BELLGOOD BELLGOOD BELLGOOD BELLGOOD BELL
pro Vás opět otevírá

JazykJazykJazykJazykJazykooooovvvvvé ké ké ké ké ku ru ru ru ru rzyzyzyzyzy
v Řečkv Řečkv Řečkv Řečkv Řečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

HOSPODHOSPODHOSPODHOSPODHOSPODYNĚYNĚYNĚYNĚYNĚ
DO DOMÁCNOSDO DOMÁCNOSDO DOMÁCNOSDO DOMÁCNOSDO DOMÁCNOSTITITITITI

JsJsJsJsJsttttte svědomitá, pečlive svědomitá, pečlive svědomitá, pečlive svědomitá, pečlive svědomitá, pečlivá, prá, prá, prá, prá, pracoacoacoacoacovitá?vitá?vitá?vitá?vitá? Hledáte
zodpovědnou a dobře ohodnocenou práci?

Těší Vás péče o domácnost? Ozvěte se!
Mob.: 737 616 963

www.piza.cz
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www.interier.com/ptacek-krechler.cz interier.pk@volny.cz

PTÁČEK - KRECHLER s.r.o.
OKENNÍ A BYTOVÉ DOPLŇKY

Ivo Krechler
Vránova 191, Řečkovice

t+f:549 271  514
603 247 804

Vzorkovna t+f:544  217 903
Karolíny Světlé 21
Brno-Líšeň

Zdeněk Ptáček
t:603 217 240
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CO NOCO NOCO NOCO NOCO NOVÉHO VE VVÉHO VE VVÉHO VE VVÉHO VE VVÉHO VE VODOODOODOODOODOVVVVVODNÍ SÍTI V MĚSODNÍ SÍTI V MĚSODNÍ SÍTI V MĚSODNÍ SÍTI V MĚSODNÍ SÍTI V MĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTI ŘETI ŘETI ŘETI ŘETI ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
A MOKRÁ HORA?A MOKRÁ HORA?A MOKRÁ HORA?A MOKRÁ HORA?A MOKRÁ HORA?

Již v loňském roce se  začalo se sanací vodovodní sítě v městské části Řečkovice a Mokrá Hora. Bylo to na části ulice Jandáskovy a sanace
proběhla za celkové opravy inženýrských sítí a povrchů komunikace. V letošním roce však byla zahájena oprava vodovodní sítě v mnohem
větším rozsahu, a to ve zbývající části ulice Jandáskovy a Tumaňanovy.
K dané opravě totiž nastal čas. Na vnitřním povrchu ocelového potrubí se usazují inkrusty, vznikající chemickou reakcí minerálů
a železitých iontů. Inkrusty postupně narostou, což má vliv nejen na hydrauliku vodovodní sítě, ale i na kvalitu dodávané pitné vody. Naši
vodárníci totiž vyrobí pitnou vodu ve velmi slušné kvalitě, ale když proteče takto zainkrustovaným potrubím, stane se, že odběratel obdrží
pitnou vodu nevalné chuti a vůně.
Jednou možnou variantou je celou ulici zavřít, vytrhat asfalt, vykopat potrubí a za velké hlučnosti a prašnosti položit potrubí nové, zdravé.
Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., však rozhodl o lepším řešení. Do potrubí se vstoupí, dokonale vyčistí a nastříká speciální
epoxidovou směsí, samozřejmě se všemi požadovanými atesty hygieniků. Během opravy se provede provizorní náhradní zásobování po
povrchu a vozovka se naruší pouze v místech odboček a lomů. Ale proč to tak dlouho trvá? Při novém propojení na provizorní
zásobování se provedou proplachy, odeberou vzorky, a ty se dají do laboratoře. Jelikož je to zkouška dlouhodobá, na stavbě se pak nic
neděje a obyvatelé se mylně domnívají, že pracovníci dodavatelských firem Wombat, s.r.o., a Inženýrské stavby Brno, s.r.o., si mezitím našli
nový lepší kšeft. Ti ale mezitím chystají další úseky, protože oprava vodovodního potrubí vede až do Soběšic, Ořešína a Útěchova.
Po provedené opravě se opět odeberou vzorky, odešlou do laboratoře a jakmile obdrží kladný výsledek, potrubí se smontuje, vstupy do
komunikací zasypou a oprava bude ukončena, což dodavatelské firmy jistě stihnou do prvních mrazíků.
Způsobené potíže budou vyváženy lepší kvalitou dodávané pitné vody. Dodavatelské firmy Wombat a Inženýrské stavby Brno tímto
děkují obyvatelům městské části za pochopení.

DALŠÍ OSUD VADALŠÍ OSUD VADALŠÍ OSUD VADALŠÍ OSUD VADALŠÍ OSUD VAVŘINEVŘINEVŘINEVŘINEVŘINECKÉ VINÁRNYCKÉ VINÁRNYCKÉ VINÁRNYCKÉ VINÁRNYCKÉ VINÁRNY
Z vyhlášeného nabídkového řízení na pronájem restaurace a vinárny
„U Vavřince“ vyšla vítězně nabídka společnosti F&J group s.r.o.
Tato společnost hodlá investovat do provozní části a interiérů nemalé
prostředky, jednání o podmínkách nájemní smlouvy se proto
poněkud protahují. Vzhledem k nedobrým zkušenostem
s provozováním vinárny v minulosti je oboustranná opatrnost
a důslednost v dojednání smluvních vztahů na místě. Věříme, že
jednání budou zdárně dokončena a již v příštím zpravodaji budeme
moci veřejnost informovat o záměrech nového nájemce.

Ing. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

KNIHOKNIHOKNIHOKNIHOKNIHOVNVNVNVNVNA OPĚT OA OPĚT OA OPĚT OA OPĚT OA OPĚT OTEVŘENTEVŘENTEVŘENTEVŘENTEVŘENAAAAA
Pobočka Knihovny Jiřího Mahena v městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora se přestěhovala do nových prostorů. Tyto prostory
jsou situovány do nákupního centra Vysočina na Kolaříkově ul. 3.
Ve spolupráci s úřadem městské části se tak podařilo pro knihovnu
získat lépe dostupné i lépe vyhovující a estetičtější prostory.
Občanům nabídneme služby ve dvou odděleních - pro děti a pro
dospělé, čtenáři si mohou vybírat z cca 17.000 svazků knih
a z 12 titulů časopisů.
Pro veřejnost pobočku znovu otevřeme 25. 9. 2006 ve 13 hodin.
Vzhledem k tomu, že očekáváme zvýšený zájem občanů o naše
služby, rozšířili jsme i půjčovní dobu o jedno dopoledne:

Po. 13 - 18
Út. 9 - 12 13 - 18
Čt. 9 - 12 13 - 18

Chceme Vás tímto pozvat k návštěvě knihovny, kde máme pro Vás
připravenou zajímavou nabídku knihovnických a informačních
služeb.

PhDrPhDrPhDrPhDrPhDr. A. A. A. A. A. R. R. R. R. Rybářybářybářybářybářooooovvvvvááááá
VVVVVedoucí útvedoucí útvedoucí útvedoucí útvedoucí útvaru služaru služaru služaru služaru služeb pobočeb pobočeb pobočeb pobočeb poboček KJMek KJMek KJMek KJMek KJM

ZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORTUSUTUSUTUSUTUSUTUSU
INFINFINFINFINFORMUJÍORMUJÍORMUJÍORMUJÍORMUJÍ

V srpnu jsme se sešli u př. Rakušanové v zahradě, kde nám př.
Jelínek ukázal zaštipování letorostů a letní řez ovocných stromů.
Po parném létě vás srdečně zveme na členskou schůzi, která
bude 20. 9. 2006 v areálu bývalého pivovaru v 19 hodin
s přednáškou a občerstvením. V sobotu 23. 9. 2006 pořádáme
zájezd na hrad Pernštejn, kde bude výstava „Plody podzimu“,
prohlédneme si hrad a výstavu, kterou aranžovali studenti Střední
zahradnické školy v Bohunicích. Podíváme se také do Černvíru
a Doubravníku a poslední zastávka bude v klášteře PORTA
COELI, který stojí v části města Tišnova zv. Předklášteří.
Po prohlídce se zastavíme na občerstvení, posedíme, pojíme
a potom se budeme vracet do Řečkovic. Na zájezd zveme srdečně
členy i nečleny, ještě jsou místa volná. V případně zájmu volejte
př. Magdové, tel. 549 273 283. Tak jako loni i přes vrtochy
počasí připravujeme výstavu ovoce, zeleniny, květin a výrobků
našeho snažení, jako jsou kompoty, marmelády, džemy, sušené
ovoce, nakládaná zelenina aj.
Příprava výstavy bude 27. 10. 2006 celý den od 9 do 18 hodin.
Vzorky budeme brát 27. 10. od 15 do 18 hodin.
SamoSamoSamoSamoSamotná výstná výstná výstná výstná výstttttaaaaavvvvva bude slaa bude slaa bude slaa bude slaa bude slavnosvnosvnosvnosvnostně zahájena 28. 1tně zahájena 28. 1tně zahájena 28. 1tně zahájena 28. 1tně zahájena 28. 10. 20060. 20060. 20060. 20060. 2006
v 9 hodin rv 9 hodin rv 9 hodin rv 9 hodin rv 9 hodin ráno a ukáno a ukáno a ukáno a ukáno a ukončončončončončena v neděli 29. 1ena v neděli 29. 1ena v neděli 29. 1ena v neděli 29. 1ena v neděli 29. 10. 2006 v 10. 2006 v 10. 2006 v 10. 2006 v 10. 2006 v 17 hodin.7 hodin.7 hodin.7 hodin.7 hodin.

NNNNNa všechna všechna všechna všechna všechny aky aky aky aky akce zve srce zve srce zve srce zve srce zve srdečně výbordečně výbordečně výbordečně výbordečně výbor.....
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JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38,  604 51 87 76.

POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel: 541227559, mobil 737/405886.

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.

AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.

OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.

MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.

OD 2. KVĚTNA SLEVA METROVÉHO ZBOŽÍ. Prodáváme také
tkaničky do bot. Prodejna metrového zboží, galanterie, ponožek
a prádla, Vránova 171 - pí. Sedláková - bývalá zelenina - blízko
pošty. Prod. doba 9.30-12.30, 13.00-17.00. Těšíme se na vaši návštěvu.

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

VYMĚNÍM DRUŽ. BYT 3+1 na Horác. nám. za druž. 1+1 na
Horác. nám. T. 604 781 112.

HLEDÁM GARÁŽ k pronájmu v Řečkovicích. Tel: 604 439 195.

PRONAJMU DLOUHODOBĚ garážové stání na ulici Úprkova.
Cena dohodou, tel.: 737 112 225.

ZIMNÍ BURZA použitého ošacení, obuvi a sportovních potřeb se
koná ve dnech: 10. - 13. 10. 2006 denně od 9.00 do 18.00 v Řečkovicích,
Palackého nám. 7 (sál bývalého pivovaru). Út 10. 10. pouze příjem
zboží, St + Čt: příjem + prodej, Pá: vyúčtování + vrácení. Informace
na tel.: 605 089 298 pí. Procházková.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ, ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ. Tel. 776 279 457.

PRONAJMU garážové stání na Úprkové ulici. Tel.: 724 710 071.

KOUPÍME DB nebo OV 3+1 v Řečkovicích, popř. vyměníme za
OV 2+1 s doplatkem tamtéž. Nejsme RK. T: 606 257 463.

SALON FOR YOU - Přijďte si udělat pěkný den do zavedeného
kadeřnictví v Řečkovicích v komplexu Vysočina s novým jménem
„SALON FOR YOU“ (SALON PRO TEBE) s novým majitelem,
stejným personálem - po malé rekonstrukci stále v provozu. Najdete
zde vše pro Vás: kadeřnictví (dámské, pánské, dětské), kosmetiku, masáže,
pedikúru, depilaci, manikúru, modelaci nehtů, solárium i cukrárnu
s hlídaným koutkem pro děti. Od poloviny září budou naše služby
rozšířeny o detoxikaci organismu, lymfomasáže (ruční i přístrojové),
permanentní makeup. Provádíme také účesy nevěstám, účesy na plesy
a jiné vyjímečné příležitosti. Stačí jen přijít a my Vás rádi obsloužíme
nebo se můžete objednat na telefonním čísle 549 275 122.

V SRPNU 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Hilda MISUROVÁ 96 let
Františka SEDLÁKOVÁ 95 let
Marie SAMSOUROVÁ 90 let
Růžena OPATŘILOVÁ 85 let
Vlasta MONHORTOVÁ 85 let
Milada POŽÁROVÁ 85 let
František AMBROŽ 80 let
Karel HUŤKA 80 let
Marta PEŇÁZOVÁ 80 let
Eva STÝSKALÍKOVÁ 80 let
Helena KRAJÍČKOVÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

V ČERVNU 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Svatava STEJSKALOVÁ 85 let

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO -
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

V minulém čísle Řeči jsme Vám přinesli přehled nabízených kroužků
pro školní rok 2006/2007, do kterých se můžete přihlásit do konce
září v pondělí až pátek v době od 9 do 18 hodin. Dům dětí nabízí
své aktivity na několika místech (bývalá kasárna Terezy Novákové,
ZŠ Horácké náměstí 13, Kořískova 16). Stačí přijít na jedno z míst
a vyplnit přihlášku pro jakékoliv z pracovišť.
Činnost kroužků začíná po jejich početním naplnění, zpravidla
začátkem října. Veškeré uvedené ceny kroužků se týkají pololetí
školního roku.

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE O PRCE O PRCE O PRCE O PRCE O PROGRAMU KLOGRAMU KLOGRAMU KLOGRAMU KLOGRAMU KLUBU MAMINEKUBU MAMINEKUBU MAMINEKUBU MAMINEKUBU MAMINEK
VLAŠTVLAŠTVLAŠTVLAŠTVLAŠTOOOOOVIČKYVIČKYVIČKYVIČKYVIČKY

Schůzky na pobočce DDM na ZŠ Horácké náměstí č. 13 každé
úterý (při velkém zájmu i v pondělí) od 9 do 11 hodin.
PrPrPrPrProgrogrogrogrogram:am:am:am:am:
26. 09. Seznámení s činností. Děti si hrají s přírodními razítky.
3. 10. Pečeme chlebové medvědy. Tvorba hraček z přírodnin

a větrníku.
10. 10. Tisk listů na trička a textilie.
17. 10. Výroba draků - funkčních i ozdobných.
24. 10. Stromeček z přírodnin - podzimní ozdoba bytu.
31. 10. Obrázek ovečky do dětského pokojíčku - kresba

pastelkou.
Informace ke klubu podá: K. Psotová na tel. 732 325 457.

AkAkAkAkAkce prce prce prce prce pro vo vo vo vo veřeřeřeřeřeeeeejnosjnosjnosjnosjnosttttt
Pobočka DDM se sídlem na Terezy Novákové č. 12 pořádá v sobotu
14. října dílničku TTTTTifififififfffffananananany - sy - sy - sy - sy - skleněné vitrkleněné vitrkleněné vitrkleněné vitrkleněné vitrážážážážážeeeee. Informace podává
a přihlášky přijímá Monika Janečková a Blanka Hrušková na
tel. čísle: 541 225 234.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

PRAPRAPRAPRAPRAVIDELNÉ OČKVIDELNÉ OČKVIDELNÉ OČKVIDELNÉ OČKVIDELNÉ OČKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
PSŮ A KPSŮ A KPSŮ A KPSŮ A KPSŮ A KOČEKOČEKOČEKOČEKOČEK
PRPRPRPRPROOOOOTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚ

bude prbude prbude prbude prbude prooooovvvvvedeno vedeno vedeno vedeno vedeno ve se se se se střtřtřtřtředu 4. 1edu 4. 1edu 4. 1edu 4. 1edu 4. 10. 20060. 20060. 20060. 20060. 2006
od 1od 1od 1od 1od 16.30 do 16.30 do 16.30 do 16.30 do 16.30 do 177777.30 v ar.30 v ar.30 v ar.30 v ar.30 v areálu piveálu piveálu piveálu piveálu pivooooovvvvvarararararuuuuu

a od 1a od 1a od 1a od 1a od 177777.30 do 1.30 do 1.30 do 1.30 do 1.30 do 18.00 u kniho8.00 u kniho8.00 u kniho8.00 u kniho8.00 u knihovnvnvnvnvny na Ty na Ty na Ty na Ty na Tumaňanoumaňanoumaňanoumaňanoumaňanově ul.vě ul.vě ul.vě ul.vě ul.
Cena 70,- KčCena 70,- KčCena 70,- KčCena 70,- KčCena 70,- Kč

PPPPP. P. P. P. P. Paaaaavelekvelekvelekvelekvelek

JAZYKJAZYKJAZYKJAZYKJAZYKOOOOOVÉ KURZYVÉ KURZYVÉ KURZYVÉ KURZYVÉ KURZY
V Řečkovicích na Novém náměstí:

- Kurzy angličtiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny
- Individuální, skupinové (max.6-8 studentů), krátko i dlouhodobé
- 4.000,-Kč / 1x2 hod.týdně - září 2006 - červen 2007
- 8.000,-Kč / 2x2 hod.týdně - září 2006 - červen 2007
- Výuka po celý den (sobota i neděle), nápoje zdarma

V ZAHRANIČÍ:V ZAHRANIČÍ:V ZAHRANIČÍ:V ZAHRANIČÍ:V ZAHRANIČÍ:
Poradíme s výběrem kurzu a školy.

Zajistíme nejvýhodnější dopravu, ubytování, stravu.
Chcete strávit 1 týden v angl. rodině s kurzem v jaz. škole včetně
letecké dopravy za méně než 10.000,- Kč ?

MgrMgrMgrMgrMgr.L.L.L.L.Lubomír Minařubomír Minařubomír Minařubomír Minařubomír Minařík  -  Language Courík  -  Language Courík  -  Language Courík  -  Language Courík  -  Language Coursessessessesses
NNNNNooooovvvvvé náměsé náměsé náměsé náměsé náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 18, 628, 628, 628, 628, 621 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Brno, Tno, Tno, Tno, Tno, Tel.: 603 2el.: 603 2el.: 603 2el.: 603 2el.: 603 21111122222111113535353535

E-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@vE-mail: lminarik@volnolnolnolnolnyyyyy.cz  W.cz  W.cz  W.cz  W.cz  Web: wwweb: wwweb: wwweb: wwweb: www.jazyky.jazyky.jazyky.jazyky.jazyky.cf.cz.cf.cz.cf.cz.cf.cz.cf.cz

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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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.dtp.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 kacerova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 27. 09. 2006. Zdarma.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

Dne 10. října t. r. se dožívá
fotoreportér Oldřich Kotouček,
občan Řečkovic, 85 roků.
K tomuto výročí mu blahopřejí
manželka Eliška, její dvě dcery
Eliška a Dituška, a rovněž
vnoučci Terezka, Dominiček,
Mareček, Anička, Honzík. Do
dalších roků přejí hodně zdraví.
S gratulacemi nadšenému
fotografovi se zkratkou FOTO
KOTO se připojuje i redakce.

ZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDY  PRY  PRY  PRY  PRY  PRO  DŮCHODCEO  DŮCHODCEO  DŮCHODCEO  DŮCHODCEO  DŮCHODCE
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá v měsících září
a říjnu 2006 jednodenní zájezdy pro důchodce:
Jičín, DětJičín, DětJičín, DětJičín, DětJičín, Dětenice - zámekenice - zámekenice - zámekenice - zámekenice - zámek, Chr, Chr, Chr, Chr, Chrudim - 2udim - 2udim - 2udim - 2udim - 277777. zář. zář. zář. zář. září  2006í  2006í  2006í  2006í  2006
Přihlásit se lze osobně na adrese Brno, Kořenského 23a, dne
22. září 2006 mezi 16.45 a 17.00 u pana Mgr. Jaromíra  Procházky.
TřTřTřTřTřebíč, Náměšť nad Oslaebíč, Náměšť nad Oslaebíč, Náměšť nad Oslaebíč, Náměšť nad Oslaebíč, Náměšť nad Oslavvvvvou, hrou, hrou, hrou, hrou, hrad Vad Vad Vad Vad Veeeeevvvvveřeřeřeřeří - 4. ří - 4. ří - 4. ří - 4. ří - 4. října 2006íjna 2006íjna 2006íjna 2006íjna 2006
Přihlásit se lze osobně na adrese Brno, Tumaňanova 16, dne
25. září 2006 mezi 16.45 a 17.00 u pana Rudolfa Čecha.
VVVVVelký Mederelký Mederelký Mederelký Mederelký Meder, Čalo, Čalo, Čalo, Čalo, Čalovvvvvo - 1o - 1o - 1o - 1o - 18. ř8. ř8. ř8. ř8. října 2006íjna 2006íjna 2006íjna 2006íjna 2006
Přihlásit se lze osobně na adrese Brno, Hapalova 20, v budově
NADĚJE, ve dnech 21. září, 5. a 12. října 2006 mezi 14.30
a 15.00 u paní Ireny Mikešové.

B. TB. TB. TB. TB. Trrrrrnknknknknkooooovvvvvá, sociální odborá, sociální odborá, sociální odborá, sociální odborá, sociální odbor P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z e

rererer er
cececece ce

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z e

rererer er
cececece ce

HRAHRAHRAHRAHRAJEME SI CELÁ RJEME SI CELÁ RJEME SI CELÁ RJEME SI CELÁ RJEME SI CELÁ RODINODINODINODINODINA NA NA NA NA NA SA SA SA SA STEZCETEZCETEZCETEZCETEZCE
ZDRAZDRAZDRAZDRAZDRAVÍVÍVÍVÍVÍ

PPPPPÁÁÁÁÁTEK 22. 9. 2006TEK 22. 9. 2006TEK 22. 9. 2006TEK 22. 9. 2006TEK 22. 9. 2006
V Mokré Hoře u 1. zastavení Stezky zdraví v ulici Pod Zahradami
od 16 do 18 hodin.
Akce je určena rodinám s dětmi a příznivcům zdravého pohybu
v přírodě. Návštěvníky čeká odpoledne plné poznávacích soutěží,
pohybových her a vlastnoruční tvoření. Všichni obdrží drobné
odměny a každý si odnese vlastní výrobek.
Pro zájemce možnost procházky podzimní přírodou Stezky zdraví,
zajímavá místa s informačními zastaveními, možnost navštívení
sochařské galerie v přírodě.
Akci pořádá občanské sdružení EkoCentrum Brno. Informace
o Stezce zdraví a dalších aktivitách sdružení najdete na internetových
stránkách www.ecb.cz.

Dagmar PDagmar PDagmar PDagmar PDagmar Podešvodešvodešvodešvodešvooooovvvvvááááá

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z e

rererer er
cececece ce

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z e

rererer er
cececece ceBankovní půjčky do 150 000 Kč.

Splátky již od 702 Kč/měs. Zdarma!
Pro důchodce a podnikatele (i začínající)
Dagmar Zhánělová, Tel.: 737 301 970.


