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„JSOU HOD
Y DOBRÁ TRADICE, NEB
O PŘEŽITEK?“
HODY
NEBO
Takto začíná otevřený dopis občanům Řečkovic, který se dva dny před zahájením letošních
Vavřineckých hodů objevil ve schránkách zdejších domácností (při jeho distribuci ovšem došlo
k jistému omylu, neboť byl roznášen i v Mokré Hoře, přestože se o ní v adrese nehovoří).
V úvodní části nepodepsaní autoři pochvalně hovoří o novodobé hodové tradici a o Řečkovické
třináctce, jež se v jejich představách stala „hlavní kulturní silou v Řečkovicích.“ Vzápětí však již
přecházejí k výčtu hlavních hříchů zástupců naší radnice, pošlapávajících vše dobré, co uplynulá léta
hodových veselic přinesla. Pranýřují změny v programu, protestujíce vehementně proti oktrojování
své role v celém veselém víkendu.
Škoda, že si pisatelé důkladněji nepročetli, co návštěvníky areálu za radnicí po oba dny čeká.
Místním stárkům byl popřán větší prostor než v uplynulých ročnících, vyslyšena byla nakonec
veškerá jejich vznesená přání, a celá skladba nyní již historických Vavřineckých hodů 2007 ctila tradici
dosti důsledně. Provedené dílčí změny si kladly za cíl pobavit více skupin diváků či posluchačů, než
dokáže vystoupení toliko dechové kapely. Jaké škody pak mohla napáchat skutečnost, že stavění
máje započalo o deváté hodině sobotního dopoledne, tedy o něco dříve, než určovala dosavadní
zvyklost, si vskutku neumím představit.
Stárci se zřejmě nesmířili s nepopiratelným faktem, že hody pořádá městská část, která též platí
veškeré výdaje spojené s jejich konáním. Krojovaným párům proto nepřísluší určovat, co se v průběhu
dvoudenního veselí odehraje.
Právě pocity nemístného dotčení patrně stojí za zmíněným otevřeným dopisem. Vždyť oni mladí
lidé (z nichž někteří již překročili třicítku či čtyřicítku), „kteří místo kouření, pití alkoholu a vysedávání
po hospodách raději tráví svůj volný čas pilným tréninkem,“ poněkud neskromně soudí, že jsou
příčinou závistivých pohledů celého Brna, vrhaných na Řečkovice. Běda všem pochybovačům.
Ve svém „spravedlivém“ hněvu totiž mládenci i dívky neváhají napadnout své domnělé nepřátele,
tedy mne a tajemnici zdejšího úřadu, podivujíce se vzápětí velice, že jako odpověď na svůj skutek
poprvé letos neobdrželi hodová práva. Vystoupení některých členů stárkovské družiny při zahajování
letošních Vavřineckých hodů a jejich nemístné a nelichotivé výkřiky ovšem jen potvrdily, že předat
vytoužená práva by představovalo krok nesprávným směrem.
Stárci se k tomuto údělu odsoudili sami. Sami též naznačili, že s městskou částí dále spolupracovat
nechtějí, nebude-li zcela po jejich vůli. Nutno ovšem dodat, že předchozí slova neplatí bez výjimky
pro všechny členy krojované družiny, nýbrž jen pro některé z nich, pohříchu však jen pro tu část,
která drží hlavní slovo.
Ladisla
Ladislavv Filipi
star
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ta MČ
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5. SCHŮZE RMČ
ZPRÁVA
14. schůz
onala 118.
8. 77.. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - květen 2007,
- projednala petici obyvatel Kronovy ulice, týkající se odhlučnění
Svitavské radiály v oblasti Kronovy ulice a doporučila zastupitelstvu
požádat Ředitelství silnic a dálnic o provedení opatření, která by
snížila hluk způsobený projíždějícími automobily,
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- červen 2007,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako nájemce nebytových prostor v nákupním středisku
Kolaříkova 3 Babiččinu pekárnu, Novoměstská 43, Brno,

- schválila výzvu k podání nabídky na dodání služebního automobilu
Škoda Octavia Combi,
- schválila výzvu k podání nabídky na rekonstrukci dětských hřišť
na ulici Vlasty Pittnerové a Novoměstské,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy pozemků,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
15. schůz
onala 11.. 8. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - červen 2007,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí.
L. FF..

SV
ATOVAVŘINE
CKÝ D
VŮR O
TEVŘEN
SVA
VŘINECKÝ
DVŮR
OTEVŘEN
V červnovém čísle ŘEČi jsme informovali o vnějších i vnitřních stavebních pracích na objektu Vavřinecké vinárny a restaurace.
Původní termín otevření restaurace v červenci se ovšem vzhledem ke komplikacím způsobeným vlhkostí jedné ze stěn pivnice a tím
vyvolané potřeby její sanace ukázal jako příliš optimistický.
Objektivní okolnosti tedy zapříčinily prodloužení stavebních úprav o celý měsíc, a provozovatel se nakonec rozhodl otevřít
ek 110.
0. sr
pna
Svatovavřinecký dvůr stylově v předvečer zahájení letošních Vavřineckých hodů, v pát
pátek
srpna
pna.
Nezbývá než nové restauraci popřát spoustu zkonzumovaných nápojů a jídel a hlavně davy spokojených hostů.
ek Vis
Mgr
Mgr.. Mar
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PŮJČKY Z FONDU R
OZV
OJE B
YDLENÍ
RO
ZVO
BYDLENÍ
na internetové adrese: www.brno.cz (v sekci: Potřebuji si vyřídit Bydlení - Odbor dispozic s majetkem - Půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
Ing. R
enáta FFor
or
nůs
Renáta
ornůs
nůskková
vedoucí bbyt
yt
ytoového odboru ÚMČ

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Odboru
dispozic s majetkem Magistrátu města Brna výběrové řízení pro
poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Brna - etapa I. roku 2008.
Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek.
íz
ení
tř
ech
echyy, zř
zříz
ízení
Jednotlivé tituly půjček jsou: obno
obnovv a sstř
třech
plyno
ologického ttopení,
opení,
plynovvého, elektrického nebo jiného ek
ekologického
měř
ení a rregulace
egulace ttepla
epla a tteplé
eplé užitk
ové vvody
ody
tr
anění zzemní
emní
měření
užitko
ody,, ods
odstr
tranění
vlhk
os
ti, zajiš
tění ssttatiky domu, obno
asády domu, zat
eplení,
vlhkos
osti,
zajištění
obnovva ffasády
zateplení,
obno
en, vybudo
íz
ení v b
ytě, kde dosud
obnovva ok
oken,
vybudovvání sociálního zař
zaříz
ízení
bytě,
není, rrek
ek
ons
tr
uk
ce všech ins
ekons
onstr
truk
ukce
insttalací, vybudo
vybudovvání no
novvé samos
samosttatné
byt
ové jedno
tky v nás
es
yto
jednotky
násttavbě nebo půdní vves
esttavbě, vybudo
vybudovvání
no
ípo
jky zdr
echnické ins
ologický ohř
novvé př
přípo
ípojky
zdraavotně ttechnické
insttalace, ek
ekologický
ohřeev
užitk
ové vvody
ody
nizace ssttaršího výt
ahu dle ins
pekční
užitko
ody,, moder
modernizace
výtahu
inspekční
pr
ohlídky
prohlídky
ohlídky..
mulář
Žádost je možné podávat na předepsaném for
formulář
mulářii
ne
jpozději do 115.
5. 110.
0. 200
nejpozději
20077 prostřednictvím té městské části, ve
které se opravovaná nemovitost nachází.
Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných
účelových půjček jsou k dispozici 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 a rovněž
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PR
OGRAM PŘEDNÁŠEK PR
O SENIOR
Y N
A II. POL
OLETÍ 200
7:
PROGRAM
PRO
SENIORY
NA
POLOLETÍ
2007
Na adr
ese Br
no, K
oř
ens
kého 23a
adrese
Brno,
Koř
ořens
enského
7. září
14. září
21. září
5. října
12. října
18. října
26. října
2. listopadu
9. listopadu
16. listopadu
23. listopadu
30. listopadu
7. prosince
14. prosince

Mgr. Jaromír Procházka
Ing. Zuzana Druckmüllerová
Jan Vlasák
Hana Druckmüllerová
RNDr. Miroslav Druckmüller, CSc.
Ing. Zuzana Druckmüllerová
RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Ján Milan
PhDr. Zdeněk Chmel
Ing. Arnošt Máder
Ing. Jaromír Sochorec
Mgr. Rudolf Gryc
Ing. Jaromír Sochorec

Z Estonska do Helsinek
Bájné jezero Titikata
Bajkal, Sibiř
Slovenské a Ukrajinské poloni
Setkání s kometou II.
Nejposvátnější údolí Inků
Severní Rusko
Ukrajinské krásy Chorvatska
Brněnské osobnosti
Karibik
Irán I.
Putování za krásami hor
Irán II.
závěrečné setkání v roce 2007

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.

Kavkaz
Aktuality Řečkovic a Mokré Hory
Egypt
Vulgány Patagonie
Albánie
Nová Guinea II. část
Jordánsko V.
předvánoční beseda

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.

Na adr
ese Br
no, Hapalo
adrese
Brno,
Hapalovva č. 20
10. září
24. září
8. října
22. října
5. listopadu
19. listopadu
3. prosince
17. prosince

Jan Vlasák
PaedDr. Ladislav Filipi
Mgr. Rudolf Gryc
RNDr. Miroslav Druckmüller, CSc
Ing. Jiří Havel
Doc. RNDr. Alena Žákovská
Ing. Lubomír Sochorec

ZÁJEZD
Y PR
O DŮCHODCE
ZÁJEZDY
PRO
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezdy
pro důchodce:
Ve sstř
tř
edu 26. zář
tředu
záříí 200
20077
Program: Vranov nad Dyjí - zámek, Hluboké Mašůvky - poutní
místo, Ivančice - muzeum Vladimíra Menšíka.
Přihlásit se lze osobně v budově NADĚJE na adrese Brno,
Hapalova 20, v pondělí 10. nebo 24. září 2007 od 16.30 do 17.00
hodin u paní Fialové nebo u pana Čecha.
Ve sstř
tř
edu 110.
0. řříjna
íjna 200
tředu
20077
Program: Velký Meder - termální lázně.
Přihlásit se lze osobně v budově NADĚJE na adrese Brno,
Hapalova 20, vždy ve čtvrtek 27. září 2007 nebo 4. října 2007 od
15.00 do 16.00 hodin u paní Mikešové.
Bo
Božžena T
Trrnk
nkoová
vedoucí Odboru sociálního, zdr
ultur
zdraavotnictví a kkultur
ulturyy ÚMČ

DALŠÍ INF
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CE
INFORMA
ORMACE
NÁB
OR DO JUD
A
NÁBOR
JUDA
Oddíl JUDO BUDO Řečkovice bude provádět od 110.
záříí 200
20077
0. zář
nábor judo a sebeobrany v žákovských kategoriích, pro ročníky
2000 a starší. Nábor probíhá průběžně během tréninkových hodin
v sále ZUŠ U
niv
er
sum na K
oř
ens
kého ulici.
Univ
niver
ersum
Koř
ořens
enského
Trénink
ové hodin
éninko
hodinyy:
- pondělí
od 18.00 do 19.30 hod.
- středa
od 17.00 do 18.30 hod.
Přivítáme všechny děti, které mají zájem vybít si v kolektivu
přebytečnou energii a naučit se nové techniky nejen judo, ale
i v jiných uměních sebeobrany.
Informace:

Ing. Jiří Hirsch, Renčova 14, 621 00 Brno
tel.: 731 603 629, e-mail: hirschjiri@volny.cz
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VÉM
KNIHO
VN
A R
KNIHOVN
VNA
ROK
NOVÉM
OK V NO
Tuto událost si pamatují i ti, kteří rozhodně nepatří mezi
pamětníky - vždyť proběhla teprve před rokem, ale určitě stojí za
malé ohlédnutí.
K životu každé knihovny patří i občasné stěhování a ani
Řečkovice nejsou výjimkou. Za dobu své existence se místní knihovna
už stěhovala vícekrát a dá se říct, že většinou do lepšího. Tak tomu
bylo i tentokrát. Díky úsilí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
podařilo najít a zrekonstruovat krásné prostory v nákupním středisku
Vysočina. Po stavebnících se pustily do práce i knihovnice, a tak
mohl přijít ten očekávaný den - 25. zář
záříí 2006
2006, kdy se slavnostně
otevřely dveře nové pobočky na Kolaříkově ulici. Ti, kdo už do
knihovny přišli, mi určitě dají za pravdu: ve srovnání s dřívějšími
prostorami na Horáckém náměstí je teď knihovna na první pohled
prostornější, světlejší a přívětivější. Navíc mohou čtenáři návštěvu
knihovny spojit s pochůzkami k lékaři, na poštu nebo za nákupy
(pokud si neodnášejí tolik knih, že už nezbude v tašce místo).
V knihovně je i možnost využít na třech počítačích internet
zdarma - platí se pouze vytištěné stránky. Líbí se tu i nám,
knihovnicím - kromě pěkného pracovního prostředí se zázemím
nás těší i to, že se tu necítíme tak opuštěně jako v parku za školou.
Ano, mluvím v množném čísle, protože se předpokládal zvýšený
zájem čtenářů, proto byla knihovna posílena o další knihovnici na
částečný úvazek a zároveň byla prodloužena otevírací doba
o čtvrteční dopoledne.
Pro ty, které nejlépe přesvědčí čísla, mám nachystáno srovnání
výsledků knihovny za I. pololetí 2006 (knihovna byla ještě na
Horáckém náměstí) s I. pololetím 2007 (již v novém). Počet čtenářů
stoupl o 28 %, navštěvují knihovnu častěji o 64 %, výpůjčky knih
se zvedly o 8 %. Potvrzuje to tedy původní předpoklad, že se na
novém, atraktivnějším místě zvýší i zájem o služby knihovny.
A nakonec zpráva pro ty, kteří ještě do knihovny cestu nenašli:
můžete přijít a posoudit pravdivost tohoto článku sami. Najdete
nás naproti Delvitě, od nového školního roku budeme mít otevřeno
v pondělí 13,00 - 18,00 hod, v úterý 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 a ve
čtvrtek 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00.
Těšíme se na vás.
Vaše kniho
vnice Jana P
aculo
tina Bar
ták
knihovnice
Paculo
aculovvá a Mar
Martina
Barták
tákoová
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HIS
TORIE
HIST

NABÍDKA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO ŘE
ČK
OVICE PR
O ŠK
OLNÍ R
OK 200
7/2008
ŘEČK
ČKO
PRO
ŠKOLNÍ
ROK
2007/2008

70 LET OD ÚMR
TÍ
ÚMRTÍ
PR
VNÍHO
PRVNÍHO
ČESK
OSL
OVENSKÉHO
ČESKOSL
OSLO
PREZIDENT
A
PREZIDENTA

Do zájmových aktivit se můžete hlásit od začátku září na uvedených kontaktních adresách
telefonicky nebo osobně v pondělí až pátek v době od 9.00 do 17.00 hodin. Stačí přijít na
jedno z kontaktních 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.
DDM - na základní škole Horácké náměstí 13, vchod z pravé strany školy od tělocvičny
ODDĚLENÍ JJAZYKŮ
AZYKŮ A SPOR
TŮ
SPORTŮ
Angličtina pro předškoláky
45 min/1 x týdně
350,- Kč
Angličtina pro školáky /1.+ 2.třída/
45 min/1 x týdně
350,- Kč
Doučování angličtiny pro žáky ZŠ
45 min/1 x týdně
400,- Kč
Angličtina pro dospělé - začátečníci
60 min/1 x týdně
600,- Kč
Angličtina pro dospělé - pokročilí
60 min/1 x týdně
600,- Kč
Cvičení pro děti s vadným držením těla
45 min/1 x týdně
250,- Kč
Kalanetika
60 min/1 x týdně
300,- Kč
Dopolední kalanetika
60 min/1 x týdně
250,- Kč
Aerobik pro předškoláky
45 min/1 x týdně
300,- Kč
Aerobik pro 1. st. ZŠ
45 min/1 x týdně
300,- Kč
Aerobik pro mládež
45 min/1 x týdně
300,- Kč
Aerobik pro ženy
60 min/1 x týdně
300,- Kč
Kurz pro maminky s kojenci /2-6 měsíců/
600,- Kč
Beránci - hudebně pohybová školička pro děti 8-12 měsíců 45 min/1 x týdně 200,- Kč
12-18 měsíců 45 min/1 x týdně 200,- Kč
18-24 měsíců 45 min/1 x týdně 200,- Kč
(uvedené ceny jsou za 5 lekcí školičky)
Kuřátka
hudebně pohybová školička pro děti od 2 let s rodiči
45 min/1 x týdně
400,- Kč
Hudebně pohybová školička
45 min/1 x týdně
450,- Kč
Hudebně pohybová školička
45 min/2 x měsíčně 250,- Kč
Sólový zpěv
45 min/1 x týdně
650,- Kč
INFORMACE: Eliška Fleková 732 262 216
ODDĚLENÍ PŘÍR
ODNÍCH VĚD
PŘÍRODNÍCH
Mineralogie pro začátečníky od 8 let
60 min/1 x týdně + výpravy
Mineralogie pro pokročilé
60 min/1 x týdně + výpravy
Bloudílek - mineralogický
pouze výpravy - do 15 let
Bloudil - mineralogický
pouze výpravy - od 15 let
Rybářský kroužek - od 8 let
60 min/1 x týdně
Modelářský kroužek, začátečníci
90 min/1 x týdně
Modelářský kroužek, pokročilí
90 min/1 x týdně
Výtvarka pro předškoláky
45 min/1 x týdně
Krušpánek - výtvarka v duchu
90 min/1 x týdně
našich tradic - děti 7-10 let
Přírodní paleta - tvorba z přírodních
90 min/1 x týdně
materiálů - děti od 10 let
Tuláček - děti od 12 let, mládež, dospělí schůzky, výpravy
Vlaštovičky - klub pro maminky s dětmi 2,5 hodiny/1 x týdně
INFORMA
CE: Ing. K
ar
la Pso
INFORMACE:
Kar
arla
Psottová 732 325 45
4577
ODDĚLENÍ HUDEBNĚ-DRAMA
TICKÉ
HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ
Španělský jazyk - začátečníci
60 min/1 x týdně
Dramatická výchova 1. - 2. třída
60 min/1 x týdně, ZŠ Horácké
Dramatická výchova 3. - 4. třída
60 min/1 x týdně, ZŠ Horácké
Dramatická výchova 5. - 7. třída
60 min/1 x týdně, ZŠ Horácké
(den konání kroužků čtvrtek)
Dramatická výchova 1. - 2. třída
60 min/1 x týdně, ZŠ Hudcova
Dramatická výchova 3. - 4. třída
60 min/1 x týdně, ZŠ Hudcova
Dramatická výchova 5. - 7. třída
60 min/1 x týdně, ZŠ Hudcova
(den konání kroužků pátek)
Břišní tance - začátečníci
60 min/1 x týdně
Břišní tance - pokročilí
60 min/1 x týdně

500,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
500,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
200,- Kč

600,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

INFORMA
CE: K
ar
la Še
73 608
INFORMACE:
Kar
arla
Ševvelo
elovvá 723 4473
De
aco
viš
tě DDM
ovák
ové 62 - areál bývalých kasáren, pavilon 12
Dettašo
ašovvané pr
praco
acoviš
viště
DDM, T. N
No
áko
Klub zdraví - posilovna pro ženy dopoledne
300,- Kč
Kurz kulturistiky - posilovna pro veřejnost PO, ST, Pá
200,- Kč/10 lekcí
INFORMA
CE: Eliš
ová 723 262 22116
INFORMACE:
Eliškk a Flek
Fleko

Když v roce 1910 profesor Tomáš
Garrigue Masar yk slavil své šedesáté
narozeniny, jeho studenti a přátelé vydali
k této příležitosti sborník „T. G. Masarykovi
k šedesátým narozeninám“. Tento sborník byl
chápán jako pocta celoživotnímu dílu
váženého univerzitního profesora a politika!
Koho by tehdy napadlo, že politicky
nejvýznamnější období Masarykova života
teprve přijde. Že o čtyři roky později se postaví
do čela politické emigrace, která bude usilovat
o rozbití habsburské monarchie a vytvoření
samostatného československého státu. A že
když po skončení první světové války v roce
1918 tento stát v podobě Československé
republiky vznikne, bude plných 17 let jeho
prvním prezidentem.
Jeho osobnost zejména studenty vždy
elektrizovala. Nikoliv snad proto, že by
imponoval svým strhujícím přednesem, mluvil
spíše tiše a bezvýrazně. O to více působila jeho
schopnost vidět a psát o filozof ických
a společenských problémech své doby nově.
Nedokázal mlčet k jakékoliv nespravedlnosti
či dobovým předsudkům a bez ohledu na
převládající veřejné mínění byl připraven
vystoupit se svým tvrdě hájeným názorem,
přestože byl v dané chvíli v menšině a svými
četnými kritiky veřejně napadán a ostouzen.
Právě on jako jeden z prvních českých
politických představitelů pochopil na počátku
první světové války, že Rakousko - Uhersko je
politicky nereformovatelné a nikdy nebude
schopno spravedlivě uspokojit oprávněné
požadavky svých četných neněmeckých národů.
Jako vůdčí a respektovaný představitel českého
zahraničního odboje v letech 1914 - 1918 vytyčil
politický program vytvoření samostatného
českého (posléze československého státu).
Dokonce dokázal získat pro tuto svou ideu
české a slovenské krajanské spolky v Rusku,
USA, Francii, Velké Británii a v dalších zemích,
stejně jako vedoucí politické představitele
dohodových států, které byly ve válečném stavu
s Německem a Rakousko-Uherskem. Četná
diplomatická jednání, jakož i vojenské
vystoupení statečných legionářů, přinesla své
ovoce - vojenskou porážku i rozpad
mnohonárodnostní habsburské monarchie na
nástupnické národní státy, mezi nimiž byla
i Československá republika.
Jako prezident nově vzniklého státu měl
T. G. Masaryk významný podíl na jeho
demokratickém a republikánském systému,
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De
aco
viš
tě DDM, K
oř
ís
Dettašo
ašovvané pr
praco
acoviš
viště
Koř
ořís
ískkova 1166
Klub pro rodiče s dětmi
3 hod/2 x měsíčně
Dopolední klub pro dospělé
2 hod/1 x týdně
Flétna pro začátečníky
1 hod/1 x týdně
Flétna pro pokročilé
1 hod/1 x týdně
Keramika pro MŠ
1 hod/2 x měsíčně
Keramika pro děti MŠ
1 hod/1 x týdně
Keramika pro děti ze ŠD
1 hod/1 x týdně
Keramika pro mrňata
90 min/1 x týdně
Keramika pro všechny
2 hod/2 x měsíčně
Keramika
2 hod/1 x týdně
Keramika za školou
90 min/1 x týdně
Tvořínek pro děti
2 hod/1 x týdně
Tvořínek pro děti
2 hod/2 x měsíčně
Keramika pro dospělé
3 hod/1 x týdně
nebo Tvořínek
Tvořínek pro dospělé
3 hodiny/2 x měsíčně
nebo Keramika
Kreativ pro dospělé
2 hodiny/1 x měsíčně
keramika + výtvarka

HIS
TORIE
HIST
400,- Kč
1.200,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
400,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
800,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
800,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
1.500,- Kč
1.000,- Kč
1.200,- Kč

INFORMA
CE: 5549
49 22774 11447
INFORMACE:
De
aco
viš
tě DDM, Iv
ano
vice, ul. Máco
Dettašo
ašovvané pr
praco
acoviš
viště
Ivano
anovice,
Mácovva, Tělocvična Keramik
Cvičení rodičů s dětmi
60 min/1 x týdně
Cvičení rodičů s dětmi
60 min/2 x měsíčně
Přípravka moderní gymnastiky
60 min/1 x týdně
pro děti 6 - 7 let
Přípravka moderní gymnastiky
60 min/2 x měsíčně
pro děti 6 - 7 let
Aerobik pro děti 6 - 10 let
60 min/1 x týdně
Aerobik pro děti 6 - 10 let
60 min/2 x měsíčně
Kalanetika pro ženy
60 min/1 x týdně
Klub maminek
INFORMA
CE: Eliš
ová 723 262 22116
INFORMACE:
Eliškka Flek
Fleko
AK
CE PR
O VEŘEJNOS
T
AKCE
PRO
VEŘEJNOST
Zv
eme všechn
ízniv
ce Domu dětí a mláde
adiční ak
ci „DEN ŘEMESEL“
Zveme
všechnyy př
přízniv
íznivce
mládežže na tr
tradiční
akci
ve sstř
tř
edu 119.
9. zář
tředu
záříí v době od 1166 do 1199 hodin
MÍS
TO K
ONÁNÍ: Pobočka DDM se sídlem na ZŠ Horácké náměstí 13.
MÍST
KONÁNÍ:
Vchod z pravé strany školy od tělocvičny.
NABÍDKA: Připraveno bude pět dílniček s různou tvůrčí náplní.
- zdobení skleniček
- záložky do knih se sušenými květinkami
- čarodějničky
- šperky z kůže a kamínků
- jednoduché výrobky z papíru
Na této akci se můžete seznámit s externisty DDM, něco hezkého si vyrobit a získat
informace o nabízených zájmových aktivitách Domu dětí a mládeže pro nový školní rok..
S SEBOU: Přezůvky, korunky na materiál v dílničkách
NFORMA
CE: K
ar
la Pso
INFORMA
NFORMACE:
Kar
arla
Psottová 732 325 45
4577

INF
ORMA
CE Z MA
GIS
TRÁ
TU MĚS
TA BRN
A
INFORMA
ORMACE
MAGIS
GISTRÁ
TRÁTU
MĚST
BRNA
MÍS
TO R
OZES
TAVĚNÉ SSAMOOBSL
AMOOBSL
UHY B
Y T Y PR
O
PRO
MÍST
RO
ZEST
AMOOBSLUHY
BY
SENIOR
Y
SENIORY
Už dlouhé roky hyzdí ulici Renčovu torzo nedokončené samoobsluhy. Ošuntělá
stavba je tichým mementem snadné privatizace v počátcích ekonomické transformace
našeho státu. Společnost, která nedokončený objekt zprivatizovala, za něj nikdy nezaplatila

který se udržel po celé meziválečné období.
Vahou své osobnosti tlumil četné politické
a národnostní třenice. Za éry jeho prezidenství
také v první republice nikdy nezískala silnější
postavení fašistická či extrémně levicová hnutí,
která jinak postupem doby zcela ovládla všechny
sousední státy střední a jihovýchodní Evropy.
Jeho charisma a státnické schopnosti způsobily,
že jej hluboce respektovaly i ty sociální vrstvy
a političtí představitelé první republiky, kteří jej
jinak ve zvláštní oblibě vůbec neměli.
Často se mylně traduje, že prvního
československého prezidenta volil parlament
v prezidentských volbách vždy jednomyslně
až manifestačně. Ve skutečnosti tomu tak bylo
jen při první prezidentské volbě v listopadu
1918, tehdy ještě v atmosféře převládajícího
nadšení a všeobecné národní euforie nad
vznikem samostatného státu. Ale již např. při
třetí prezidentské volbě v roce 1927 získal
v pr vním kole parlamentní volby jen
o pouhých 13 hlasů více, než činilo ústavou
předepsané minimální kvórum pro zvolení
(sám T. G. Masaryk tehdy před volbou
prohlásil, že by se případného druhého kola
volby již nezúčastnil).
Nejen v Československu, ale také v jiných
evropských zemích byl zcela ztotožněn se svým
státem - označení jako prezident Osvoboditel,
nekorunovaný král republiky, Jiřík z Poděbrad
20. století, filozof na trůně aj. Dobový pojem
„Masarykova republika“ nebyl zdaleka jen
prázdnou frází. Ale viděno dnešníma očima
a s odstupem času jeví se některé jeho tehdejší
veřejné postoje jako přinejmenším sporné např. vyhraněný názor na katolickou církev
zbytečně jitřil společenské nálady v českých
zemích a zejména na převážně katolickém
Slovensku. S odporem se setkávala také
Masarykova snaha nominovat do vlád
nestranické osobnosti se silnou osobní vazbou
bez ohledu na výsledky voleb a složení
parlamentu, jakož i otevřené protežování
jistého okruhu sobě ideově blízkých politiků.
Vzdor všem těmto výhradám se však
Masaryk jako prezident stal nejautoritativnější
osobností nového státu a zasloužil se o jeho
r ychlou konsolidaci v demokratický
93
parlamentní subjekt. Když k ránu 14. zář
záříí 1193
9377
ve věk
u 8877 le
emř
el
věku
lett zzemř
emřel
el, byl již dva roky
v politickém důchodu. Nad Evropou se tou
dobou již stahovaly zlověstné fašistické mraky,
nemilosrdně odbíjející prvnímu novodobému
samostatnému československému státu
poslední měsíce jeho samostatné existence
a nezávislosti. Ale politické dílo a odkaz
zakladatele Československé republiky, že „státy
se udržují těmi ideály a zásadami, na kterých
byly založeny“, dokázaly přežít navzdory silné
perzekuci jak šestileté období nacistické
okupace, tak i následné čtyřicetileté období
komunistické totality. T. G. Masaryk vahou
své osobnosti přes všechnu kritiku a výhrady
ke své osobě nasadil prestiži prezidentské
funkce v našem státě příliš vysokou laťku, se
kterou se všichni jeho nástupci těžko
vyrovnávali a vyrovnávají dosud.
I po 70 letech od Masarykova úmrtí,
které si v tomto měsíci připomínáme, přetrval
do dnešní doby Masar ykův politický
a státnický odkaz. Odkaz člověka, s jehož
jménem bude již navždy spojen vznik
a demokratický charakter našeho novodobého
samostatného státu.

Mgr
edakt
or
Mgr.. Jan Jandl, šéfr
šéfredakt
edaktor
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PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO

a trvalo mnoho let, než se majetek vysoudil zpět do vlastnictví města. I přesto se doposud
nepodařilo vymazat zástavu, kterou zatížil pozemek pod stavbou předchozí majitel. Po
loňském neúspěšném pokusu o nový prodej byly plány přehodnoceny a v Radě města
Brna byl odsouhlasen záměr dostavbou a rekonstrukcí zmíněného torza vybudovat dům
s pečovatelskou službou.
V objektu o půdorysné ploše cca 1 100 m2 bude možné zbudovat pro seniory cca
10 až 15 malometrážních bytových jednotek, v případě nástavby jednoho podlaží dalších až
15 bytových jednotek. Financování akce bude zajištěno z prostředků Fondu bytové výstavby
města Brna, případně i ze státní dotace, vyhlásí-li vláda na rok 2008 příslušný dotační program.
Realizaci domu s pečovatelskou službou lze přepokládat v letech 2008 až 2009.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili
poděkování zaměstnancům Mateřské školy
Tumaňanova na Mokré Hoře za péči o naše
yndler
ová,
děti. Paní učitelky Emílie Gr
Gryndler
yndlero
Monik
ír
omana Kr
ačmer
ová,
Monikaa Hof
Hofír
írkková, R
Romana
Kračmer
ačmero
oupalík
ová a paní školnice Jana
a Naď
aďaa Ot
Otoupalík
oupalíko
Váňová vkládaly do své práce s dětmi
mimořádné nadšení a invenci, které si
zasluhují uznání. Přejeme jim mnoho
úspěchů v dalším osobním i pracovním
životě.

Ing. Oliver P
os
píšil
Pos
ospíšil
náměs
or
ta Br
na
náměsttek primát
primátor
oraa měs
města
Brna

Rodin
ymo
vých a V
elecho
odinyy Gr
Grymo
ymových
Velecho
elechovvských

INZER
CE
INZERCE

VZPOMÍNKA
ZEMŘEL MUD
OSLA
V BENEŠ
MUDrr. MIR
MIROSLA
OSLAV
Dne 19. července t.r. zemřel po krátké těžké nemoci náš
spoluobčan, bývalý člen ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
za ČSSD pan MUDr. Miroslav Beneš. Většina z nás si ho
pamatuje jako tichého člověka kultivovaného projevu, který se
snažil díky své funkci čelného představitele Československé obce
legionářské v Brně upozorňovat na odkaz I. národního odboje
a důsledně požadoval jeho oživení v povědomí současné
společnosti. Byl synem ruského legionáře, v duchu legionářského
bratrství byl vychováván a takto i jednal. Po únoru 1948 jako
lékař na Šumavě napomáhal persekvovaným lidem v ilegálním
odchodu do exilu. Byl také činným členem řečkovické farnosti
CČSH. Přes svůj vysoký věk 84 let projevoval do posledních
dnů svého života zájem o veřejné dění a snažil se podle svých
možností do něho aktivně vstupovat.
Se zesnulým MUDr. M. Benešem jsme se rozloučili dne
2. srpna v obřadní síni brněnského krematoria.

oční op
tik
optik
tikaa

Banskobystrická 155a, Brno-Řečkovice
DIČ: CZ60709162
73 490
TEL: 549 2273

br
ub, sskkel, slunečních
Nabízíme Vám veškerý sortiment brýlových obr
brub,
ýlí a očních pomůcek našich i zahraničních výrobců. Odbor
né
brýlí
Odborné
br
ařs
ký
por
adens
tví při výběru obrub i skel, zhotovení brýlí i na lék
lékařs
ařský
poradens
adenství
ží
tění a úpr
ýlí a různé doplňk
ové zbo
př
edpis
preeje
úpraavu br
brýlí
doplňko
zboží
ží: spr
předpis
edpis, čiš
čištění
ky na čištění jemné optiky, brýlová pouzdr
a utěr
utěrky
pouzdraa, hotové brýle, sluneční
klip
eploměr
ome
tr
ozt
oky na kkont
ont
aktní ččočky
očky atd.
klipyy, lup
lupyy, tteploměr
eploměryy, bar
barome
ometr
tryy, rrozt
oztoky
ontaktní
Provozní doba:
Pondělí - Pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Odpovědný vedoucí: Jana Vinterová
inzer
erce
Placená inz
er
ce

I. K
oláčný
Koláčný

JUBILANTI
er
ce
Placená inz
inzer
erce

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

Jazyk
ové sstudio
tudio GOOD BELL
Jazyko
www
.goodbell.cz
www.goodbell.cz
tel.: 608 / 72
7244 88119

Jazyk
ová šškkola se zaměř
ením na výuk
u angličtin
Jazyko
zaměřením
výuku
angličtinyy
pr
o dos
pělé (a dos
pí
pro
dospělé
dospí
pívvající)
- Využijte slevu při včasném odeslání závazné e-přihlášky!!!
- Zápis do večerních kurzů:
- ZŠ Úprkova, Řečkovice: 18.září 18-19 hod
- MU Nádražní 58, Šlapanice 20.září 18-19 hod
- Ve školním roce 2007/08 zahajujeme výuku 24.září
SStačí
tačí se rrozhodnout
ozhodnout .…
…. a vydr
vydržžet!

V MĚSÍCI SRPNU 2007
SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI
SPOLUOBČANÉ
Marie SAMSOUROVÁ
Václav FILKA
Růžena KŘÍŽOVÁ
Helena PUPÍKOVÁ
Marie BRUNCLÍKOVÁ
Karel HRAZDIL
Marie JAHODOVÁ
Marie HOLUBÁŘOVÁ
Horternsie ADÁMKOVÁ
Jindřiška PETROVÁ
Vlastimila KRŠKOVÁ

91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich
jubileu vše nejlepší přeje redakce.

OZNÁMENÍ
aktický lék
ař pr
o děti a dor
os
MUDr. Kateřina Špiříková, pr
praktický
lékař
pro
doros
ostt oznamuje, že převzala ordinaci po MUDr. J. Trnkové v Brně - Kr. Poli,
Palackého tř. 137 (naproti Zagrebu), tel.: 541 218 410. Ordinační hodiny: po, út, st, pá - dopoledne, čt - odpoledne. Nově zrekonstruovaná
ordinace. TV pohádky v čekárně. Registruji nové pacienty 0 - 19 let. V budově další odbornosti (ORL, lékárna, apod.). Předchozí praxe
I. dětská klinika FDN Brno.
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KUL
TURA
KULTURA

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (i menší ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 546
220 361. Zn.: Brno i okraj.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v hor. stavu. Dohoda
jistá. Tel.: 776 809 213.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám. Tel.: 776 637 839.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604 51 87 76.
KOUPÍM rodinný dům v lokalitě Brno-Řečkovice, Mokrá Hora
a okolí. Platba hotově. Přímý zájemce. Za nabídku předem děkuji.
Tel.: 776 206 702.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18, www.malbynatery.eu
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií, rovnací
zařízení. Tel. 728 101 936.
KOUPÍM garáž na ulici Novoměstská nebo v okolí ulice Žitná.
Platba hotově. Tel.: 603 419 703.
SPRÁVA a zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování
počítačů, PC sestavy, zálohování dat. Tel: 728 041 247,
www.netmasters.cz
40% SLEVA metrového zboží, 50% sleva knof líků,bavlnekperlovky,mouline, a normy. Prodejna textilu Vránova 171 (dříve
zelenina, poblíž pošty) prodejní doba: po - pá 9.30 - 12.30, 13 - 17
hod. Tel.: 604 335 138.
MLADÝ manželský pár koupí byt 2-3+1 v Řečkovicích nebo
Medlánkách. Platba hotově. Tel.: 775 674 540.
CHCETE prodat či koupit nemovitost v hodnotě do milionu korun?
Využijte služeb naší specializované realitní kanceláře - více na
www.domelounu.cz. email: domelounu@seznam.cz, tel.: 777 757 313.
KOUPÍM byt na ul. bří. Kříčků. Tel.: 775 176 783.
PRODÁM garáž, O. V. v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.
DOUČÍM angličtinu (začátečníky - středně pokročilé). 2 roky praxe
s výukou, zkoušky FCE. Cena dohodou. Dana Volfová,
philie@centrum.cz, tel. 737 939 730.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
NÁBOR KARATE - KAISEN Karate Klub Brno Řečkovice,
www.kaisen.wz.cz
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OVÉ KURZY
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V Řečk
ovicích na N
ovém náměs
tí:
Řečko
No
náměstí:
- Kurzy angličtiny, ruštiny, italštiny, španělštiny, němčiny
- Individuální, skupinové (max. 6-8 studentů), krátko
i dlouhodobé
- 4.400,-Kč / 1x2 hod. týdně - září 2007 - červen 2008
- 8.800,-Kč / 2x2 hod. týdně - září 2007 - červen 2008
Můžete začít kdykoliv během celého roku!
V ZAHRANIČÍ:
Poradíme s výběrem kurzu a školy.
Zajistíme nejvýhodnější dopravu, ubytování, stravu.
Mgr
ubomír Minař
ík - Language Cour
ses
Mgr.. LLubomír
Minařík
Courses
Nové náměs
tí 118,
8, 62
no, T
el.: 603 22112135
náměstí
6211 00 Br
Brno,
Tel.:
E-mail: lminarik@v
oln
eb: www
.jazyky
.cf.cz
lminarik@voln
olnyy.cz W
Web:
www.jazyky
.jazyky.cf.cz

Žluté letáky a plakáty spolu s tropickými teplotami, které přímo
er
vybízely netrávit sobotní večer doma, přivedly 21. ččer
ervvence 200
20077 do
areálu bývalého pivovaru nad očekávání vysoký počet fanoušků hudby
a dobré zábavy. Městská část pořádala nultý ročník Letní noci.
K poslechu a tanci začala krátce před osmou hodinou večerní hrát
skupina Kolowrat, kolem desáté ji pak vystřídala v Řečkovicích
a Mokré Hoře již poměrně dobře známá kapela Vikýř. Tři stovky
návštěvníků vytvořily atmosféru vpravdě pekelnou, které mohl
konkurovat snad jedině koncert Rolling Stones, konaný o den později.
Věřím, že se taneční zábavou podařilo vyplnit určitou mezeru,
která v měsíci červenci z hlediska kulturních či společenských akcí
v areálu bývalého pivovaru existovala, a že si Letní noc našla spoustu
příznivců, kteří nebudou chybět ani na té příští.
Mgr
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Mgr.. Mar
Marek
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Jak se říká, do třetice všeho dobrého. Po červnové výstavě dvou malířek svázaných s královopolským Parnasem Kateřině Hrubé
a Marii Bernardi, a zářijové výstavě Richarda Tribuly a jeho přátel, přivítáme v říjnu v naší galerii na radnici další reprezentanty tohoto
uměleckého sdružení: Danu Pacákovou a Zdeňka Tichého. S tvorbou Zdeňka Tichého jsme se měli možnost seznámit před pár lety, kdy
ich
u nás vystavoval své oleje spolu s Jugo Machařem. Zdeněk T
Tich
ichýý je profesionální výtvarník a ilustrátor, ve volné tvorbě dává jednoznačně
přednost krajinomalbě. Jeho obrazy zaujmou především výtečným vyjádřením světla a stínu pomocí sytých světlých a tmavých tenkých
linií vedených jistou rukou autora. Své náměty hledá Z. Tichý vedle oblíbené Vysočiny zejména na východ od Brna v Chřibech. Bude jistě
zajímavé zjistit, čím novým nás tento představitel starší generace brněnských malířů překvapí nyní.
Malířk
acák
ová se rovněž s největším nasazením věnuje krajinomalbě, stejně jako Zdeněk Tichý a řada dalších umělců
Malířkaa Dana P
Pacák
acáko
navštěvuje Tišnovsko, to půvabné předhůří Vysočiny, aby je zachytila ve všech jeho ročních proměnách. Na jejich obrazech nacházíme
velmi často i vesnické motivy a náměty tradiční lidové kultury. Ke ztvárnění a prožití viděného využívá širokou paletu barev, na rozdíl od
jiných malířů se po optimálním vystižení atmosféry ve finálním
díle již k motivu nevrací. Její obrazy jsou takto většinou unikáty
nejen zpracováním, ale i námětem. Z obrazů Dany Pacákové vyzařuje
klid a dobrá pohoda, které se autorce daří úspěšně přenést na diváky.
Výstava Dany Pacákové a Zdeňka Tichého bude zahájena
ek 5. řříjna
íjna v 118.00
8.00 hod
vernisáží na radnici v pát
pátek
hod. a potrvá do
následující neděle 14. října. Otevřena bude jako obvykle, tedy
v pracovní dny od 14.00 do 17.00 hodin, o víkendech od 9.00 do
12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin.
Výstava bude prodejní.
Byt
ové sstudio
tudio a čalounictví
Byto
Na setkání s Vámi se vedle
Marie Kolbábková
obou umělců těší i členové
záclon
nýž
záclonyy, závěsy
závěsy,, gar
garnýž
nýžee
kulturní komise RMČ.
veš
áce
eškker
eréé čalounické pr
práce
Iv
an K
oláčný
Ivan
Koláčný
velký výběr záclon a látek
Brno, Banskobystrická 176,
úterý a čtvrtek: 13 - 18 hod
www. bytovestudio.euweb.cz

HODO
VÉ PODĚK
OVÁNÍ
HODOVÉ
PODĚKO
Hodové veselí letošních Vavřineckých hodů v Řečkovicích mělo pro tentokrát své zázemí v těch, kteří se nad rámec svých povinností ujali
organizátorské aktivity v přípravě scénáře hlavního děje a v jeho vlastní víkendové realizaci.
Pořadatelskou taktovku 17. ročníku novodobých hodů na počest světce svatého Vavřince svým praktickým počinem zaštítili pracovníci
ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora v čele s tajemnicí dr. Janou Otevřelovou. Zaměstnanci jednotlivých odborů vytvořili perfektně sehraný
tým pořadatelského sboru ve venkovním prostoru hodového areálu a očekávání do nich vložené splnili beze zbytku.
Barevný dekor Vavřineckých hodů vytvářely smíšené páry krojovaných stárků, kterým předcházela parta dobrovolných nadšenců
v tradičním vztyčování hodového symbolu, pro letošek 30 m vysoké máje.
Slavnostní náladu umocňovaly vstupy zkušených moderátorů, kteří svým improvizovaným skokem do rozjetého hodového vlaku dotvářeli
optimální rámec oslav řečkovických Vavřineckých hodů.
Redakce informačního zpravodaje „Řeč“ vyslovuje touto cestou své uznání a poděkování celému letošnímu pořadatelskému kolektivu za
dobře odvedenou práci.
Mgr
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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: Mgr. Jan Jandl. 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 lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 12. 9. 2007. Zdarma.

