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ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJJJJJ
MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

OPĚT K PROPĚT K PROPĚT K PROPĚT K PROPĚT K PRODEJI BODEJI BODEJI BODEJI BODEJI BYYYYYTTTTTOOOOOVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
Před necelým rokem jsem na stránkách tohoto zpravodaje informoval o schválení nových „Pravidel prodeje bytových domů“,

o změnách, které přinášejí, a předpokládal jsem, že první domy budou podle nových pravidel nabídnuty k prodeji v prvním pololetí
tohoto roku. Bohužel se na jaře při vyhodnocení znaleckých posudků k pilotní skupině domů ukázalo, že bude nutné korigovat některé
koeficienty, aby nedocházelo k příliš velkým rozdílům mezi prodejními cenami původních pravidel a pravidel nových. Přestože technická
úprava pravidel byla schválena Zastupitelstvem města Brna v květnu t.r., došlo ke značnému zpoždění v přípravě domů k prodeji.

Nabídky k odprodeji domů Horácké náměstí 4/5 a 8/9, Renčova 18/20 a Žitná 15 by měli nájemníci obdržet ke konci tohoto roku,
během prvního pololetí příštího roku by měly přijít na řadu domy Böhmova 15, Palackého tř. 172 a Rečova 19. V druhém pololetí roku
2009 by měli být s druhou nabídkou osloveni nájemníci z domů Malíkova 7 a Sibiřská 62. U domu Horácké náměstí 6/7 probíhá
restituční řízení na pozemek, prodej tedy zatím není připravován.

Doufám, že jsem tímto článkem nic nezakřikl a privatizace se znovu rozjede plnou rychlostí. Text „Pravidel prodeje bytových
domů“, seznam domů doporučených k prodeji a orientační harmonogram prodejů naleznete na internetových stránkách města www.brno.cz
v sekci Odboru dispozic s majetkem.

Ing. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

náměsnáměsnáměsnáměsnáměstttttek primátek primátek primátek primátek primátorororororaaaaa
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 3A Z 3A Z 3A Z 3A Z 311111. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ
3333311111. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 16. 76. 76. 76. 76. 7. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za první pololetí letošního roku,
- projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za první pololetí

letošního roku,
- pojednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila jako dodavatele, který provede opravu chodníku ve Škrétově ulici,

firmu MiKo sdružení - Jaroslav Mikulášek, Za Humny 283, Neslovice,
- schválila uspořádání Letní noci v areálu bývalého pivovaru dne 19. 7.

2008 a vstupné 50 Kč na tuto akci,
- projednala stav přípravy Vavřineckých hodů 2008,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

32. schůz32. schůz32. schůz32. schůz32. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 6. 8. Rada:onala 6. 8. Rada:onala 6. 8. Rada:onala 6. 8. Rada:onala 6. 8. Rada:
- projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol

k 30. červnu letošního roku,
- stanovila možnosti předvolební prezentace kandidátů do Senátu

Parlamentu ČR a politických stran kandidujících v krajských volbách,
- projednala zprávu České školní inspekce o prošetření stížnosti na pedagogy

ZŠ Horácké nám.,
- schválila jako dodavatele, který provede opravu terasy na bytovém domě

Novoměstská 35, firmu Avus, spol. s r. o., Ponětovice 121,
- schválila jako dodavatele, který provede opravu okapových chodníků kolem

bytových domů Horácké nám 6 - 9, firmu ESmont, Pellicova 8a, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- schválila smlouvu o dílo s panem Lubomírem Novotným, Havelkova 23,

Brno, na opravu poruch nosné konstrukce objektu ZŠ Horácké nám.,
- pověřila člena zastupitelstva RNDr. Ivana Koláčného výkonem funkce oddávajícího.

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

PREZENTPREZENTPREZENTPREZENTPREZENTAAAAACE KANDIDÁCE KANDIDÁCE KANDIDÁCE KANDIDÁCE KANDIDÁTŮ DO SENÁTŮ DO SENÁTŮ DO SENÁTŮ DO SENÁTŮ DO SENÁTUTUTUTUTU
PARLAMENTU ČR A POLITICKÝCHPARLAMENTU ČR A POLITICKÝCHPARLAMENTU ČR A POLITICKÝCHPARLAMENTU ČR A POLITICKÝCHPARLAMENTU ČR A POLITICKÝCH
SUBSUBSUBSUBSUBJEKJEKJEKJEKJEKTŮ KANDIDUJÍCÍCH DOTŮ KANDIDUJÍCÍCH DOTŮ KANDIDUJÍCÍCH DOTŮ KANDIDUJÍCÍCH DOTŮ KANDIDUJÍCÍCH DO

ZASZASZASZASZASTUPITELSTUPITELSTUPITELSTUPITELSTUPITELSTTTTTVVVVVA JIHOMORAA JIHOMORAA JIHOMORAA JIHOMORAA JIHOMORAVVVVVSKÉHO KRASKÉHO KRASKÉHO KRASKÉHO KRASKÉHO KRAJEJEJEJEJE
Dle rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 16. července 2008

o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a vyhlášení voleb
do zastupitelstev krajů uskuteční se volby nových senátorů a krajských
zastupitelů v pátv pátv pátv pátv pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 177777. a v sobo. a v sobo. a v sobo. a v sobo. a v sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 18. ř8. ř8. ř8. ř8. října 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008. Našeho volebního
obvodu, kam patří i MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, se letos týkají
i doplňovací senátní volby.

Rada MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na svém jednání dne 6. 8.
2008 rozhodla, že bude poskytnut prostor pro předvolební prezentaci
v řv řv řv řv říjnoíjnoíjnoíjnoíjnovvvvvém vydáníém vydáníém vydáníém vydáníém vydání zpravodaje ŘEČ v rv rv rv rv rozsahu 1/4 tisozsahu 1/4 tisozsahu 1/4 tisozsahu 1/4 tisozsahu 1/4 tiskkkkkooooovvvvvé sé sé sé sé strtrtrtrtrananananany A4y A4y A4y A4y A4 a to:
a) kandidátům do Senátu Parlamentu ČR, pro každého kandidáta za

poplatpoplatpoplatpoplatpoplatek 1ek 1ek 1ek 1ek 1.500,- Kč,.500,- Kč,.500,- Kč,.500,- Kč,.500,- Kč,
b) kandidujícím politickým subjektům zaregistrovaným do voleb do

Zastupitelstva Jihomoravského kraje, pro každý politický subjekt
za poplatpoplatpoplatpoplatpoplatek 1ek 1ek 1ek 1ek 1.500,- Kč,.500,- Kč,.500,- Kč,.500,- Kč,.500,- Kč,

c) dále mohou kandidáti do Senátu Parlamentu ČR a politické
subjekty kandidující do Zastupitelstva Jihomoravského kraje pro
svoji předvolební prezentaci využít zasedací sál s příslušenstvím
v objektu bývalého pivovaru a venkovní části areálu bývalého
pivovaru s příslušenstvím podle platných provozních řádů:

- zasedací sál za 1111100,- Kč00,- Kč00,- Kč00,- Kč00,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč bez DPH
za celý den,

- venkovní části areálu za 200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 300,- Kč300,- Kč300,- Kč300,- Kč300,- Kč
bez DPH za celý den.

Výlep plakátů v naší městské části řeší dohoda o provozování
plakátovacích služeb se spol. RENGL, s.r.o. Podle této dohody je
provozovatel plakátovacích ploch povinen v období třiceti dnů před volbami
upřednostnit výlep plakátů propagujících kandidující politické strany,
uskupení nebo jednotlivce, bude-li kapacita výlepových ploch nedostatečná.

Tajemnice ÚMČ JUDr. Jana Otevřelová bude informovat kandidáty
do Senátu Parlamentu ČR a politické subjekty zaregistrované do voleb do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje o všech výše uvedených možnostech
předvolební prezentace v naší městské části ihned po doručení seznamu
zaregistrovaných kandidátů a politických subjektů.

Kandidáti do Senátu Parlamentu ČR a politické subjekty zaregistrované
do voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje tak mají možnost dodat
své předvolební inzerce v rozsahu 1/4 tiskové strany A4 do říjnového
zpravodaje ŘEČ v termínu do 111110. zář0. zář0. zář0. zář0. září 2008í 2008í 2008í 2008í 2008. Volební inzerci přijímá
referentka odboru sociálního, zdravotnictví a kultury ÚMČ Mgr. Kamila
Lepková, kancelář v přízemí řečkovické radnice č. 106, tel: 541 421 724,
e-mail: lepkova@reckovice.brno.cz

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

PŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCE
V ZÁŘÍ 2008V ZÁŘÍ 2008V ZÁŘÍ 2008V ZÁŘÍ 2008V ZÁŘÍ 2008

KONKONKONKONKONAAAAAJÍ SE NJÍ SE NJÍ SE NJÍ SE NJÍ SE NA ADRESE BRNO - ŘEA ADRESE BRNO - ŘEA ADRESE BRNO - ŘEA ADRESE BRNO - ŘEA ADRESE BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE,VICE,VICE,VICE,VICE,
HAPHAPHAPHAPHAPALALALALALOOOOOVVVVVA Č. 20, V BUDOA Č. 20, V BUDOA Č. 20, V BUDOA Č. 20, V BUDOA Č. 20, V BUDOVĚ NVĚ NVĚ NVĚ NVĚ NADĚJE:ADĚJE:ADĚJE:ADĚJE:ADĚJE:

čtvrtek 11. 9. Magistrát města Brna Domácí násilí 14.30 hod.

pondělí 15. 9. Hana Druckmüllerová Albánie II. část 17. 00 hod.

BoBoBoBoBožžžžžena Tena Tena Tena Tena Trrrrrnknknknknkooooovvvvvááááá
vedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdraaaaavvvvvoooootnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a kulturulturulturulturultury ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČ

MOBILNÍ INFMOBILNÍ INFMOBILNÍ INFMOBILNÍ INFMOBILNÍ INFORMAČNÍ CENTRORMAČNÍ CENTRORMAČNÍ CENTRORMAČNÍ CENTRORMAČNÍ CENTRUMUMUMUMUM
PREVENCE KRIMINPREVENCE KRIMINPREVENCE KRIMINPREVENCE KRIMINPREVENCE KRIMINALITALITALITALITALITYYYYY

Dne 29. září 2008 v době od 10.00 do 18.00 hod. mohou občané
využít služby mobilního pracoviště Městské policie Brno. Jedná se
o mobilní informační centrum prevence kriminality, tzv. autobus
MOBIDIK. Bude přistaven na parkovišti před vstupem do areálu bývalého
pivovaru. Od pracovníků městské policie lze takto získat informace
o možnostech zabezpečení majetku včetně ukázek zabezpečovacích systémů.
Dále lze získat informace o právní úpravě  prodeje a podávání alkoholu,
tabákových výrobků a jiných návykových látek  osobám mladším 18 let,
včetně ukázek alkotestů.
Další nabídkyDalší nabídkyDalší nabídkyDalší nabídkyDalší nabídky:::::
- pro seniory zdarma možnost získání reflexní folie k polepení francouzských

holí, nákupních kolečkových tašek, které zvýší jejich viditelnost v silničním
provozu

- pro seniory zdarma možnost objednat dodávku a namontování
bezpečnostního řetízku na dveře bytu nebo domu

- pro učitele zdarma informační materiály pro děti do 10 let.

V mobilním centru Městské policie lze získat mnoho dalších užitečných
rad a informací.

BoBoBoBoBožžžžžena Tena Tena Tena Tena Trrrrrnknknknknkooooovvvvvááááá
vedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdrvedoucí odboru sociálních věcí, zdraaaaavvvvvoooootnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a kulturulturulturulturultury ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČ

PŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU ROOOOOZVZVZVZVZVOOOOOJEJEJEJEJE
BBBBBYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍ

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 2009.

Z fondu je možno získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. 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 samostatné bytové
jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky
zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace
staršího výtahu dle inspekční prohlídky.

Žádost je možno podávat na předepsaném forforforforformulářmulářmulářmulářmuláři nei nei nei nei nejpozdějijpozdějijpozdějijpozdějijpozději
do 1do 1do 1do 1do 15. ř5. ř5. ř5. ř5. října 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008 prostřednictvím té městské části, ve které se opravovaná
nemovitost  nachází, nově i na  Odboru dispozic s majetkem Magistrátu
města Brna na Malinovského nám. 3.

 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 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. FIng. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. Fororororornůsnůsnůsnůsnůskkkkkooooovvvvvááááá

vedoucí bvedoucí bvedoucí bvedoucí bvedoucí bytytytytytooooového odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČ
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KLKLKLKLKLUB BULLDOGS BRNOUB BULLDOGS BRNOUB BULLDOGS BRNOUB BULLDOGS BRNOUB BULLDOGS BRNO
INFINFINFINFINFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE

Klub Bulldogs Brno provádí celoroční nábor dětí a mládeže do florbalových
družstev v těchto věkových kategoriích:

školkáči pro kluky a holky, ročníky narození 2003 - 2004
novinka pro děti základy sportovních her a dovedností pro  nejmenší

minipřípravka pro kluky ročníky narození 2001 - 2002
přípravka pro kluky ročníky narození 1999 - 2000
elévové pro kluky ročníky narození 1997 - 1998
mladší žáci pro kluky ročníky narození 1995 - 1996
starší žáci pro kluky ročníky narození 1993 - 1994

Nábor nových členů probíhá od 2. zářod 2. zářod 2. zářod 2. zářod 2. září 2008í 2008í 2008í 2008í 2008 vždy v úterý od 16.00 do
18.00 hod. v tělocvičně na Základní škole Novoměstská 21.

Bližší informace podá:
MirMirMirMirMiroslaoslaoslaoslaoslav Mikšl, hlav Mikšl, hlav Mikšl, hlav Mikšl, hlav Mikšl, hlavní trvní trvní trvní trvní trenér mládeenér mládeenér mládeenér mládeenér mládežžžžžeeeee

tttttel.: 73el.: 73el.: 73el.: 73el.: 737 788 67 788 67 788 67 788 67 788 6111116, e-mail: mmiksl@v6, e-mail: mmiksl@v6, e-mail: mmiksl@v6, e-mail: mmiksl@v6, e-mail: mmiksl@volnolnolnolnolnyyyyy.cz.cz.cz.cz.cz

VVVVVážážážážážení rení rení rení rení rodičodičodičodičodiče,e,e,e,e,
jde Vjde Vjde Vjde Vjde Vaše dítě POPRaše dítě POPRaše dítě POPRaše dítě POPRaše dítě POPRVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKOLOLOLOLOLY?Y?Y?Y?Y?
VVVVVezmětezmětezmětezmětezměte ho te ho te ho te ho te ho také POPRaké POPRaké POPRaké POPRaké POPRVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVNY!VNY!VNY!VNY!VNY!

Co přCo přCo přCo přCo připripripripripraaaaavuvuvuvuvujeme:jeme:jeme:jeme:jeme:
- od 1. září do 11. října 2008 rrrrregisegisegisegisegistrtrtrtrtraci zdaraci zdaraci zdaraci zdaraci zdarmamamamama pro děti prvních tříd na

všech pobočkách knihoven Jiřího Mahena včetně Řečkovic:
- od 4. září do 16. října 2008 výtvarnou soutěž „„„„„TTTTTo jsem já“o jsem já“o jsem já“o jsem já“o jsem já“ zaměřenou na

výrobu vlastních symbolických znaků - erbů pro čtenáře KJM od 6 do 10 let;
- vvvvve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 9. řek 9. řek 9. řek 9. řek 9. října 2008 od 1íjna 2008 od 1íjna 2008 od 1íjna 2008 od 1íjna 2008 od 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 18.00 hod. sla8.00 hod. sla8.00 hod. sla8.00 hod. sla8.00 hod. slavnosvnosvnosvnosvnostní pasotní pasotní pasotní pasotní pasovvvvváníáníáníáníání

prprprprprvňáčků na rvňáčků na rvňáčků na rvňáčků na rvňáčků na rytířytířytířytířytíře knihe knihe knihe knihe knih s bohatým doprovodným programem v ústřední
knihovně na Kobližné 4, v Mahenově památníku, Mahenova 8, a na
pobočkách Bohunice - Lány 3, Bystrc - Vondrákova 15 , Černá Pole -
nám. SNP 33, Kohoutovice - Libušina tř. 27, Komín - Vavřinecká 13,
Královo Pole - Palackého 164, Lesná - Haškova 4, Líšeň - Jírova 2
a Pohankova 8, Starý Lískovec - Kurská 1, Vinohrady - Velkopavlovická
25, Žabovřesky - Mozolky 52 a Židenice - Stará osada 15;

- během zářzářzářzářzáří a ří a ří a ří a ří a října 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008 budou probíhat akce na podporu dětského
čtenářství v ústřední knihovně i na pobočkách - výstavy, malování na
chodníku, výtvarné dílny, soutěž apod.

Aktuální prAktuální prAktuální prAktuální prAktuální progrogrogrogrogram na wwwam na wwwam na wwwam na wwwam na www.kjm.cz.kjm.cz.kjm.cz.kjm.cz.kjm.cz
Projekt probíhá pod záštitou primátora Statutárního města Brna Romana Onderky
a hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Projekt rovněž podpořily
Úřady městských částí, ve kterých bude probíhat slavnostní pasování prvňáčků.

MgrMgrMgrMgrMgr. K. K. K. K. Katatatatateřeřeřeřeřina Pina Pina Pina Pina Pososososospíšilopíšilopíšilopíšilopíšilovvvvvááááá
public rpublic rpublic rpublic rpublic relationselationselationselationselations

DOMODOMODOMODOMODOMOV TEREZA RV TEREZA RV TEREZA RV TEREZA RV TEREZA ROOOOOZŠIŘUJE SZŠIŘUJE SZŠIŘUJE SZŠIŘUJE SZŠIŘUJE SVÉVÉVÉVÉVÉ
SLSLSLSLSLUŽBUŽBUŽBUŽBUŽBYYYYY

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza, sociální pobytové
zařízení s celoročním provozem pro osoby se středně těžkou, těžkou,
hlubokou mentální retardací, autismem a kombinovanými vadami, rozšířil
od 1. srpna své služby. Nyní také nabízí pobytové odlehčovací služby pro
rodiny, které pečují o své děti s výše uvedeným postižením a potřebují si na
pár dní ulevit od své náročné práce či si vyřídit nezbytné osobní záležitosti.

Cílem této služby je zajištění prostředí pro uživatele se zdravotním
postižením, kde o ně bude mimo rodinu na krátký čas odborně a spolehlivě
postaráno, a rodinám tak bude umožněn odpočinek od náročné
a systematické péče o dítě s mentálním a kombinovaným postižením. Tyto
služby poskytuje Domov Tereza pro rodiny s dětmi od 3 let.

Bližší informace mohou zájemci získat u Mgr. Ivy Pokorné, DiS. na
tel. č. 549 275 855 nebo 724 837 841, případně prostřednictvím e-mailové
adresy: css_tereza@centrum.cz.

Rádi Vás přivítáme v našem zařízení na adrese: Terezy Novákové 62a,
621 00 Brno - Řečkovice.

MgrMgrMgrMgrMgr. P. P. P. P. Paaaaavlína Břvlína Břvlína Břvlína Břvlína Březinoezinoezinoezinoezinovvvvvá, á, á, á, á, tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 275 855, 75 855, 75 855, 75 855, 75 855, mobil: 72mobil: 72mobil: 72mobil: 72mobil: 724 834 834 834 834 837 87 87 87 87 84444411111

POKRPOKRPOKRPOKRPOKROK SE TĚŽKOK SE TĚŽKOK SE TĚŽKOK SE TĚŽKOK SE TĚŽKO PRO PRO PRO PRO PROSOSOSOSOSAZUJEAZUJEAZUJEAZUJEAZUJE
Že pokrok se těžko prosazuje, by vám potvrdilo mnoho obyvatel

moravských obcí, kde naši předkové z různých důvodů nedovolili vést železnici
blízko jejich obce a připravili tak svým potomkům zbytečné cestovní obtíže.

Uvedená nemoudrá rozhodnutí mně připomínají někdejší akci
některých řečkovických občanů k nabídce Dopravního podniku města
Brna rozšířit autobusovou linku Renčovou ulicí dolů do Duhových polí.
Kritikům vadil průjezd autobusů co dvacet minut, nebezpečí dětem
a zhoršení životního prostředí. Průjezd osobních aut jim však zřejmě nevadí
- třeba i pětkrát za minutu, přesto že mohou být pro chodce záludnější
(hůře pozorovatelná) a ve svém množství ovlivňují životní prostředí mnohem
více než občasný autobus. Zavádění ekologicky příznivějších autobusů
dopravním podnikem se také nebere v úvahu.

Někdejší kritické plakáty odpůrců odsuzovaly „pěšáky“ pro údajnou
neochotu docházet tolik a tolik metrů za deset atd. minut na konečnou
tramvajové linky. Pravda, důvody „chodit pěšky“ jsou různé: nevlastnit auto,
šetřit drahý benzin, ale také nemožnost využít auta, třeba pro tělesnou vadu,
pro stáří, pro momentální indisponovanost. Většina kritiků používá osobní
auto. Neuvědomují si však skutečnost, že se zítra mohou z různých důvodů
stát také obyčejnými pěšáky a budou muset těch tolik a tolik metrů
k tramvajové zastávce denně překonávat. Doporučuji jim, aby se podívali na
pěšáky, jak denně ty metry překonávají. Zvláště staří lidé a invalidé.

Protože denně ty staré lidi, invalidy a mámy jdoucí od tramvaje
s nákupem či kočárkem potkávám, přimlouvám se, aby se jednání o rozšíření
autobusové linky v Řečkovicích obnovilo.

PPPPPaaaaavel Jirvel Jirvel Jirvel Jirvel Jirásekásekásekásekásek

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 5877777P
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DEN ŘEMESEL - TRADIČNÍ AKDEN ŘEMESEL - TRADIČNÍ AKDEN ŘEMESEL - TRADIČNÍ AKDEN ŘEMESEL - TRADIČNÍ AKDEN ŘEMESEL - TRADIČNÍ AKCECECECECE
DOMU DĚTÍ V ŘEDOMU DĚTÍ V ŘEDOMU DĚTÍ V ŘEDOMU DĚTÍ V ŘEDOMU DĚTÍ V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH

SOBSOBSOBSOBSOBOOOOOTTTTTA 20. ZÁŘÍ OD 9.00 DO 1A 20. ZÁŘÍ OD 9.00 DO 1A 20. ZÁŘÍ OD 9.00 DO 1A 20. ZÁŘÍ OD 9.00 DO 1A 20. ZÁŘÍ OD 9.00 DO 13.00 HODIN3.00 HODIN3.00 HODIN3.00 HODIN3.00 HODIN

Místo konání: Prostory bývalého pivovaru, Palackého náměstí 9 a
PROGRAM:  Tisk na  textilní tašky, pečení podzimních dobrůtek, zdobení
rámečků na fotografie, drátkování a další aktivity.

Na této akci se lze informovat o nabídce Domu dětí pro školní rok 2008/2009.
Přihlášky do kroužků budou k dispozici.
Uvítáme děti, rodiče a všechny „lidičky“, kteří chtějí příjemně strávit činorodé
dopoledne. S sebou si vezměte penízky na materiál v nabízených dílničkách
a tvůrčí náladu.

Další infDalší infDalší infDalší infDalší informace k akormace k akormace k akormace k akormace k akci: K. Psoci: K. Psoci: K. Psoci: K. Psoci: K. Psotttttooooovvvvvááááá

tttttel.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 4577777

BRNĚNSKÉ DNY PRBRNĚNSKÉ DNY PRBRNĚNSKÉ DNY PRBRNĚNSKÉ DNY PRBRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAO ZDRAO ZDRAO ZDRAO ZDRAVÍ 2008VÍ 2008VÍ 2008VÍ 2008VÍ 2008
KANCELÁŘ BRNO-ZDRAKANCELÁŘ BRNO-ZDRAKANCELÁŘ BRNO-ZDRAKANCELÁŘ BRNO-ZDRAKANCELÁŘ BRNO-ZDRAVÉ MĚSVÉ MĚSVÉ MĚSVÉ MĚSVÉ MĚSTTTTTOOOOO

MAMAMAMAMAGISGISGISGISGISTRÁTRÁTRÁTRÁTRÁTU MĚSTU MĚSTU MĚSTU MĚSTU MĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA
25. 9. - 5. 125. 9. - 5. 125. 9. - 5. 125. 9. - 5. 125. 9. - 5. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008
NNNNNeeeeejrjrjrjrjrozsáhleozsáhleozsáhleozsáhleozsáhlejší celoměsjší celoměsjší celoměsjší celoměsjší celoměstststststská kká kká kká kká kamamamamampaň pořpaň pořpaň pořpaň pořpaň pořádaná v rádaná v rádaná v rádaná v rádaná v rámciámciámciámciámci
PrPrPrPrProoooojektu Brjektu Brjektu Brjektu Brjektu Brno-Zdrno-Zdrno-Zdrno-Zdrno-Zdraaaaavvvvvé měsé měsé měsé měsé městtttto nabídne vo nabídne vo nabídne vo nabídne vo nabídne ve sve sve sve sve svém jižém jižém jižém jižém již
111114. r4. r4. r4. r4. ročníkočníkočníkočníkočníku více neu více neu více neu více neu více než 70 akž 70 akž 70 akž 70 akž 70 akcí prcí prcí prcí prcí pro zdro zdro zdro zdro zdraaaaavý živvý živvý živvý živvý živoooootní stní stní stní stní stttttyl.yl.yl.yl.yl.
Pestrý program zahrnuje pohybové aktivity, zdravou
výživu, outdoor, relaxační techniky, hry a soutěže pro děti, cvičení pro seniory,
vyšetření zdravotního stavu, poradenství o civilizačních onemocněních
a řadu dalších. Kompletní program na www.zdravemesto.brno.cz

POCHOD VŠEPOCHOD VŠEPOCHOD VŠEPOCHOD VŠEPOCHOD VŠECH GENERACH GENERACH GENERACH GENERACH GENERACÍCÍCÍCÍCÍ

KANCELÁŘ BRNO - ZDRAKANCELÁŘ BRNO - ZDRAKANCELÁŘ BRNO - ZDRAKANCELÁŘ BRNO - ZDRAKANCELÁŘ BRNO - ZDRAVÉ MĚSVÉ MĚSVÉ MĚSVÉ MĚSVÉ MĚSTTTTTO MAO MAO MAO MAO MAGISGISGISGISGISTRÁTRÁTRÁTRÁTRÁTUTUTUTUTU
MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA

4. 14. 14. 14. 14. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008
KKKKKancelář Brancelář Brancelář Brancelář Brancelář Brno-Zdrno-Zdrno-Zdrno-Zdrno-Zdraaaaavvvvvé měsé měsé měsé měsé městtttto Magiso Magiso Magiso Magiso Magistrtrtrtrtrátu měsátu měsátu měsátu měsátu městtttta Bra Bra Bra Bra Brna zvna zvna zvna zvna zve na jubilee na jubilee na jubilee na jubilee na jubilejníjníjníjníjní
111110. r0. r0. r0. r0. ročník pochodu Mariánsočník pochodu Mariánsočník pochodu Mariánsočník pochodu Mariánsočník pochodu Mariánským údolím v Brkým údolím v Brkým údolím v Brkým údolím v Brkým údolím v Brně-Líšni, doba kně-Líšni, doba kně-Líšni, doba kně-Líšni, doba kně-Líšni, doba konáníonáníonáníonáníonání
akakakakakce 1ce 1ce 1ce 1ce 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 14.00 hodin.4.00 hodin.4.00 hodin.4.00 hodin.4.00 hodin.

10.00 zábavný program: typy pro zdraví, ochutnávka zdravé výživy, cvičení
v přírodě, zdravotní poradenství, hry a soutěže pro děti

11.00 zahájení pochodu - 4 km příjemné chůze údolím Říčky k Muchově
boudě

Olga SeberOlga SeberOlga SeberOlga SeberOlga Seberooooovvvvvá, á, á, á, á, KKKKKancelář Brancelář Brancelář Brancelář Brancelář Brno - Zdrno - Zdrno - Zdrno - Zdrno - Zdraaaaavé měsvé měsvé měsvé měsvé městttttooooo

VVVVVíce infíce infíce infíce infíce informací na wwwormací na wwwormací na wwwormací na wwwormací na www.zdr.zdr.zdr.zdr.zdraaaaavemesvemesvemesvemesvemesttttto.bro.bro.bro.bro.brno.czno.czno.czno.czno.cz



44444ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO - ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO - ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO - ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO - ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
NNNNNabídkabídkabídkabídkabídka pra pra pra pra pro šo šo šo šo škkkkkolní rolní rolní rolní rolní rok 2008/2009ok 2008/2009ok 2008/2009ok 2008/2009ok 2008/2009
Přinášíme vám přehled nabízených kroužků, do kterých se můžete od září
nebo také kdykoliv v průběhu roku přihlásit. Činnost v kroužcích se
rozbíhá začátkem října na všech našich níže uvedených pracovištích.Uvedené
ceny se týkají pololetí školního roku. Informace a přihlášky najdete rovněž
na: www.dumdetivesele.info.cz
DDM - na základní škole Horácké náměstí 13, vchod z pravé strany školy
od tělocvičny

Oddělení jazyků a sOddělení jazyků a sOddělení jazyků a sOddělení jazyků a sOddělení jazyků a sporporporporportůtůtůtůtů
Angličtina pro předškoláky 60 min./1 x týdně 400,-Kč
Angličtina pro školáky /1.+ 2.třída/ 60 min./1 x týdně 400,-Kč
Angličtina pro školáky /3.-5.třída/ 60 min./1 x týdně 400,-Kč
Doučování angličtiny pro žáky ZŠ 60 min/1 x týdně 450,-Kč
Angličtina pro dospělé - začátečníci 60 min/1 x týdně 600,-Kč
Angličtina pro dospělé - pokročilí 60 min/1 x týdně 600,-Kč
Ruština pro žáky ZŠ 60 min/1 x týdně 450,-Kč
Cvičení pro děti s vadným držením  těla 60 min/1 x týdně 300,-Kč
Kalanetika 60 min/1 x týdně 350,-Kč
Dopolední kalanetika 60 min/1 x týdně 300,-Kč
Aerobik pro předškoláky 60 min/1 x týdně 350,-Kč
Aerobik pro 1.st.ZŠ 60 min/1 x týdně 350,-Kč
Aerobik pro mládež 60 min/1 x týdně 350,-Kč
Aerobik pro ženy 60 min/1 x týdně 350,-Kč
Kurz pro maminky s kojenci /2-6 měsíců/ 600,-Kč
Beránci - hudebně pohybová školička pro děti

8-12 měsíců 60 min/1 x týdně 200,-Kč
12-18 měsíců 60 min/1 x týdně 200,-Kč
18-24 měsíců 60 min/1 x týdně 200,-Kč

(uvedené ceny jsou za 5 lekcí školičky)
Kuřátka - hudebně pohybová školička pro děti od 2 let s rodiči

60 min/1 x týdně 400,-Kč
Kuřátka - hudebně pohybová školička pro děti od 3 do 4 let s rodiči

400,-Kč
Hudebně pohybová školička 60 min/1 x týdně 450,-Kč
Klavír 60 min/1 x týdně 600,-Kč
Sólový zpěv 60 min/1 x týdně 600, Kč

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE: ElišCE: ElišCE: ElišCE: ElišCE: Eliškkkkka Fleka Fleka Fleka Fleka Flekooooovvvvvá  723 262 2á  723 262 2á  723 262 2á  723 262 2á  723 262 21111166666

Oddělení přOddělení přOddělení přOddělení přOddělení přírírírírírodních vědodních vědodních vědodních vědodních věd
KKKKKameníčameníčameníčameníčameníčekekekekek 60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpraaaaavyvyvyvyvy 500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč
(mineralogický kroužek  pro děti od 9 let)
KřKřKřKřKřišťišťišťišťišťálekálekálekálekálek 60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpraaaaavyvyvyvyvy 500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč
(mineralogie pro děti od 11 let a pokročilé)
Mineralogický klubMineralogický klubMineralogický klubMineralogický klubMineralogický klub 250,-Kč250,-Kč250,-Kč250,-Kč250,-Kč
(Výpravy, víkendové pobyty, tábory. Schůzky 1 x měsíčně. Pro děti, mládež
a dospělé)
JurJurJurJurJurssssský parký parký parký parký parkkkkk 60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpr60 min./týden + výpraaaaavyvyvyvyvy 500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč
(paleontologický kroužek,minulost Země prostřednictvím zkamenělin rostlin
a živočichů)
RRRRRybářsybářsybářsybářsybářskýkýkýkýký 60 min./týden60 min./týden60 min./týden60 min./týden60 min./týden 250,-Kč250,-Kč250,-Kč250,-Kč250,-Kč
(Děti od 8 let. Základní znalosti pro zisk rybářského lístku, praxe)
ModelářsModelářsModelářsModelářsModelářský krký krký krký krký kroužoužoužoužoužekekekekek 90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně 700,-Kč700,-Kč700,-Kč700,-Kč700,-Kč
(děti od 10 let, začátečníci i pokročilí)
VVVVVýtvýtvýtvýtvýtvarararararkkkkka s Ea s Ea s Ea s Ea s Evvvvvououououou 45 min/týden45 min/týden45 min/týden45 min/týden45 min/týden 500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč500,-Kč
(předškoláci)
VVVVVýtvýtvýtvýtvýtvarararararkkkkka s Ea s Ea s Ea s Ea s Evvvvvououououou 60 min./týden60 min./týden60 min./týden60 min./týden60 min./týden 550,-Kč550,-Kč550,-Kč550,-Kč550,-Kč
(děti 1.tříd)
KrKrKrKrKrušušušušušpánekpánekpánekpánekpánek 90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně90 min/1 x týdně 600,-Kč600,-Kč600,-Kč600,-Kč600,-Kč
výtvarka v duchu našich tradic - děti  7-10 let
Klub TKlub TKlub TKlub TKlub Toulaoulaoulaoulaoulavvvvvá boá boá boá boá botičktičktičktičktičkaaaaa 1111150,-Kč50,-Kč50,-Kč50,-Kč50,-Kč
(Pro neposedy libovolného věku , děti i dospělé. Výpravy jednou za tři
týdny, také vícedenní akce. Přírodní zajímavosti, kulturní akce, osobnosti)

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE: Ing. KCE: Ing. KCE: Ing. KCE: Ing. KCE: Ing. Karararararla Psola Psola Psola Psola Psotttttooooovvvvvá  732 325 45á  732 325 45á  732 325 45á  732 325 45á  732 325 4577777

Doba kDoba kDoba kDoba kDoba konání kronání kronání kronání kronání kroužků bude známa od zářoužků bude známa od zářoužků bude známa od zářoužků bude známa od zářoužků bude známa od září.í.í.í.í.

Oddělení hudebně-dramatickéOddělení hudebně-dramatickéOddělení hudebně-dramatickéOddělení hudebně-dramatickéOddělení hudebně-dramatické
Náplní dramatické výchovy je rozvoj komunikativnosti, kreativity
a prezentačních  dovedností. Děti se zbaví ostychu, naučí se spolupracovat
v kolektivu a vystupovat na veřejnosti. Součástí dramatické výchovy je
návštěva představení divadel v Brně, České televize v Praze.Děti se zúčastní
natáčení pořadu ČT Kouzelná školička. Doba konání kroužků bude
upřesněna po první schůzce dle požadavků dětí.
Dramatická výchova pro 1.stupeň ZŠ Horácké náměstí 550,-Kč
Dramatická výchova pro II.stupeň ZŠ Horácké náměstí 550,-Kč
Dramatická výchova pro I.stupeň ZŠ Úprkova 550,-Kč
Dramatická výchova pro II.stupeň ZŠ Úprkova 550,-Kč
Dramatická výchova pro I.stupeň ZŠ Hudcova 550,-Kč

Dramatická výchova pro II.stupeň ZŠ Hudcova 550,-Kč
Břišní tance pro děti ZŠ Horácké náměstí 600,-Kč
Břišní tance pro dospělé ZŠ Horácké náměstí 600,-Kč

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE: KCE: KCE: KCE: KCE: Karararararla Šela Šela Šela Šela Ševelovelovelovelovelovvvvvá  723 4á  723 4á  723 4á  723 4á  723 473 60873 60873 60873 60873 608

DeDeDeDeDetttttašoašoašoašoašovvvvvané prané prané prané prané pracoacoacoacoacovišvišvišvišviště DDM, Ttě DDM, Ttě DDM, Ttě DDM, Ttě DDM, T.N.N.N.N.Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé 62 - aré 62 - aré 62 - aré 62 - aré 62 - areáleáleáleáleál
bývbývbývbývbývalých kalých kalých kalých kalých kasárasárasárasárasáren, paen, paen, paen, paen, pavilon 1vilon 1vilon 1vilon 1vilon 122222
Klub zdraví - posilovna pro ženy dopoledne 200,-Kč
Kurz kulturistiky - posilovna pro veřejnost, PO, ST, Pá 200,-Kč/10 lekcí

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE: ElišCE: ElišCE: ElišCE: ElišCE: Eliškkkkka Fleka Fleka Fleka Fleka Flekooooovvvvvá  723 262 2á  723 262 2á  723 262 2á  723 262 2á  723 262 21111166666

DeDeDeDeDetttttašoašoašoašoašovvvvvané prané prané prané prané pracoacoacoacoacovišvišvišvišviště DDM Ktě DDM Ktě DDM Ktě DDM Ktě DDM Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 166666
KKKKKerererereramikamikamikamikamika pra pra pra pra pro mro mro mro mro mrňatňatňatňatňataaaaa 1 hodina/týden1 hodina/týden1 hodina/týden1 hodina/týden1 hodina/týden 800,-Kč800,-Kč800,-Kč800,-Kč800,-Kč
(děti 5 - 8 let)
KKKKKerererereramikamikamikamikamika za ša za ša za ša za ša za škkkkkolouolouolouolouolou 1 hodina/týden1 hodina/týden1 hodina/týden1 hodina/týden1 hodina/týden 800,-Kč800,-Kč800,-Kč800,-Kč800,-Kč
(děti školního věku)
KKKKKerererereramikamikamikamikamika pra pra pra pra pro doso doso doso doso dospělépělépělépělépělé 90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden 11111200,-Kč200,-Kč200,-Kč200,-Kč200,-Kč
ŠperŠperŠperŠperŠperkkkkkařsařsařsařsařstvítvítvítvítví 90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden 11111000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč
(děvčata od 10 let)
VVVVVýrýrýrýrýroba loutoba loutoba loutoba loutoba loutekekekekek 90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden 11111000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč
(děti od 10 let)
TTTTTvvvvvořořořořořínekínekínekínekínek 90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden 11111000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč
(všechny výtvarné techniky, dělení dle věku zájemců
BerBerBerBerBerušušušušuškykykykyky 90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden90 min/týden 11111000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč000,-Kč
(maminky s dětmi na MD)
FléFléFléFléFlétnatnatnatnatna
Dělení do kroužků na Kořínkově ulici bude na základě věku zájemců.
Počet kroužků bude záviset na množství přihlášených.

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE: HanaCE: HanaCE: HanaCE: HanaCE: Hana

KKKKKooooovvvvvářářářářářooooovvvvvá  7á  7á  7á  7á  7777777 686 567 686 567 686 567 686 567 686 5677777

DeDeDeDeDetttttašoašoašoašoašovvvvvané prané prané prané prané pracoacoacoacoacovišvišvišvišvištětětětětě
DDM, IvDDM, IvDDM, IvDDM, IvDDM, Ivanoanoanoanoanovice, ul.vice, ul.vice, ul.vice, ul.vice, ul.
MácoMácoMácoMácoMácovvvvva 3, Tělocvičnaa 3, Tělocvičnaa 3, Tělocvičnaa 3, Tělocvičnaa 3, Tělocvična
KKKKKerererereramákamákamákamákamák
Cvičení rodičů s dětmi
60 min/1 x týdně
Kalanetika pro ženy
60 min/1 x týdně
Klub maminek
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE: ElišCE: ElišCE: ElišCE: ElišCE: Eliškkkkka Fleka Fleka Fleka Fleka Flekooooovvvvvááááá

723 262 2723 262 2723 262 2723 262 2723 262 21111166666
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

8. PT8. PT8. PT8. PT8. PTOOOOO
MUSMUSMUSMUSMUSTTTTTANGOANGOANGOANGOANGOVÉVÉVÉVÉVÉ
PŘI PS PIONÝRPŘI PS PIONÝRPŘI PS PIONÝRPŘI PS PIONÝRPŘI PS PIONÝR

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
PŘIJÍMÁ NOPŘIJÍMÁ NOPŘIJÍMÁ NOPŘIJÍMÁ NOPŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY!VÉ ČLENY!VÉ ČLENY!VÉ ČLENY!VÉ ČLENY!

Kluci a holky, zejména z 1. - 3. třídy,
se zájmem o přírodu, táboření a hry,

víkendové výpravy a letní tábor

jste očekáváni od září v naší klubovně

Horácké nám. 12, Brno-Řečkovice
(bývalá knihovna)

každé ÚTERÝ 16.30 - 18.00 hod.
volejte, mailujte:

Šári 607/950623      Ifča 777/692934,
smfka@seznam.cz    ifcas@seznam.cz

Bližší informace také na: www.mustangove.net

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRUM KLUM KLUM KLUM KLUM KLOKÁNEKOKÁNEKOKÁNEKOKÁNEKOKÁNEK
V Řečkovicích na ulici Vážného 6 bude letos v září nově otevřeno Mateřské
centrum Klokánek. Veškeré informace budou zveřejněny na portále:
www.mcklokanek.cz
Současně pořádáme již druhým rokem zábavné skotačení pro děti na
dopravním hřišti při Základní škole Horácké náměstí. Akce se zde uskuteční
v sobov sobov sobov sobov sobotu dne 2tu dne 2tu dne 2tu dne 2tu dne 277777. zář. zář. zář. zář. září 2008 od 9.00 - 1í 2008 od 9.00 - 1í 2008 od 9.00 - 1í 2008 od 9.00 - 1í 2008 od 9.00 - 13.00 hod.3.00 hod.3.00 hod.3.00 hod.3.00 hod..
S sebou vzít vše, co má kolečka (kočárky, odrážela, kola…).
Těšte se na zajímavé úkoly, na konci Vás čeká sladká odměna a možná
i policejní pejsek s ukázkou výcviku.

Daniela ŠvecoDaniela ŠvecoDaniela ŠvecoDaniela ŠvecoDaniela Švecovvvvvá, á, á, á, á, MC Klokánek BrMC Klokánek BrMC Klokánek BrMC Klokánek BrMC Klokánek Brno, no, no, no, no, tttttel.: 605 50el.: 605 50el.: 605 50el.: 605 50el.: 605 507 17 17 17 17 17070707070
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

LETNÍ NOC S VIKÝŘEMLETNÍ NOC S VIKÝŘEMLETNÍ NOC S VIKÝŘEMLETNÍ NOC S VIKÝŘEMLETNÍ NOC S VIKÝŘEM
Po loňském mimořádně kladném ohlasu na Letní noc, jejíž pořádání,

doufejme, se stává již tradicí, rozhodlo se i letos vedení radnice uskutečnit
v areálu bývalého pivovaru tuto letní zábavu.

Všichni, kteří se rádi setkávají s přáteli, aby si v jejich společnosti
mohli poslechnout hudbu, případně si na ni zatančit, mohli v sobotu 19.
července zavítat do areálu bývalého pivovaru. Krásné melodie, starší i novější,
hrála k poslechu a tanci známá místní skupina Vikýř. Ti, co přišli, určitě
nelitovali. Vyšlo i počasí, a tak mohu jen konstatovat, že Letní noc se opět
velmi vydařila a můžeme se určitě těšit na příští léto.

OldřOldřOldřOldřOldřich Garich Garich Garich Garich Gardášdášdášdášdáš

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ STÍNYTÍNYTÍNYTÍNYTÍNY

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

Poněkud kuriózní případ řešili v pondělí 29. července před půlnocí strážníci v Řečkovicích. Zalarmovala je vylekaná žena s tím, že po ulici se
pohybuje muž svázaný řetězem a s roubíkem v puse. Žena se tohoto půlnočního výjevu natolik zalekla, že utekla pryč, vše ovšem hned nahlásila městské
polici. Hlídka pak dotyčného spatřila v osobním automobilu. Šestatřicetiletý Brňan situaci vysvětlil tím, že nejde o žádné drama, ale o sázku, kterou chtěl
splnit.K agresivnímu cestujícímu v tramvaji byla 17. 7. přivolána pracovníky Dopravního podniku p hlídka MP. Strážníci proto na zastávce MHD
Banskobystrická vyvedli osmadvacetiletého muže ze Znojma z tramvaje a vyřešili tak problém řidiče MHD.

K agresivnímu cestujícímu v tramvaji byla 17. července přivolána pracovníky Dopravního podniku města Brna hlídka MP. Strážníci proto na
zastávce MHD Banskobystrická vyvedli neukázněného osmadvacetiletého muže ze Znojma z tramvaje a vyřešili tak problém řidiče MHD.

V sobotu 12. července narazila hlídka strážníků při kontrolní činnosti na výkop zalitý vodou, v němž z trubky viditelně unikal plyn. Hlídkou proto
byl neprodleně vše ohlášeno přímo na operační středisko MP, které předalo závažnou informaci na dispečink plynáren. Na místo pak vyrazil technik
plynáren k uzavření plynu, do doby jeho příjezdu usměrňovali strážníci provoz a odkláněli autobusovou dopravu po ulici M. Hübnerové.

Ne příliš obvyklý případ, kdy zvíře vyplašilo lidi, se odehrál 16. července v Banskobystrické ulici, kde se poblíž nákupního centra plazil asi metr
dlouhý had. Strážníky přivolaný odborník zjistil, že se jedná o volně žijícího plaza, který se vyskytuje právě v lokalitě Medlánek. Hlídka hada odchytila
a převezla z bytové zástavby do volné přírody.

Nevhodné chování předváděl 20. července v dopoledních hodinách jeden ze zákazníků v prodejně v Podpěrově ulici. Třicetiletý muž „bez přístřeší“
totiž vstoupil do nákupního střediska, kde se choval velmi nevkusně a svým zjevem a chováním obtěžoval ostatní zákazníky prodejny. Pracovníci ostrahy

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA, tel.: 541 262 997, 604 731 918
KOUPÍM BYT nebo menší RD v lokalitě Řečkovice, Medlánky, Kr.Pole.
Platba části hotově. Pozdější vystěhování nevadí. Děkuji za nabídky. Tel.:
606788710.
DOKTORKA s hotovostí hledá pěkný byt nebo RD. Pozdější stěhování
možné. Prosím nabídněte i sms. Tel.: 775 674 572.
SVATEBNÍ studio Martiny Koktové rozšiřuje své služby o úpravy a opravy
oděvů. Tel.: 606 872 480.
UPEČEME koláčky pro různé sváteční příležitosti. Svatby, narozeniny aj.
Tel.: 777 737 793.
ŽIJTE více v pohodě. Vyžehlíme vaše prádlo. Servis i do 24 hod. Řečkovice
a okolí. Tel.: 777 737 793.
PRODÁM garáž, O. V.  v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.
www. hracicka.cz - obchod plný hraček. Osobní odběr v Brně.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
AVIA - KONTEJNERY 3,5 t. Odvoz suti, dovoz písku. POKLÁDÁNÍ
ZÁMKOVÉ DLAŽBY. Tel.: 739 634 365.
KOUPÍM půdní prostor za rozumnou cenu k realizaci půdní vestavby za
účelem bydlení. Tel.: 731 491 345.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v hor. stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 776 809 213.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj.
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.
PRODÁM renovovaný cihlový pěkný DB 3+1 v Řečkovicích na Bří. Kříčků.
Je možné koupit s garáží. Tel.: 732 506 708.
PRODÁM garáž ul. Jandáskova (Pod Skalou). Tel: 541 228 398.
MAMČA se středoškolským vzděláním čerstvě po MD zoufale hledá práci
v jakémkoliv oboru na ranní směnu. Prosím, nabídněte.
Tel.: 723 280 887.
VYMĚNÍM byt OV 2+1 56m2 na Medlánecké ul. za 3+1 OV v Řečkovicích
nebo Medlánkách. Tel.: 608 367 717.
DŮCHODOVÁ reforma se blíží. Víte co Vás čeká a jste na ni připraveni?
Poradenská činnost. Ing. Krajčovičová. Tel.: 776583795.
VYMĚNÍM 3+1 s velkou předsíní v RD se zahradou za podobný typ bytu
nebo dům v Řečkovicích nebo blízkém okolí. Volejte: 777 739 818.
NABÍDNĚTE nám Vaši nemovitost k prodeji nebo k pronájmu.
Jsme RK se sídlem v Řečkovicích. Garantujeme seriózní, osobní přístup,
max. výnos a rychlý průběh transakce. Volejte: 606724874.
PRODÁM 3+1 v OV na ulici Žitná v panelovém domě. Byt je volný.
Tel.: 732 427 329.
PRODÁM garáž, OV v Řečkovicích - Mokrá Hora. Cena: 135.000 Kč.
Tel.: 608715518. Email: tomas018@seznam.cz

si nevěděli rady s problémovým zákazníkem, který začal být agresivní,
a proto přivolali hlídku MP. Po příjezdu strážníků na místo byl muž
z prodejny vykázán a následně odešel i se svými kamarády, kteří na něho
čekali před prodejnou.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletýtýtýtýtý
vedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí reeeeevíru MPvíru MPvíru MPvíru MPvíru MP



77777 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ

KKKKKONCERONCERONCERONCERONCERT „CHRAŇME SI PRAT „CHRAŇME SI PRAT „CHRAŇME SI PRAT „CHRAŇME SI PRAT „CHRAŇME SI PRAVDU A LÁSKU“ V BRNĚ - ŘEVDU A LÁSKU“ V BRNĚ - ŘEVDU A LÁSKU“ V BRNĚ - ŘEVDU A LÁSKU“ V BRNĚ - ŘEVDU A LÁSKU“ V BRNĚ - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
Náboženská obec Církve československé husitské v Brně Řečkovicích, spolu s občanským sdružením Verbum et Musica, přpřpřpřpřivítá 2ivítá 2ivítá 2ivítá 2ivítá 277777. zář. zář. zář. zář. září 2008í 2008í 2008í 2008í 2008

v 1v 1v 1v 1v 18.30 hod. v8.30 hod. v8.30 hod. v8.30 hod. v8.30 hod. ve Sbore Sbore Sbore Sbore Sboru Páněu Páněu Páněu Páněu Páně na Vážného 6 vskutku vzácné hosty ze Slovenské republiky - a to Chrámový sbor apoštola Pavla, který nás přijede svým
zpěvem potěšit až z dalekého Brezna na Slovensku.

Chrámový sbor apoštola Pavla vznikl v roce 1995. Sdružuje 35 členů z různých křesťanských církví, pod dirigentským i lidským vedením Dr. Jána Zachara.
V rámci koncertu, nazvaného „Chraňme si pravdu a lásku“, zazní duchovní písně napříč celým církevním prostředím, od reformovaných církví,

přes zpěvy římskokatolické, řeckokatolické, až po pravoslavné, ale i zpěvy starokřesťanské nebo světské hymnické. Své zastoupení při koncertu nalezne
i současná duchovní hudba, prezentovaná písněmi z francouzské ekumenické
vesničky Taize. Chrámový sbor apoštola Pavla v Brezne je pěvecké těleso,
které pravidelně vystupuje na území celé Slovenské republiky a účastní se
pěveckých festivalů duchovní hudby. Jeho vysoké kvality jsou zárukou
hlubokého uměleckého zážitku.

Koncert chce ukázat, že společná víra křesťanů z různých církví dokáže
spojovat lidi nehledě na hranice mezi národy, státy, či hranice, které nosíme
ve vlastních srdcích, a že dokáže potěšit a přiblížit i lidi bez vyznání.

Snad můžeme prozradit již nyní, že občanské sdružení Verbum et
Musica s NO CČSH Brno - Řečkovice připravují na přelom října a listopadu
uvedení koncertního pořadu Štěpána Raka a Alfreda Strejčka - „Vivat Carolus
Quatrus“ (Hold Otci vlasti, králi Karlu IV.), který naváže na již dříve uvedená
koncertní představení „Vivat Comenius“ a „Vánoční rozjímání“.

Více informací naleznete na www.verbumetmusica.com
Vstupné na koncert pěveckého sboru je dobrovolné a výtěžek je

věnován na podporu alternativních kulturních projektů. Vstupenky je možno
si rezervovat i telefonicky na tel. č. 737 625 092 nebo 607 561 146.

JakJakJakJakJakub Maršaub Maršaub Maršaub Maršaub Marša

OHLÉDNUTÍ ZA 1OHLÉDNUTÍ ZA 1OHLÉDNUTÍ ZA 1OHLÉDNUTÍ ZA 1OHLÉDNUTÍ ZA 18. R8. R8. R8. R8. ROČNÍKEM VAOČNÍKEM VAOČNÍKEM VAOČNÍKEM VAOČNÍKEM VAVŘINEVŘINEVŘINEVŘINEVŘINECKÝCH HODŮCKÝCH HODŮCKÝCH HODŮCKÝCH HODŮCKÝCH HODŮ
Stalo se již tradicí, že každoroční program kulturních událostí v naší městské části završí srpnové Vavřinecké hody, zasvěcené patronu a křesťanskému

mučedníkovi sv. Vavřincovi. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se o víkendu 9. - 10. srpna konal již 18. ročník této obnovené hodové tradice.
Program a průběh letošních hodů byl zodpovědně připravován s předstihem prakticky již od ledna hodovým výborem v čele se starostou MČ, ve

spolupráci s komisí kultury a informací i vedením radnice. Po loňských dobrých zkušenostech mělo hodové veselí opět po organizační stránce své zázemí
v zaměstnancích ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kteří se své role zhostili odpovědně a se ctí. I přes určité pochybovačné hlasy se tentokrát již
neopakovalo ono „určité nedorozumění“ a osobní invektivy mezi vedením radnice a stárky z Řečkovické 13, které zcela zbytečně zkazilo průběh
loňských hodů a zanechalo tehdy v hodových návštěvnících pachuť trapnosti a nedůstojnosti.

První hodový den v sobotu začínal tradičně stavbou máje, jakožto symbolu správných hodových slavností. O hudební doprovod se v průběhu
sobotního odpoledne postarala dechová kapela Brněnka a kapela Cimbálová
muzika Aleše Smutného. Program prvního hodového večera pak vyplnila
skupina Lucky Band s poslechovou i taneční hudbou. V rámci tohoto
večera na řečkovické hody zavítali dokonce i členové skupiny All X, známé
z populární pěvecké soutěže X Factor. I zrodil se v hlavách organizátorů
spontánní nápad - zkusit tyto vzácné hosty přesvědčit, aby předvedli
návštěvníkům hodů něco ze svého repertoáru. Pánové souhlasili a tak jsme
v sobotu večer měli možnost zhlédnout  vystoupení uskupení, které se těší
celorepublikovému věhlasu. Za ochotu vystoupit bez nároku na honorář
organizátoři Vavřineckých hodů ještě jednou členům All X srdečně děkují.

Druhý hodový den v neděli zahájila také již tradiční mše v hodovém
areálu, na kterou navázal promenádní koncert kapely Brněnka v parku na
Palackého nám. před kostelem. Odpolední hodový program vyplnily svými
vystoupeními účinkující z Městského divadla v Brně se skladbou
světoznámých muzikálových melodií, zpěvák Petr Spálený se skupinou
Apollo Band a hudební skupina Traditional Star Band s repertoárem lidových
a populárních písní k tanci i poslechu. Hodový program nezapomněl ani
na naše nejmenší s jejich rodiči, pro které byly po oba dny k dispozici
kolotoče, a v neděli odpoledne také loutkové divadelní představení na sýpce.

Za zdařilý průběh letošních Vavřineckých hodů, jež nenarušilo ani
nevyzpytatelné počasí, patří dík všem jejich organizátorům, pořadatelům
a účinkujícím, krojované chase z Řečkovické 13, moderátorům Igoru Ondříčkovi
a Jiřímu Řezáčovi, zkrátka všem, kteří se na organizaci hodů podíleli.

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl
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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.
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případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
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MIKULMIKULMIKULMIKULMIKULOOOOOVVVVVSKÉ ŽIDOSKÉ ŽIDOSKÉ ŽIDOSKÉ ŽIDOSKÉ ŽIDOVVVVVSKÉ MĚSSKÉ MĚSSKÉ MĚSSKÉ MĚSSKÉ MĚSTTTTTOOOOO
V OBRAZEV OBRAZEV OBRAZEV OBRAZEV OBRAZECH SYLCH SYLCH SYLCH SYLCH SYLVY CHLVY CHLVY CHLVY CHLVY CHLUDILUDILUDILUDILUDILOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ

Kdo navštívil, tak jako já, starobylé město Mikulov až po řadě let od
převratu v roce 1989, jistě musí smeknout nad skvělým dílem obnovy, jímž
prošlo toto výjimečné město na jihu naší krásné Moravy. To se týká
i starého židovského města, které je jedním z magnetů pro dnešní návštěvníky
Mikulova. Na Husově ulici se zde skrývá v suterénu bývalé židovské
chlapecké školy Galerie Efram výtvarnice paní Sylvy Chludilové.

Jestliže můžeme některému z míst přisoudit působení tzv. genia loci,
pak je to právě tento sympatický ateliér s výstavní síní. Z jeho zdí jakoby
vystupovaly postavy jeho dávných obyvatel a mysteriózní atmosféra domu je
přímo hmatatelná. Zde vedle výstav obrazů, plastik a dalších uměleckých
předmětů vznikají v malých místnůstkách přes chodbu též obrazy malířky
Sylvy Chludilové. Obrazy, které nejen zachycují svými pohledy uličky,
mázhauzy, dvorky a místnosti zdejšího starého židovského města, ale též
mistrně evokují atmosféru jednotlivých domů s rozplývajícími se náznaky
postav jejich pradávných obyvatel - řemeslníků, kantorů, učených rabínů
i prostých Židů. S těmito obrazy, ale i dalšími včetně krásných koláží, se
budeme jistě moci seznámit i my při zářijové výsvýsvýsvýsvýstttttaaaaavě obrvě obrvě obrvě obrvě obrazů Sylvy Chludiloazů Sylvy Chludiloazů Sylvy Chludiloazů Sylvy Chludiloazů Sylvy Chludilovvvvvééééé
„St„St„St„St„Stopopopopopyyyyy, kt, kt, kt, kt, kterererereré čas neodvé čas neodvé čas neodvé čas neodvé čas neodvál“ál“ál“ál“ál“ v Galerii na radnici.

Vernisáž bude tentokrát obohacena o osobní zážitky autorky
z měsíčního inspirativního a studijního pobytu v Jeruzalémě na jaře tohoto
roku, proložené ukázkami lidové židovské hudby a fotografickou prezentací
památek Svatého Města.

Výstava „Stopy, které čas neodvál“ bude zahájena na řřřřřečkečkečkečkečkooooovické rvické rvické rvické rvické radniciadniciadniciadniciadnici
v pátv pátv pátv pátv pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 12. zář2. zář2. zář2. zář2. září 2008 v 1í 2008 v 1í 2008 v 1í 2008 v 1í 2008 v 18.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin a potrvá do neděle 21. září. Veřejnosti
bude přístupna ve všední dny od 14.00 do 17.00 hod., o víkendech od 9.00
do 12.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hodin.

Na krásné zážitky z výstavy i její vernisáže zve Komise kultury
a informací RMČ.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný, , , , , přpřpřpřpředseda kedseda kedseda kedseda kedseda komise komise komise komise komise kulturulturulturulturultury a infy a infy a infy a infy a informacíormacíormacíormacíormací
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Hody se v poslední době staly v naší městské části událostí, jíž je
věnována pozornost mnohem větší než skutkům nesrovnatelně
důležitějším, jejichž pravý význam však poněkud zakrývá závěs všednosti.
Celkem neškodná tradice víkendové zábavy, spojená se svátkem svatého
Vavřince, počíná dokonce sloužit jako klacek, který má tančit po
vybraných hlavách. Jistě tedy neuškodí stručné vylíčení postupu přípravy
letošní hodové zábavy.

Vše započalo dne 16. ledna 2008, neboť tehdy Rada městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jmenovala pětičlenný výbor pro přípravu
Vavřineckých hodů 2008. Tvořili jej starosta MČ, uvolněný místostarosta
Mgr. Marek Viskot, předseda komise kultury a informací a člen
zastupitelstva RNDr. Ivan Koláčný, člen zastupitelstva prof. MUDr. Jiří
Vaněk, CSc., (který se na organizaci hodů významnou měrou podílí
nepřetržitě od jejich samotných počátků) a členka zastupitelstva a komise
kultury a informací paní Iveta Kubová.

Členové výboru na několika svých jednáních postupně tvořili
celý program hodů a výsledky své práce průběžně předkládali Radě
městské části. Do přípravy hodů byli zapojeni i stárci prostřednictvím
prvního stárka pana Mlčocha (první jednání se uskutečnilo již na konci
března). Výslednou podobu letošních Vavřineckých hodů lze proto označit
za dílo kolektivní, a nikoliv za výplod jediného člověka, jak se některé
hlasy snaží tvrdit. Ty přisuzují významnou roli v celém naznačeném
procesu také tajemnici úřadu naší městské části. Její starostí však bylo
(na základě úkolu daného Radou městském části) zajistit pouze technickou
stránku dotyčné náročné akce.

Pro úplnost zbývá ještě dodat, že poměrně obsáhlé ústní sdělení o zamýšlené
podobě Vavřineckých hodů 2008 bylo předneseno na červnovém zasedání
zastupitelstva naší městské části, aniž by následovaly jakékoliv připomínky.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipi, sv Filipi, sv Filipi, sv Filipi, sv Filipi, startartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ
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