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SLAVNOST N Í A K T P O J M E N O VÁ N Í U L I C E
J Á RY C I M R M A N A
uskuteční se ve čtvrtek 11. 11. 2004 o 11. hodině dopolední za účasti občanstva, žactva
a školní mládeže, obecní rady v čele se starostou, představitelů Velkého Brna a dalších
vzácných hostů. Účast velevážené veřejnosti je vítána.

Nově zřízenou ulici a místo konání
slavnostního aktu lze nalézti v blízkosti
stanice elektrické dráhy u koloniálu
Billa v brněnských Řečkovicích.
V prostorách radnice bude k této
příležitosti zřízena rovněž výstava prací
žactva a studentstva o Mistrově díle.
Obyvatelstvo místní i přespolní bude
moci výstavu volně navštíviti zvláště
v úřední dny od 11. listopadu do konce
roku.

Ulice Jár
Járyy Cimrmana v Řečk
Řečkoovicích

Odhalení uličního štítu se ujal pan Dr. Zdeněk Svěrák z Prahy s kolegy z divadelního
spolku.

Závod na výrobu pálených cihel a tašek Antona Cicwarka v Řečkovicích

Cicw
a rrk
k o v a o r i g i n á l tta
a š kka
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a ž d o u s t řřee cch
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wa
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a rrk
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wa
aždého domu.
JÁRA CIMRMAN V ŘE
ČK
OVICÍCH A BRNĚ
ŘEČK
ČKO
Jára Cimrman pobýval v Řečkovicích pravděpodobně v roce 1916, eventuelně již před rokem 1912. Jeho návštěva v rodině majitele Závodu
na výrobu pálených cihel a tašek Antona Cicwarka je dávána do souvislosti s Mistrovým putováním z Vídně přes Řečkovice a Vysočinu
do Prahy a dále do neznáma, kde jeho stopa zcela mizí. Kromě krátkého pobytu v Řečkovicích jsou významná ještě jeho zastavení na
Vysočině, konkrétně na vrchu Kopaniny u Sychrova. Zde tuto historickou událost připomíná myslitelova plostika. Universalista Cimrman
prošel i Lomnicí u Tišnova, což dokumentuje na návsi odhalená další část jeho legendární postavy - nohy odlité z kovu. Je možné, že Jára
Cimrman při svém pobytu v Řečkovicích navštívil i Brno.
Nově objeveným východiskem bádání cimrmanologů je nepochybně řečkovický pobyt Járy Cimrmana u Antona Cicwarka. Cihlářská
výroba a těžká práce zdejších dělníků Mistra inspirovala k pokusům o mnohá zlepšení. Vzhledem k tvůrcově opravdu krátkému pobytu
nebylo možné všechny jeho geniální myšleny zcela dokončit. Když se dělníci Cimrmana otázali, jak mají naložit s množstvím
neupotřebitelného zkušebního materiálu, který jim překážel v kůlně, dostalo se jim odpovědi že mohou cihly a tašky roztodivných tvarů
třeba rozbít na kousíčky, že je mu to jedno. Prostota dělníků, Cimrmanova genialita a Cicwarkova náruživost pro tenis tak dala vzniknout
cihelné drti zvané antuka, prvotně vyráběné právě závodem Antona Cicwarka.
O. P
P..
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ZPRÁVA
XIV.. ZASEDÁNÍ ZMČ
29. schůz
onala 11.. 9. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci střešního
pláště na bytovém domě Horácké nám. 4/5, firmu Stavizolex,
s. r. o., Kaštanová 34, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje pozemků,
- nesouhlasila se stanovením chráněného ložiskového území
Jinačovice (nacházejícího se nedaleko tzv. „řečkovických pracháren“
- tedy skladu Synthesie Semtín), neboť v případě těžby zde se
nacházejícího stavebního kamene by došlo ke zvýšení hlučnosti
a prašnosti v dané oblasti, zvýšilo by se dopravní zatížení
příslušných komunikací, vedoucích též hustě obydlenou částí
Řečkovic, klesla by hodnota okolních nemovitostí (stávající
zástavby i pozemků mezi městskými částmi Medlánky - Ivanovice
- Řečkovice, znehodnoceno by bylo též přírodně cenné území,
sloužící ke každodenní rekreaci občanů,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
XIV
onalo 9. 9. Zas
tupit
els
tv
o:
XIV.. zasedání ZMČ se kkonalo
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části za leden červen 2004,
- schválilo rozpočtový výhled vlastních příjmů městské části na
období let 2006 - 2015,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- červen 2004,

- nevzneslo připomínky k návrhu optimalizace sítě základních škol
ve městě Brně (v naší městské části zůstávají základní školy
i jejich kapacita zachovány),
- shválilo vyjádření k dokumentaci posuzování vlivů akce „Rychlostní
komunikace R 43 v úseku dálnice D1 - Kuřim“ na životní prostředí
- zastupitelstvo odmítlo variantu F1 této komunikace (zmíněná
trasa se dotýká severního okraje městské části a negativně ovlivňuje
okolní území) a žádá vést komunikaci R 43 ve stopě tzv. „německé
dálnice“,
- projednalo majetkové body - žádosti o prodej pozemků,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
30. schůz
onala 22. 9. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- schválila poskytnutí prostoru ve zpravodaji ŘEČ, vyhrazení
plakátovacích ploch a areálu bývalého pivovaru k prezentaci
politických stran, kandidujících ve volbách do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje,
- schválila jako dodavatele, který provede cejchování vodoměrů na
teplou i studenou vodu v obecních bytových domech, firmu
Tepelné zásobování Brno, a. s., Hlinky 68, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila provedení opravy střechy objektu Kolaříkova 3 (tzv.
nákupní středisko „Vysočina“), opravu provede firma DIRS Brno,
s. r. o., Kšírova 215/125, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje pozemků,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..

NA HORÁCKÉM NÁMĚS
TÍ
NÁMĚSTÍ
HR
OZIL
O NEBEZPE
ČÍ
HRO
ZILO
NEBEZPEČÍ
V současné době dokončuje bytový odbor ÚMČ náhradu
copilitových stěn v bytových domech Horácké nám 4/5, 6/7
a 8/9 plastovými výplněmi.
K rozhodnutí o nutnosti opravy bylo přikročeno poté, co se
první skleněná tříšť snesla na stříšku nad vchodem do domu.
Bytový odbor provedl prohlídku všech copilitových stěn a zjistil,
že spárovací tmel byl již téměř nefunkční, značná část copilitů
vykazovala praskliny a některá skla byla zcela rozbitá. V některých
patrech již copility nebyly ani překážkou pro déšť a do chodby
domu zatékalo.
Po konzultaci s odbornou firmou, která nedoporučila výměnu
copilitů do stávajících zkorodovaných rámů, a na základě
energetického posudku bylo přikročeno k náhradě skleněných
výplní výplněmi plastovými.
Práce provádí na základě výběrového řízení firma PSK Group,
s.r.o. Náklady na celou akci představují částku 5 898 tis. Kč.
Touto rekonstrukcí bylo dosaženo bezpečnosti, zlepšily se tepelně
izolační vlastnosti chodeb a věříme, že mnohé potěší i nový
vzhled domů.
Ing. FFor
or
nůs
yt
ornůs
nůskková, vedoucí bbyt
ytoového odboru

VY
SOČIN
A: KONE
C JEDNÉ BLÁ
TIVÉ
VYSOČIN
SOČINA:
KONEC
BLÁTIVÉ
S TEZKY
Lidé, procházející kolem střediska Vysočina, si bezpochyby povšimli
terénních úprav v místech dřívější vyšlapané stezky vedoucí od
hostince Nashville k ulici Měřičkově. Původní stav této lokality byl
dosti neutěšený. V důsledku poškození zeleně vzniklého pohybem
chodců zde vznikla stále se rozšiřující erozní rýha, která nejenom
narušovala vzhled veřejné zeleně, ale byla také příčinou znečišťování
navazujícího chodníku i vozovky blátem. Výsledkem provedených
úprav je zabránění dalšímu smývání zeminy a vznik plochy, která
bude odolná proti poškození působenému průchodem chodců.
Upozorňujeme občany, že vybudované dílo není chodníkem, takže
nebude v zimním období zajišťována jeho schůdnost. Vstup lidí se
bude dít na jejich vlastní nebezpečí.
Ing. Jan Klement OŽP
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Společnost PLIVA-Lachema pořádá dne 18. října 2004 od 16.00
hodin besedu s obyvateli městské části Řečkovice a Mokrá Hora.
Náplní besedy, konající se v sídle PLIVA-Lachema, budou aktuální
informace o dění ve společnosti, zpráva o stavu ochrany životního
prostředí a prohlídka areálu firmy.
omunik
ace
Bar
bor
omunikace
Barbor
boraa V
Vrrana PR a kkomunik

ZAHRÁDKÁŘI HOR
TUSU
HORTUSU
INF
ORMUJÍ
INFORMUJÍ
V měsíci říjnu se uskuteční dvě akce. Členská schůze 20. 10. 2004
v 19 hodin v areálu pivovaru v Řečkovicích, kde nám paní Stloukalová
předvede aranžování květin, vhodné na svátek Dušiček, a výstava
ovoce, zeleniny a květin v sobotu 30. 10. a v neděli 31. 10. 2004 od
9 do 17 hodin - taktéž v areálu bývalého pivovaru.
Vzorky budeme přijímat v pátek 29. 10. 2004 od 15 do 17 hodin.
Na tyto akce vás srdečně zve výbor.

OZNÁMENÍ MUDR. LUD
VÍK
OVSKÉ
LUDVÍK
VÍKO
Oznamuji, že od 1. 10. 2004 mne zastupuje MUDr. Jiří
Chudáček, jemuž postupně předám svou lékařskou praxi. Rozsah
poskytované zdravotní péče a ordinační hodiny zůstávají beze
změny.
Děkuji rodičům a jejich dětem za dlouholetou důvěru a věřím,
že stejnou důvěru zachovají i mému nástupci.
MUDr. Květa Ludvíkovská
prakt. dětská lékařka
Banskobystrická 87, Brno
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Vážený pane starosto,
chtěli bychom tímto dopisem veřejně poděkovat baseballovému klubu Draci Brno, který působí ve Vaší městské části. Tento oddíl se
věnuje aktivitám, které vysoce překračují rámec činnosti běžného sportovního klubu. V létě tohoto roku umožnil handicapovaným žákům
naší školy seznámit se s krásami baseballu a softballu a strávit příjemný den na svém hřišti v Zamilovaném hájku, kde pro ně spolu
s dalšími organizátory připravil bohatý program. Další důležitá akce, jejíž návrh vzešel ze strany managementu klubu, a kterou podpořily
všichni členové, se uskutečnila v neděli 19. 9. 2004 v Zamilovaném hájku. Při exhibičním utkání proti výběru České republiky zde Draci
Brno uspořádali dražbu prací žáků naší školy. Tato vysoce profesionálně zvládnutá akce vynesla 33 000,- Kč, které klub zaokrouhlil na
35 000,- a věnoval na konto Speciální školy pro tělesně postižené, sídlící na Kociánce. Žákům naší školy tímto darem umožní zúčastnit se
aktivit, které by si z finančních důvodů nemohli dovolit (např. návštěva divadla, kdy je nutné zaplatit speciální autobus pro převoz žáků)
a zkvalitnit výuku i pobyt ve škole (např. nákup speciálních pomůcek). Velmi tímto otevřeným dopisem děkujeme managementu i všem
členům klubu Draci Brno.
Kuč
er
edit
elk
učer
eroová, řředit
editelk
elkaa šškkoly

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
JE
ČNÁ 26, 62
1 00 BRNO
JEČNÁ
621
Telefon: 55441 225 23
2344

KL
UB ZA ŠK
OL
OU
KLUB
ŠKOL
OLOU
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám. 12
zve děti od 7 do 14 let i jejich rodiče na svoje klubové akce!
Veškerý program je otevřený pro veřejnost!

Nabízí vvolná
olná mís
oužcích:
místta v kr
kroužcích:
Modelářs
kém (pr
o děti od 7 le
t)
Modelářském
(pro
let)
středa 15.00 - 17.00
kém (pr
o děti od 1100 le
t)
ybářském
(pro
let)
středa 16.00 - 17.00
Rybářs
Dr
amatickém (od 1100 le
t)
Dramatickém
let)
úterý 17.00 - 19.30
Elektr
onickém
Elektronickém
doba bude stanovena počátkem října
u (do 7 le
t)
K ameníčk
ameníčku
let)
pondělí 16.00 - 17.00
ečníky)
Počít
ač
ovém (pr
o začát
očítač
ačo
(pro
začátečníky)
doba bude stanovena v říjnu
V cvič
ení pr
o děti s vvadným
adným dr
cvičení
pro
držžením těla doba bude stanovena
po početním naplnění kroužku
Angličtině pr
o šškkoláky (1
očník)
pro
(1.. a 2.r
2.ročník)
pondělí od 14.50
Douč
ování angličtin
o žáky 11.a
.a 2.s
tupně ZŠ
Doučo
angličtinyy pr
pro
2.stupně
úterý 14.00 - 15.00 nebo v 15.00 - 16.00
Angličtině pr
o mláde
pělé -pokr
očilí
pro
mládežž a dos
dospělé
-pokročilí
úterý 18.00 - 19.30

OVÉ HR
Y
DESKO
HRY
V pondělí 1. lis
listtopadu - S TOLNÍ DESK
Další opakování oblíbeného programu. Známé i neznámé
deskové hry, Osadníci z Katanu, Abalone, Carcassonne, Tikal...
Zahrát si může kdokoli, i rodiče, pravidla vám vysvětlíme.
Od 17.00 do 19.00 - 20.00 hodin v klubovně Horácké nám. 12,
vstup zdarma.
Ve čtvrtek 25. lis
listtopadu - ČA
ČAJO
JOVN
VNA
JO
VN
A
Přijďte k nám ochutnat některý čaj z naší nabídky - nápojového
lístku - a zpříjemnit si tak sychravý podzimní podvečer.
Nabízíme čaje černé, zelené, "nečaje", atmosféru čajovny
a příjemné posezení.
Od 17.00 do 19.00 - 20.00 hodin v klubovně Horácké nám. 12,
vstup zdarma.
DALŠÍ PR
OGRAM:
PROGRAM:

Volná mís
ur
místta v kkur
urzzech:
o dos
pělé
očítač
ačo
pro
dospělé
Počít
ač
ovém pr
doba konání bude známa po početním naplnění kroužku
o maminky s kko
ojenci
Cvič
ení pr
Cvičení
pro
doba konání bude známa po početním naplnění kroužku

UK
ODĚLKY
Čtvrtek 16. pr
prosince
RUK
UKODĚLKY
osince - VÁNOČNÍ R
A v novém roce pokračujeme...
Informace: tel.: 602 834 675
http://www.severka.cz/klub
klub@severka.cz

Pobočk
oř
ís
olná mís
ískkova 1166 nabízí vvolná
místta:
obočkaa K
Koř
ořís
V kker
er
amice pr
o všechn
0-1
t)
eramice
pro
všechnyy (1
(10-1
0-155 le
let)
V Zálesák
u (kluci a dí
vky od 7 le
t)
Zálesáku
dívky
let)

středa 15.00 - 16.30
středa od 15.00 hodin

Nabídk
cí:
abídkaa ak
akcí:
PODZIMKY v Domě dětí na Ječné 26 28. - 29. 10. 2004
Výlet na hrad, aquapark, nocování v Domečku, společné vaření
a řádění.
INFO: Jana Blažková
Podzimní dílnička pro děti a dospělé v sobotu 6. listopadu - Ječná
26 v 9.00 - 14.00 hodin.
Program: Jednoduchá práce se dřevem (vhodné nejen pro chlapce),
šperky z kůže, batikování triček.Vyrobíte si drobnosti vhodné jako
dárečky na Vánoce.
INFO: Karla Psotová - koncem října

KOUPELNY V
AŠICH SNŮ
VAŠICH
Moder
nizace jader
oupelen a celých b
ytů na klíč
Modernizace
jader,, kkoupelen
bytů
dlažby a plovoucí podlahy, vyřízení stavebního povolení
Radeco sspol.
pol. s rr.o.
.o. Stř
ední 400, Mor
na
Střední
Moraavan
anyy u Br
Brna
Tel.: 55447 22444 280, e-mail: rradeco@r
adeco@r
adeco-br
no.cz
adeco@radeco-br
adeco-brno.cz
Tel./f
ax.: 55447 22444 44110, www
.r
adeco-br
no.cz
el./fax.:
www.r
.radeco-br
adeco-brno.cz
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20 LET SEVERKY
V pátek 10. září patřil Řečkovický „Pivovar“ příznivcům oddílu
Severka. Bývalí i současní členové ze všech pěti oddílových generací,
přátelé oddílu, spousta malých dětí i rodičů, známých a dalších
návštěvníků - na našem velkém setkání se sešlo více než 200 hostů.
10. pionýrský tábornický oddíl Severka slavil své dvacáté narozeniny.
K vidění toho bylo opravdu hodně. Výstava o činnosti oddílu,
záplava fotografií, kronik, střípků z činnosti… Oddílová trička,
zpěvníky, PFka, kalendáře… Pro neúnavné děti byly připraveny hry
a lanová atrakce „barelové lano“, jiní naopak dali přednost
občerstvení v podobě „utopencového rautu“. Vybírali jsme „Nej
fotku 1984-2004“, zájemci si mohli odnést sborníček 20 let Severky
a zlatým hřebem pak bylo promítání krátkého filmu, sestřihu ze
života oddílu. Přivítali jsme řadu vzácných hostů a přátel, mimo
jiné zástupce Rady naší městské části, místostarostu Ing. Pospíšila
a Mgr. Soukupa.
Večer jsme u táboráku popřáli Severce všechno nejlepší do dalších
let a sfoukli svíčky na narozeninovém dortu. Na řadu přišly dárečky
a narozeninová trička. Každý dostal kousek dortu a pak až do noci
pokračovalo povídání, vzpomínání, setkání s kamarády…
A že je na co vzpomínat! Za dobu historie Severky prošlo oddílem
více než 250 členů. Zažili jsme spoustu krásných dnů na našich
výpravách a akcích. Počínaje Pohádkovým lesem pro nejmenší, přes
spaní pod širákem, vaření v kotlíku - až po zimní táboření na sněhu
pro ty nejstarší. Byli jsme na vodě, v podzemí, na horách, na koních
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Najdete nás v pátek 5. listopadu 2004 od 10 do 16 hodin
v Jehnicích na Kleštínku na hřišti za školou (naše současná
klubovna) a v sobotu 6. listopadu 2004 od 9.45 do 17 hodin
v areálu bývalého pivovaru v Brně - Řečkovicích, (naše bývalá
klubovna). Výstavku z třicetileté oddílové činnosti si pak můžete
prohlédnout v prostorách MÚ Řečkovice v průběhu měsíce
října a listopadu.
Na všechny přátele a zájemce se těší a za všechny organizátory
srdečně zve
Baghír
Baghíraa
Další informace: R. Zavadilová, 549275530, zavadilovar@vfu.cz
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i na kolech. Na táborech jsme se stali námořníky, rytíři, indiány,
zažili jsme pravěk i dobu husitskou, často vzpomínáme na M.A.S.H.,
Asterixe či Harryho Pottera.
Severka ale nejsou jen hry a výpravy. Snažíme se mnohému naučit,
pomáhat přírodě i kamarádům a lidem kolem sebe. Neuzavíráme
se do sebe, na mnohé naše akce zveme i ostatní děti či rodiče...
Plánů do budoucna máme hodně, a tak o nás v Řečkovicích ještě
uslyšíte. Už dnes vás můžeme pozvat třeba do Čajovny - akce Klubu
Za školou, na jehož činnosti se podílíme.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem svým příznivcům za to, že
nám fandí, podporují nás a pomáhají podle svých možností. Věříme,
že je nezklameme a Severka bude dál přinášet radost všem dětem
i dospělákům!
za všechny Hanka Procházková - „náčelník“ Severky
10. PTO Severka pracuje při PS Vlast
v klubovně na Horáckém nám. 12.
Veškeré informace o nás najdete na adrese www.severka.cz
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Na konci června proběhla v prostorách Posilovny TAK Hellas Brno
oslava 10. výročí otevření oficiálních sportovních tříd se zaměřením
na zápas. Setkání se zúčastnili jejich nejúspěšnější absolventi, bývalí
i současní členové pedagogického sboru, trenéři, funkcionáři
i sportovci klubu a hosté vč. představitelů ÚMČ. Vše proběhlo
formou přátelského posezení s občerstvením a diskotékou pro mladé.
A o tom, že bylo co slavit, svědčí následující: za 10 let existence
získali žáci a odchovanci ST 159 medailí na Mistrovstvích ČR (62
zlatých, 52 stříbrných a 45 bronzových), 13x reprezentovali ČR na
Mistrovství světa a Evropy, zúčastnili se řady veřejných vystoupení,
společenských akcí… Třídami prošlo více než 250 hochů a dívek.,
z nichž většina opustila školní lavice o mnoho lépe připravena na
život dospělých (a to nejen po stránce fyzické!), než jejich vrstevníci…
Díky všem, kteří svým dílem přispěli!
Mir
osla
ek
enér SST
T
Mirosla
oslavv Žáč
Žáček
ek,, vedoucí tr
trenér

SKI - KL
UB JUNIOR BRNO
KLUB
DO 110.
0. R
OKU
ROKU

Pro oddíl je to už úctyhodný věk! Za tu dobu se mnoho desítek
kluků a děvčat zúčastnilo několika stovek schůzek, výprav,
mimořádných podniků, družinovek, strážních služeb, táborů
a řady dalších akcí.
Přijďte si s námi zavzpomínat, popovídat si, prohlédnout si
kroniky, fotky, filmy, přečíst si Kamaráda, zahrát si některou
z oddílových her či soutěží… Jsou zváni nejen bývalí a současní
členové oddílu, ale také jejich rodiče, účastníci oddílových táborů,
přátelé oddílu či třeba ti, kteří by chtěli oddílové akce teprve
zažít.

Ski - klub Junior Brno vstupuje do své desáté zimní sezóny. Lyžování
dětí, z nichž většina pochází z MČ Řečkovice, se rozvíjelo od začátečníků
až po republikové závodníky. Klub navázal svojí činností na LO TJ
SPOJ BRNO, který v oboru dětského lyžování působil v Řečkovicích
v letech 1977 - 1989 a je řadě občanů dobře znám. Několik dřívějších
cvičitelů lyžování rekrutovaných z řad rodičů i tehdejších dětí působí
i nyní jako instruktoři lyžování a činovníci klubu.
V měsíci říjnu dokončuje klub nábor nových dětí. Přihlásit se mohou
děti podle samostatnosti od 6 let a starší, a to v kondičních hodinách,
které se konají každé úterý od 17 hodin v tělocvičně ZŠ na Horáckém
náměstí.
Další informace na www.eurosat.cz/skiklubjunior.
RNDr
edseda
RNDr.. Jan Himmel - př
předseda
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Jedenatřicet malých čarodějů prožilo deset dní v krásném prostředí
Žďárských vrchů.
Turistická chata na Suchém vrchu se rázem proměnila v letní
školu čar a kouzel.
A poté, co mluvící klobouk rozdělil nové žáky do kolejí Vrchopáv,
Hadilov a Krásomor, si ověřili své síly a odvahu v různých úkolech
pod výborným vedením svých prefektů K. Frödové, M. Dobešové
a E. Borkové.
Zažili jsme spoustu dobrodružných,veselých a napínavých příhod
a vždy jsme se dobře bavili.
Největším kouzlem, které nás provázelo během celého pobytu,
bylo - a já věřím, že vždy bude - kouzlo dětské fantazie
a hravosti, které jsme si odvezli všichni domů.
Milí čarodějové, nezapomeňte si ho opět přibalit, až pojedete na
5. jubilejní letní tábor se školní družinou!
Pavlína Dubans
ká - vedoucí vycho
elk
Dubanská
vychovvat
atelk
elkaa
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Ve dnech 17. - 28. září 2004 se v Athénách konaly XII. letní paralympijské hry,
kterých se zúčastnila i studentka sexty řečkovického gymnázia Petra Hrabinová.
Petra se plavání věnuje již pět let pod vedením Romana Vojáčka v občanském
sdružení Kontakt bB. Letních paralympijských her se letos zúčastnilo přes 4000
sportovců z více než 130 zemí světa. Česká výprava měla celkem 67 sportovců,
z toho plavců bylo 16. Sportovci jsou rozděleni podle stupně svého postižení do
různých kategorií. V plaveckých sportech je kategorií deset (S1 - 10, přičemž
kategorii S1 tvoří sportovci s největším handicapem). Petra byla zařazena do
kategorie S7.
Českou republiku naše studentka reprezentovala ve dvou disciplinách, 400 metrů
volný způsob a 100 metrů prsa. Původně měla být i členkou dvou štafet
(4 x 50 metrů volný způsob a 4 x 50 metrů polohově), ale pro zranění jedné
plavkyně byla tato účast zrušena. Do Athén odjížděla jako sedmá nasazená
závodnice.
V závodě 400 metrů volný způsob se Petra umístila na dvanáctém místě
z osmnácti účastnic s časem 6 minut 50 sekund. V závodě na 100 metrů prsa
postoupila z rozplaveb do finále a časem 1 minuta 55 sekund a 10 setin (český
rekord) obsadila vynikající šesté místo.
Česká výprava na paralympijských hrách získala celkem 31 medailí (čímž obsadila
12. místo v pořadí zemí). Paralympionici, na rozdíl od olympijských sportovců,
jsou většinou amatéři, to znamená, že sportovní přípravu musí zkombinovat
s prací nebo studiem. Finanční odměny jsou také minimální.
Na Petru nejvíce zapůsobila jedinečná atmosféra celých her, přátelští lidé
a dobrá nálada, která po celou dobu sportovního zápolení na hrách panovala.
Start ve finále pak byl dosud největším sportovním úspěchem Petry, ale byl také
nezapomenutelným zážitkem. „Průběh finále je úplně něco jiného. Rozhodčí
v obleku, kamery
a hlavně šance
být při tom, když
REHABILIT
A CE MRŇOUSO
VÁ
REHABILITA
MRŇOUSOV
padne světový
rekord“, říká
s p o r tov k y n ě .
VRÁNO
VA 11116
VRÁNOV
Emotivním
okamžikem bylo
Poskytuji klasické a relaxační masáže
samozřejmě i první dekorování Martina Kováře, trojnásobného světového
a některé léčebné úkoly pro pojištěnce rekordmana. „Vlajka jde nahoru, hraje česká hymna, všichni jsme to
obrečeli“, vzpomíná Petra. Zklamáním naopak byla prohlídka města.
VZP, OZP, ČNZP.
Dnes je Petra zpátky ve všedním životě, připravuje se na plnění školních
povinností a bude muset dohnat učivo, které bylo probráno
Objednávky na tel. 723 114 276
v době, kdy reprezentovala Českou republiku. Přejeme jí mnoho dalších
úspěchů jak ve sportovních výkonech, tak i v ostatních oblastech života.
.
Placená inz
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ce
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ve šk. roce 2004/2005
Angličtina
1. ročník
Angličtina
2. - 4. ročník
Keramika
1. ročník
Keramika
2. ročník
Keramika
3. - 5. ročník
Gymnastické míče
1. - 4. ročník
Pohybové hry
1. - 4.ročník
Výtvarná výchova
3. - 5. ročník
Sportovní hry
2. - 3.ročník
Zdravotní výchova
4. ročník
Taneční kroužek
1. - 3. ročník
Informatika (2 skupiny)
3. - 5. ročník
Flétna (3 skupiny)
1. - 6. ročník
Dějiny Brna
6. ročník
Florbal (3 skupiny)
1. - 6. ročník
Kopaná
1. - 5. ročník
Házená
1. - 5. ročník
Logopedie
každý ročník
Spec. poruchy učení
každý ročník
Kr
oužky pr
acu
jí od 4. 110.
0. 200
Kroužky
pracu
acují
20044
Nabídk
oužků
abídkaa kr
kroužků

NA ZÁKLADNÍ ŠK
OLE BRNO,
ŠKOLE
HORÁCKÉ NÁMĚS
TÍ 113
3
NÁMĚSTÍ
pro školní rok 2004/05
1. stupeň:
anglický jazyk, keramika, taneční, pěvecký, sportovní přípravka,
aerobic, turistický, rukodělný, jóga, dyslektický
2. stupeň:
procvičování z českého jazyka, procvičování z matematiky,
procvičování z chemie, procvičování z fyziky, příprava na přijímací
zkoušky z českého, anglického jazyka a matematiky, dyslektický
kroužek, dramatický, přírodovědný, francouzský, sportovní, PC hry,
seminář z Ov, příprava ke zkouškám
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ZÁŘÍ - ČERNÝ MĚSÍC V DOPRA
VĚ
DOPRAVĚ
Kolony pomalu se sunoucích aut, zmatek na křižovatkách, bezradní
lidé na přechodech. Problém běžný spíše pro centrum města postihl
v září i naši městskou část. Nejkritičtější byla pondělní rána ve
směru do Brna. Tuto situaci zavinil zejména nešťastný souběh
rekonstrukce křižovatky Kuřimská - Palackého třída s opravou
komunikace na Svitavské radiále a rekonstrukcí zdejšího mostu,
což způsobilo, že byly uzavřeny nájezdy do Brna jak u hypermarketu
Globus, tak v Řečkovicích. Jediným možným příjezdem ze severu
se stala ulice Novoměstská se svým nebezpečným a pomalým
napojením na Svitavskou radiálu.
Částečná uzavírka ulice Kuřimská ve směru do Brna byla dle
rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu města Brna provedena
nadvakrát, nejdříve v období od 3. 7. do 31. 7. 2004, následně pak
od 5. 8. do 30. 10. 2004. Uzavírka byla projednávána s Brněnskými
komunikacemi, a. s., MČ Brno - Medlánky, Dopravním podnikem
města Brna, a. s., a souhlas s ní vyslovila Policie ČR - Dopravní
inspektorát. Celá akce však zřejmě nebyla po stránce termínů,
informovanosti a koordinace ze strany investora dobře zvládnuta.
Nejhorší už snad máme pro letošek za sebou, důležité je, vzít si ze
zmíněného „krizového vývoje“ poučení, abychom se příště nenechali
chytit do podobné dopravní pasti.
Domnívám se, že úřad naší městské části udělal v dané chvíli
maximum pro řešení již vzniklé situace, přesto považuji za vhodné
se alespoň za městskou část omluvit občanům za nepohodlí, kterému
byli vystaveni.
Ing. Oliver P
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Až do těchto dnů byla naše výstavní síň ochuzena o nesmírně
zajímavý a působivý arteficiální výtvarný materiál, jímž je sklo. Snad
pro jeho křehkost a tím vysokou zranitelnost věnuje se výtvarné
sklářské činnosti, přes staletou tradici v našich zemích, jen velmi
málo umělců. Sklo foukané, tažené, lité, broušené, sklo bezbarvé
i barevné vždy znovu a znovu v pozorovateli navozuje vedle
povzneseného pocitu krásy i strach blíže k exponátu přistoupit
a detailně si jej prohlédnout. S brněnskou uměleckou sklářkou
Alicí Dostálovou se představují tentokrát i další umělci - její přátelé,
pokrývající svojí tvorbou řadu odvětví výtvarného umění.
Alice Dostálová náleží ke střední generaci uměleckých sklářek,
které proti očekávání laika pracují ve svém ateliéru v samém srdci
Brna. Drobné skleněné figurky, krásné a jemné bibeloty vycházejí
z její dílny inspirovány postavami národních pohádek i reálného
života, aby potěšily naše oči a zkrášlily vitríny obvykle plné chladné
krásy broušeného křišťálového skla. Předvánoční čas připomenou
i její krásné skleněné betlémky.
Ze sklářské hutě Radovana Ficala vycházejí umělecké skleněné
předměty pro denní užívání: ručně foukané vázy, mísy, sklenice,
drobné ozdobné předměty stejně jako sklo foukané do drátěných
forem. Radovan Fical je pokračovatelem dlouhé řady světoznámých
vysočinských sklářů a se svými spolupracovníky šíří slávu
Bohdalovského skla.
Alena Synková náleží k nečetné skupině českých výtvarníků,
dlouhodobě žijících v zahraničí. Dominantním námětem obrazů
Aleny Synkové je žena - žena reálná i žena astrální, vždy však půvabná,
tajemná, smyslná a žádoucí.
Výtvarníci Jiří Belda otec i syn náležejí ke špičce současného
šperkařského umění u nás. Jiří Belda senior zhotovil pro potřeby
našeho státu skvělé kopie českých korunovačních klenotů, které
procestovaly téměř celý svět, aby šířily slávu našich dějin i umění
současných šperkařů. Otec i syn Beldovi se však inspirovali
i nádhernými a zcela ojedinělými návrhy secesních šperků i jejich
realizacemi, které před více než sto lety vzešly z ateliérů světově
proslulého ve Francii působícího moravského rodáka z Ivančic
Alfonse Muchy. Právě tato tvorba bude na výstavě reprezentovat
ateliér Beldových.
Všechny exponáty počínaje výtvory sklářů, přes obrazy až po
inspirace secesními šperky nabídnou výtvarníci ke koupi našim
návštěvníkům.
Výstava Alice Dostálové a jejich přátel bude zahájena vernisáží
s vystoupením folklorního souboru Jánošíček v pátek 12. listopadu
v 18 hodin a potrvá do neděle 21. listopadu. Otevřena bude
v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12
a odpoledne od 14 do 17 hodin.
Na nevšední umělecký zážitek zve kulturní komise.
I.K.
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telefon/fax 541213946
IČO 62156586
PSČ 612 00
Společnost Bohuslava Martinů
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
pořádají
3. kkoncer
oncer
tinů v R
oce ččes
es
ké hudb
hudbyy
oncertt cyklu Mar
Martinů
Roce
eské
aneb Se
tkáv
ání v pr
os
u a čase
Setkáv
tkávání
pros
osttor
oru
Program: B. Martinů. A. Dvořák
Účinkují: Jana Štefáčková, Sabina Vajdová, Wallingerovo kvarteto
a žáci ZUŠ V. Kaprálové
Pondělí 25. října 2004 v 19 hodin
Koncertní sál ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř.70
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V ZÁŘÍ 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Václav NĚMČANOVSKÝ
Marie EGERLOVÁ
Vladimír KOLAŘÍK
Anna SKŘÍŠOVSKÁ
Miroslav KALINA
Miroslav ŽÁK
Anna KOSÍŘOVÁ
Libuše SOBOLOVÁ
Jaroslav CHARVÁT
Anna MALÁSKOVÁ
Marie DOHNALOVÁ
Anežka FILKOVÁ
Vladimír HOLÝ
Oldřich FAZOR
Drahomír DANĚK
Věra FARKOVÁ
Bohumír GREGOR
Drahoslava HUŠKOVÁ

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

...ne
vidím
...nevidím
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Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.
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MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 5 49 27 27 38,
604/51 87 76.

Renty, finanční zajištění rodiny a dětí,
přijedu a vysvětlím. Volejte 603 287 851.

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

MODELOVÁ VÝROBA oděvů Marty
Kulendíkové je nyní přestěhována na Žitnou
ulici č. 42. Šijeme dámské společenské
modely, opravujeme dámské i pánské oděvy.
Tel. 603 470 962, 541 225 870.

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

Pole, Brno-Řečkovice, Azurová 12, pracovní
doba dle tel. dohody Po-Ne. Přijmu
nehtařku. Tel.: 608 456 990, 549 27 26 52.
KOUPÍM garáž na ulici Žitná, Kořískova nebo
Novoměstská, tel.: 549 274 927 po 18.00 hod.
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket,
tel.: 541 225 660, 721/775 600.

MED přímo od včelaře! Cena od 95,- Kč/kg.
Medovina, mateří kašička, propolis. Po až pá
15-18 hod. Svat.Čecha 36, Kr. Pole.
Tel.:549 250 323. Zastávka tram. č. l „Husitská“.

VYMĚNÍM SB 2 + 1 u haly „Rondo“ za SB
1 + 1 v Řečkovicích - bez doplatku. Tel.:
604974364.

RÁMOVÁNÍ - PASPARTY - REPRODUKCE:
Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165.

Studentka VŠ naučí, doučí NĚMECKÝ
JAZYK. 100,-- Kč/hod. Tel. +420 608 564 003.

POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ či evidenci
včetně daňového přiznání. Účetní s praxí.
Tel: 603 903 029.

„RODINNÝ PŘÍTEL“ provede různé práce
a opravy doma i venku. Tel.: 602 723 883.

PRODÁM družstevní garáž v horní části
Renčovy ulice. Tel. 607 519 630.

KOOPERATIVA a.s. přímý f inanční
poradce, možnost doživotní a garantované

INFRASAUNA pro 1-2 osoby, přístrojová
lymfodrenáž a vizážistické služby: Duhová

POHLÍDÁM příležitostně vaše dítě i ve
svém bytě. Zn.“Řečkovice“. Tel. 607 260 430.

NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ.
Kuchyňské studio, Blansko, Rožmitálova 30
(za křižovatkou - směr ČD). PO-PÁ 9-17,
tel. 602 560 661. www.nabytek-havlik.cz.
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