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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

OOOOOTEVÍRÁNÍ KLTEVÍRÁNÍ KLTEVÍRÁNÍ KLTEVÍRÁNÍ KLTEVÍRÁNÍ KLUBUBUBUBUBOOOOOVNY PIONÝR ŘEVNY PIONÝR ŘEVNY PIONÝR ŘEVNY PIONÝR ŘEVNY PIONÝR ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
VVVVVe čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 1ek 1ek 1ek 1ek 13. zář3. zář3. zář3. zář3. září se sešli na Horí se sešli na Horí se sešli na Horí se sešli na Horí se sešli na Horáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměstí č. 1tí č. 1tí č. 1tí č. 1tí č. 122222 děti, rodiče, vedoucí a příznivci oddílů Severka a Mustangové,

aby společně otevřeli svou nově rekonstruovanou klubokluboklubokluboklubovnu Pionýr Řečkvnu Pionýr Řečkvnu Pionýr Řečkvnu Pionýr Řečkvnu Pionýr Řečkooooovice.vice.vice.vice.vice. Nové prostory získali do nájmu v loňském
roce po přestěhování místní pobočky Knihovny Jiřího Mahena. Uplynulý rok pak strávili úpravami kluboven, kterým věnovali
mnoho sil a prostředků, strávili usilovnou prací nejeden víkend a volnou chvíli. Dnes je všem členům obou oddílů, ale
i veřejnosti na akcích k dispozici tradiční klubovna, útulná „čajovna“ a prostorný sál s kuchyňkou i dětským koutkem.

Slavnostnímu přestřižení pásky a otevření klubovny předcházela prezentace činnosti oddílů, hry před klubovnou, nábor
nováčků, setkání členů a přátel a bohaté občerstvení, zajištěné několika vedoucími a maminkami. V 18.00 hodin jsme společně
poděkovali všem pomocníkům a příznivcům. Jako čestní hosté zde reprezentovali městskou část členové Rady MČ
Ing. OlivIng. OlivIng. OlivIng. OlivIng. Oliver Per Per Per Per Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil a paní IvIvIvIvIveeeeettttta Ka Ka Ka Ka Kubouboubouboubovvvvvááááá. Po slavnostním přestřižení pásky se všichni již nemohli dočkat prohlídky nových
prostor. Mnozí přátelé a rodiče také přinášeli malé symbolické dárky pro klubovnu - polštářky do čajovny a dětského koutku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim
vedoucím, přátelům a také rodičům, kteří se podíleli na
zprovoznění klubovny, odvedli spoustu práce a nelitovali svého
času ani sil. Bez nich by se nám to nikdy nepodařilo. Dále
děkujeme řadě příznivců, kteří nám věnovali materiál na opravy,
a v neposlední řadě také institucím, které náš projekt podpořily
finančně:

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Statutární město Brno,
Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a zejména Evropská unie prostřednictvím České národní
agentury Mládež. Děkujeme!

Přejeme klubovně spoustu
spokojených návštěvníků, dětí
i rodičů a hodně vydařených
schůzek a akcí. A vás všechny si
dovolujeme pozvat k nám -
nabízíme vám jak pravidelnou
činnost v některém z našich
oddílů, tak akce pro veřejnost
našeho Klubu Za školou, ale
i aktivity pro maminky s dětmi
v klubu Kulička. Informace
a další odkazy najdete na adrese
www.reckovice.pionyr.cz.

za všechnza všechnza všechnza všechnza všechny z kluboy z kluboy z kluboy z kluboy z klubovnvnvnvnvnyyyyy
HankHankHankHankHanka Pra Pra Pra Pra Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvááááá
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 1A ZE 1A ZE 1A ZE 1A ZE 16. SCHŮZE RMČ A ZE6. SCHŮZE RMČ A ZE6. SCHŮZE RMČ A ZE6. SCHŮZE RMČ A ZE6. SCHŮZE RMČ A ZE
VII. ZASEDÁNÍ ZMČVII. ZASEDÁNÍ ZMČVII. ZASEDÁNÍ ZMČVII. ZASEDÁNÍ ZMČVII. ZASEDÁNÍ ZMČ

111116. schůz6. schůz6. schůz6. schůz6. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 29. 8. Rada:onala 29. 8. Rada:onala 29. 8. Rada:onala 29. 8. Rada:onala 29. 8. Rada:

- poděkovala zaměstnancům zdejšího úřadu, kteří se podíleli na
přípravě kulturních akcí v letošním roce, zejména pak  hodů,

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - červenec 2007,
- projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací -

základních a mateřských škol - za první pololetí letošního roku,
- projednala potřebná rozpočtová opatření,
- schválila jako dodavatele, který provede výměnu deseti kusů

kuchyňských linek v bytech v bloku Novoměstská 7 - 19, firmu
Nedoma Miroslav, truhlářská výroba, Hochmanova 19, Brno,

- schválila smlouvu se společností PODA Ostrava, s. r. o., 28. října
150, Ostrava, která se týká umístění zařízení umožňujícího
připojení k internetu na domech Sibiřská 62 a 64,

- schválila zvýšení nájemného v obecních bytech ve správě naší
městské části k 1. 1. 2008 o nejvyšší možný přírůstek dle platných
právních předpisů (nájemné se zvyšuje přibližně o jednu třetinu),

- projednala další bytové záležitosti,
- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci dětského

hřiště při ulici Novoměstské, firmu Cooptel stavební a. s.,
Černovické nábřeží 7, Brno,

- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci dětského
hřiště při ulici Vlasty Pittnerové, firmu H. K. U., spol. s r. o.,
Záhumenní 24, Brno,

- projednala majetkové body - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila studii řešící úpravu organizace dopravy v ulici Renčově

a Družstevní, zpracovanou společností Brněnské komunikace na
základě objednávky vystavené městskou částí,

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

VII. zasedání ZMČ se kVII. zasedání ZMČ se kVII. zasedání ZMČ se kVII. zasedání ZMČ se kVII. zasedání ZMČ se konalo 6. 9. Zasonalo 6. 9. Zasonalo 6. 9. Zasonalo 6. 9. Zasonalo 6. 9. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- projednalo plnění rozpočtu městské části za leden - červen 2007,
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo rozpočtový výhled městské části na léta 2009 - 2018,
- souhlasilo s přílohou vyhlášky města Brna o regulaci provozu

výherních hracích přístrojů, dle níž je zakázáno provozovat tyto
přístroje v pohostinském zařízení v bývalém nákupním středisku
v ulici Měřičově,

- projednalo plnění rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti -
bytového hospodářství - za leden - červen 2007,

- souhlasilo s ponecháním bytového domu Palackého třída 172
v seznamu domů určených k prodeji,

- souhlasilo se svěřením domů Terezy Novákové 94, 96, 98, 100 do
správy naší městské části (tyto domy jsou dosud v majetku státu,
předpokládá se, že se stanou majetkem města),

- projednalo majetkové body - prodeje nemovitostí,
- nesouhlasilo se zvýšením indexu zastavěné plochy, stanoveného

územním plánem komerční zóny, řešícím plochy při Maříkově ulici,
- nesouhlasilo se zrušením vyhlášek města Brna o závazných částech

územního plánu centrální části Řečkovic a komerční zóny při
Maříkově ulici,

- projednalo petici požadující odhlučnění Svitavské radiály u ulice
Kronovy, požádalo svým usnesením Ředitelství silnic a dálnic
o provedení takových opatření, která v daném úseku sníží hluk
způsobený projíždějícími vozidly,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

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

VVVVVe čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 25. řek 25. řek 25. řek 25. řek 25. října 200íjna 200íjna 200íjna 200íjna 2007 se od 17 se od 17 se od 17 se od 17 se od 15.00 hod. us5.00 hod. us5.00 hod. us5.00 hod. us5.00 hod. uskkkkkutututututečníečníečníečníeční
VIII. zasedání ZasVIII. zasedání ZasVIII. zasedání ZasVIII. zasedání ZasVIII. zasedání Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovicevicevicevicevice
a Mokra Mokra Mokra Mokra Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora. Zasedání se usa. Zasedání se usa. Zasedání se usa. Zasedání se usa. Zasedání se uskkkkkutututututeční v zasedacím sáleeční v zasedacím sáleeční v zasedacím sáleeční v zasedacím sáleeční v zasedacím sále
v přv přv přv přv přízízízízízemí ÚMČ, Pemí ÚMČ, Pemí ÚMČ, Pemí ÚMČ, Pemí ÚMČ, Palackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 111111.....

Zasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva jsou va jsou va jsou va jsou va jsou veřeřeřeřeřeeeeejná.jná.jná.jná.jná.
J. JandlJ. JandlJ. JandlJ. JandlJ. Jandl
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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,
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ÚPRAÚPRAÚPRAÚPRAÚPRAVY TVY TVY TVY TVY TARIFU IDS JMKARIFU IDS JMKARIFU IDS JMKARIFU IDS JMKARIFU IDS JMK
Od 1. ledna 2008 dochází k úpravám Tarifu Integrovaného

dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Hlavním
důvodem je plánované zvýšení DPH z 5 na 9% a trvalý růst nákladů
na provoz veřejné dopravy způsobený především zvyšováním cen paliv.

Statutární město Brno upravuje Tarif IDS JMK každé dva
roky. Jihomoravský kraj přistupuje k úpravě cen jízdného po
4 letech. Předchází se tak skokovým změnám v cenách
a nerovnoměrnostem v příjmech a výdajích. K poslední změně cen
jednorázového jízdného IDS JMK došlo před 4 lety, úpravy cen
předplatních jízdenek ve městě Brně proběhly před 2 lety.

Od 1. ledna 2008 se mění ceny jednorázového i předplatního
jízdného. Obecnou snahou je v maximální míře udržet výši jízdného
prprprprpro pro pro pro pro praaaaavidelné a věrvidelné a věrvidelné a věrvidelné a věrvidelné a věrné cesné cesné cesné cesné cestututututující IDS JMK na sjící IDS JMK na sjící IDS JMK na sjící IDS JMK na sjící IDS JMK na stávtávtávtávtávající úrající úrající úrající úrající úrooooovnivnivnivnivni
a jednorázové jízdné zvýšit jen v míře nezbytně nutné.

Nejvýhodnější nadále zůstávají roční předplatní jízdenky.
U dvouzónových ročních jízdenek dochází dokonce ke snížsnížsnížsnížsníženíeníeníeníení
cencencencencenyyyyy. Ve městě Brně ušetří cestující proti současnosti 100 Kč, mimo
Brno 200 Kč. Pro ssssstudenttudenttudenttudenttudentyyyyy se nově zavádí výhodná celoroční
předplatní jízdenka platná i o prázdninách, jejíž cena se bude rovnat
8 měsíčním jízdenkám. Ceny čtvrtletních a ročních jízdenek na
více zón se nemění.

Senioři starší 70 let a doprovod dětí do 3 let budou moci ve
městě Brně všemi druhy dopravních prostředků včetně
zaintegrovaných vlaků nadále jezdit bezplatněnadále jezdit bezplatněnadále jezdit bezplatněnadále jezdit bezplatněnadále jezdit bezplatně. Pouze se musí
prokázat příslušnou průkazkou.

Senioří starší 70 let a doprovod dětí do 3 let, kteří
z mimobrněnských oblastí dojíždějí často do Brna, si mohou
zakoupit nononononově zavě zavě zavě zavě zavvvvváděné přáděné přáděné přáděné přáděné předplatní měsíční jízdenkyedplatní měsíční jízdenkyedplatní měsíční jízdenkyedplatní měsíční jízdenkyedplatní měsíční jízdenky, s nimž při
cestách ušetří. Např. senioři z Ostopovic nebo Modřic již nebudou
muset za každou cestu platit samostatně a bude jim stačit pouze
tato předplatní jízdenka.

SHRNUTÍ ZMĚN OD 1SHRNUTÍ ZMĚN OD 1SHRNUTÍ ZMĚN OD 1SHRNUTÍ ZMĚN OD 1SHRNUTÍ ZMĚN OD 1. LEDN. LEDN. LEDN. LEDN. LEDNA 2008:A 2008:A 2008:A 2008:A 2008:
- MírMírMírMírMírné zvýšení cenné zvýšení cenné zvýšení cenné zvýšení cenné zvýšení ceny jednory jednory jednory jednory jednorázázázázázooooových jízdenekvých jízdenekvých jízdenekvých jízdenekvých jízdenek, prodloužení doby

platnosti;
- ZachoZachoZachoZachoZachovvvvvání cenání cenání cenání cenání ceny univy univy univy univy univerererererzálních jízdenekzálních jízdenekzálních jízdenekzálních jízdenekzálních jízdenek, při jejich použití je

cestování levnější než s novými  jednorázovými jízdenkami;
- ZaZaZaZaZavvvvvedení noedení noedení noedení noedení novvvvvé výhodné dvé výhodné dvé výhodné dvé výhodné dvé výhodné dvooooojúsekjúsekjúsekjúsekjúsekooooovvvvvé jízdenky v ré jízdenky v ré jízdenky v ré jízdenky v ré jízdenky v regionuegionuegionuegionuegionu. Vzniká

tak předplatní jízdenka pro cesty, kde dosud neexistoval ekvivalent
pro jednorázové jízdné;

- SnížSnížSnížSnížSnížení cenení cenení cenení cenení ceny ry ry ry ry ročníchočníchočníchočníchočních dvouzónových jízdenek;
- ZaZaZaZaZavvvvvedení noedení noedení noedení noedení novvvvvé ré ré ré ré roční jízdenkyoční jízdenkyoční jízdenkyoční jízdenkyoční jízdenky pro studenty v Brně;
- ZachoZachoZachoZachoZachovvvvvání cenání cenání cenání cenání ceny čtvry čtvry čtvry čtvry čtvrtletletletletletních jízdenektních jízdenektních jízdenektních jízdenektních jízdenek a rrrrročních jízdenekočních jízdenekočních jízdenekočních jízdenekočních jízdenek na

více zón;
- MírMírMírMírMírné zvýšení cenné zvýšení cenné zvýšení cenné zvýšení cenné zvýšení ceny u měsíčních jízdeneky u měsíčních jízdeneky u měsíčních jízdeneky u měsíčních jízdeneky u měsíčních jízdenek;
- SeniořSeniořSeniořSeniořSenioři nad 70 lei nad 70 lei nad 70 lei nad 70 lei nad 70 let a doprt a doprt a doprt a doprt a doprooooovvvvvod dětí do 3 leod dětí do 3 leod dětí do 3 leod dětí do 3 leod dětí do 3 lettttt cestují v Brně

nadále bezplatně;
- ZaZaZaZaZavvvvvedení noedení noedení noedení noedení novvvvvé přé přé přé přé předplatní zvýhodněné jízdenky edplatní zvýhodněné jízdenky edplatní zvýhodněné jízdenky edplatní zvýhodněné jízdenky edplatní zvýhodněné jízdenky pro seniory

nad 70 let a doprovod dětí do 3 let, kteří cestují často do Brna;
- Důchodci do 70 leDůchodci do 70 leDůchodci do 70 leDůchodci do 70 leDůchodci do 70 lettttt nepotřebují zvláštní roční kupón pro

zakoupení zlevněných předplatních jízdenek.
- Základní jízdenkZákladní jízdenkZákladní jízdenkZákladní jízdenkZákladní jízdenkaaaaa pro dvě zóny na 10 minut zdraží od ledna

2008 z 8,- Kč na 111110,- Kč0,- Kč0,- Kč0,- Kč0,- Kč. Druhá nejužívanější jízdenka zdraží ze
13,- Kč na 111115,- Kč5,- Kč5,- Kč5,- Kč5,- Kč, bude však místo 40 minut platit 60 minut60 minut60 minut60 minut60 minut.

- Denní jízdenkDenní jízdenkDenní jízdenkDenní jízdenkDenní jízdenkaaaaa zdraží z 50,- Kč na 60,- Kč60,- Kč60,- Kč60,- Kč60,- Kč, měsíční kměsíční kměsíční kměsíční kměsíční kuponuponuponuponupon ze
410,- Kč na 450,- Kč450,- Kč450,- Kč450,- Kč450,- Kč. ČtvrČtvrČtvrČtvrČtvrtletletletletletní ktní ktní ktní ktní kuponuponuponuponupon zůstává v ceně 11111.0.0.0.0.070,-70,-70,-70,-70,-
KčKčKčKčKč  a  rrrrroční koční koční koční koční kuponuponuponuponupon zlevňuje z 3.800,- Kč na 3.700,- Kč.3.700,- Kč.3.700,- Kč.3.700,- Kč.3.700,- Kč.

- Dalších jízdenekDalších jízdenekDalších jízdenekDalších jízdenekDalších jízdenek, zejména těch pro více zón, se úpravy dotknou,
až změny tarifu integrované dopravy posvětí zástupci
Jihomoravského kraje.

Hana PHana PHana PHana PHana Pohanoohanoohanoohanoohanovvvvvááááá
tististististiskkkkkooooovvvvvá mluvčí DPMB, a.s.á mluvčí DPMB, a.s.á mluvčí DPMB, a.s.á mluvčí DPMB, a.s.á mluvčí DPMB, a.s.
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE Z MACE Z MACE Z MACE Z MACE Z MAGISGISGISGISGISTRÁTRÁTRÁTRÁTRÁTU MĚSTU MĚSTU MĚSTU MĚSTU MĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA

ÚPRAÚPRAÚPRAÚPRAÚPRAVVVVVA TA TA TA TA TARIFU IDS JMK OD 1ARIFU IDS JMK OD 1ARIFU IDS JMK OD 1ARIFU IDS JMK OD 1ARIFU IDS JMK OD 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008
SRSRSRSRSROOOOOVNÁVVNÁVVNÁVVNÁVVNÁVAAAAACÍ TCÍ TCÍ TCÍ TCÍ TABULKAABULKAABULKAABULKAABULKA

DrDrDrDrDruh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdného PlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnost ZónZónZónZónZónyyyyy Cena KčCena KčCena KčCena KčCena Kč Cena KčCena KčCena KčCena KčCena Kč Změna v %Změna v %Změna v %Změna v %Změna v %
20020020020020077777 20082008200820082008 2008/2002008/2002008/2002008/2002008/20077777

základní 10 min. 2 8 10 25,0
základní 60 min. 2 13 15 15,4
základní 90 min. 3 19 21 10,5
základní 90 min. 4 24 26 8,3
základní 120 min. 5 29 32 10,3
základní 120 min. 6 34 37 8,8
základní 150 min. 7 39 43 10,3
základní 150 min. 8 44 48 9,1
základní 180 min. 9 49 54 10,2
základní 180 min. 10 54 59 9,3
základní 180 min. libovolné 59 65 10,2
základní univerzální 94 94 0,0
základní žákovská univerzální 70 70 0,0
základní 1 den 100+101 50 60 20,0
základní 3 dny 100+101 100 130 30,0
základní 7 dnů 100+101 175 250 42,9
základní 14 dnů 100+101 220 300 36,4
základní 30 dnů 100+101 - 500 -
zlevněná 10 min. 2 4 5 25,0
zlevněná 60 min. 2 6 7 16,7
zlevněná 90 min. 3 9 10 11,1
zlevněná 90 min. 4 12 13 8,3
zlevněná 120 min. 5 14 16 14,3
zlevněná 120 min. 6 17 18 5,9
zlevněná 150 min. 7 19 21 10,5
zlevněná 150 min. 8 22 24 9,1
zlevněná 180 min. 9 24 27 12,5
zlevněná 180 min. 10 27 29 7,4
zlevněná 180 min. libovolné 29 32 10,3
zlevněná univerzální 46 46 0,0
zlevněná žákovská univerzální 34 34 0,0
zlevněná u řidiče 40 min. 2 10 15 50,0
základní u řidiče 40 min. 2 15 20 33,3
základní 1 měsíc 100+101 410 450 9,8
základní 1 měsíc 100+101+1z 630 670 6,0
základní 1 čtvrtletí 100+101 1070 1070 0,0
základní 1 čtvrtletí 100+101+1z 1700 1700 0,0
základní 1 rok 100+101 3800 3700 -2,6
základní 1 rok 100+101+1z 6300 6300 0,0
zlevněná  studentská 1 měsíc 100+101 210 225 7,1
zlevněná  studentská 1 čtvrtletí 100+101 540 540 0,0
zlevněná  důchodci 1 měsíc 100+101 - 260 -
zlevněná  důchodci 1 čtvrtletí 100+101 - 630 -
Seniorpas pro jednoráz.1 rok 100+101 350 350 0,0

Celkové navýšení cen + 9,3% (jednorázové + 20,0%;  předplatní + 2,7%)

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
Oznamuje všem svým příznivcům, že má nové webové stránky

wwwwwwwwwwwwwww.dumde.dumde.dumde.dumde.dumdeti.vti.vti.vti.vti.vesele.infoesele.infoesele.infoesele.infoesele.info

Na stránkách najdete nabídku kroužků pro nový školní rok, informace o kurzech a o
připravovaných akcích. Jsou zde rovněž kontakty na pracovníky DDM a jiné užitečné
informace. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.

PrPrPrPrProgrogrogrogrogram klubu maminek „am klubu maminek „am klubu maminek „am klubu maminek „am klubu maminek „VlašVlašVlašVlašVlaštttttooooovičky“:vičky“:vičky“:vičky“:vičky“:

9. října Tvorba draků „Podzimáků“
16. října Girlandy z listů  (zásobu čerstvých listů s sebou)
23. října Tisk listů na textil (trička, prostírky s sebou)
30. října Výroba ozdůbek do květináčů
6. listopadu Indiánský závěsný talisman

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

Scházíme se každé úterý od 9.00 do 11.00
hodin na pobočce DDM na ZŠ Horácké
náměstí 13.
INFO: K. Psotová 732 325 457
PPPPPodzimní dílničkodzimní dílničkodzimní dílničkodzimní dílničkodzimní dílnička pra pra pra pra pro děti v soboo děti v soboo děti v soboo děti v soboo děti v sobotu 20.tu 20.tu 20.tu 20.tu 20.
řřřřříjnaíjnaíjnaíjnaíjna
Uvítáme děti od 6 let (mladší v doprovodu
rodičů) na pobočce DDM na ZŠ Horácké
náměstí 13 v době od 9.00 do 12.00 hodin.
PROGRAM: Tisk listů na trička, malování
na kamínky, pečení podzimní dobrůtky
S sebou: Přezůvky, svačinku, 100,-Kč na
materiál a tvůrčí náladu.
INFO: K. Psotová 732 325 457
BarBarBarBarBareeeeevná podzimní dílničkvná podzimní dílničkvná podzimní dílničkvná podzimní dílničkvná podzimní dílnička pra pra pra pra pro doso doso doso doso dospělépělépělépělépělé
v sobov sobov sobov sobov sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 10. lis0. lis0. lis0. lis0. listttttopaduopaduopaduopaduopadu
Program:  Zdobení textilií (trička, prostírky)
Informace a přihlášky: K. Psotová
Dílničku povede Mgr. Eva Kocourková

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

OZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍ
VETERINÁŘEVETERINÁŘEVETERINÁŘEVETERINÁŘEVETERINÁŘE

OčkOčkOčkOčkOčkooooovvvvvání psů a kání psů a kání psů a kání psů a kání psů a kočočočočoček prek prek prek prek proooooti vztti vztti vztti vztti vztekliněekliněekliněekliněeklině
prprprprproběhne v útoběhne v útoběhne v útoběhne v útoběhne v úterererererý 1ý 1ý 1ý 1ý 16. ř6. ř6. ř6. ř6. října 200íjna 200íjna 200íjna 200íjna 20077777

od 1od 1od 1od 1od 16.30 - 16.30 - 16.30 - 16.30 - 16.30 - 177777.30 hod..30 hod..30 hod..30 hod..30 hod.
v zasedacím sále bývv zasedacím sále bývv zasedacím sále bývv zasedacím sále bývv zasedacím sále bývalého pivalého pivalého pivalého pivalého pivooooovvvvvarararararuuuuu

v Řečkv Řečkv Řečkv Řečkv Řečkooooovicích.vicích.vicích.vicích.vicích.
Cena: 80,- KčCena: 80,- KčCena: 80,- KčCena: 80,- KčCena: 80,- Kč

MVDrMVDrMVDrMVDrMVDr. P. P. P. P. Peeeeetr Ptr Ptr Ptr Ptr Paaaaavvvvvelekelekelekelekelek

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVYVYVYVYVY
KAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLOOOOOVÉ,VÉ,VÉ,VÉ,VÉ,

PALAPALAPALAPALAPALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDA 70,A 70,A 70,A 70,A 70,
BRNO-KRÁLBRNO-KRÁLBRNO-KRÁLBRNO-KRÁLBRNO-KRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE

inforinforinforinforinformumumumumuje o řje o řje o řje o řje o říjnoíjnoíjnoíjnoíjnových akvých akvých akvých akvých akcích:cích:cích:cích:cích:
3. ř3. ř3. ř3. ř3. říjnaíjnaíjnaíjnaíjna 111118.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.

koncertní sál ZUŠ Žákovský večer
1111177777. ř. ř. ř. ř. říjnaíjnaíjnaíjnaíjna 111118.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.

koncertní sál ZUŠ  Žákovský večer a Plenární
schůze Společnosti přátel ZUŠ V. Kaprálové
- VIVO
Více informací o činnosti školy naleznete
na naší webové adrese: www.zus-vk.cz
ZUŠ přeje všem svým žákům a příznivcům
krásný podzim

H. JankH. JankH. JankH. JankH. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

NNNNNabídnětabídnětabídnětabídnětabídněte sve sve sve sve svoooooji nemoji nemoji nemoji nemoji nemovitvitvitvitvitosososososttttt
k prk prk prk prk prodeodeodeodeodeji!ji!ji!ji!ji!

Vše zařVše zařVše zařVše zařVše zařídíme za Vídíme za Vídíme za Vídíme za Vídíme za Vás!ás!ás!ás!ás!
Neplatíte provizi! Perfektní

právní servis!
Odměna 1Odměna 1Odměna 1Odměna 1Odměna 1000 Kč!000 Kč!000 Kč!000 Kč!000 Kč!

pro každého, kdo dá zaručený
tip na prodej nem.

Mobilní tMobilní tMobilní tMobilní tMobilní telefon zdarelefon zdarelefon zdarelefon zdarelefon zdarma!ma!ma!ma!ma!
Po úspěšném prodeji pro

majitele nemovitosti
PPPPPorororororadíme!adíme!adíme!adíme!adíme!

s výběrem hyp. úvěru
RadoslaRadoslaRadoslaRadoslaRadoslav Dvv Dvv Dvv Dvv Dvořořořořořáčáčáčáčáček DiS.ek DiS.ek DiS.ek DiS.ek DiS.

TTTTTel: 608 1el: 608 1el: 608 1el: 608 1el: 608 193 48893 48893 48893 48893 488
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

VÁŽENÍ SPOLVÁŽENÍ SPOLVÁŽENÍ SPOLVÁŽENÍ SPOLVÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,UOBČANÉ,UOBČANÉ,UOBČANÉ,UOBČANÉ,

Z ČINNOSZ ČINNOSZ ČINNOSZ ČINNOSZ ČINNOSTI ZAHRÁDKÁŘŮ „HORTI ZAHRÁDKÁŘŮ „HORTI ZAHRÁDKÁŘŮ „HORTI ZAHRÁDKÁŘŮ „HORTI ZAHRÁDKÁŘŮ „HORTUS“TUS“TUS“TUS“TUS“
Do letošního roku 2007 jsme se připravili s elánem nám vlastním. V měsíci březnu uplynulo 67 let od založení naší organizace „Spolek
zahrádkářů“ - Řečkovice - Medlánky - Mokrá Hora.
Organizace byla založena 20. března 1940 v restauraci „U Pokorů“ v Řečkovicích a měla pro začátek 45 členů. Přesto, že zuřila 2. světová
válka, zahrádkáři přežili nelehkou dobu nacistické okupace a s nadšením se scházeli na svých schůzích. Udělali dokonce první výstavu na
podzim roku 1940 v restauraci „U Pokorů“ u bývalého rybníka blízko kostela sv. Vavřince. Máme velice pěknou zachovalou zahrádkářskou
kroniku, kterou pečlivě vede dlouholetý člen výboru ing. Vladimír Roučka z Medlánek. Členové - zahrádkáři později změnili název na
„HORTUS“. Naše schůze máme podle plánu každou třetí středu v měsíci od 19.00 hod. v malém zasedacím sále bývalého řečkovického
pivovaru. Výborové schůze se zúčastňuje 11 členů HORTUSU, kteří plánují přípravu členských schůzí. Výbor se schází první čtvrtek
v měsíci a to v 18.00 hod. v zasedačce ÚMČ Brno-Medlánky. Naše předsedkyně Věra Skudová je také dlouholetou členkou výboru
HORTUS. Na členských schůzích nám přednášejí odborníci - učitelé ze zemědělských škol, kteří nás poučují, jak ošetřovat a hospodařit
na našich zahrádkách. Zveme zájemce o vstup do zahrádkářské organizace. Rádi vás uvítáme na našich schůzích.
Každý rok plánujeme a uskutečňujeme pro svoje členy dva zájezdy (mohou jet i nečlenové). PrPrPrPrPrvní bvní bvní bvní bvní byl 1yl 1yl 1yl 1yl 19. května t.r9. května t.r9. května t.r9. května t.r9. května t.r..... do „Zahradnictví
Brabec“ v Modřicích, kde se nám velice líbí, byli jsme tu již potřetí. Dále jsme jeli do Kyjova, kde jsme měli prohlídku „Muzea
v zámečku“. Městečko Kyjov je velice pěkné. Má opravené fasády domů, náměstí, zámek a okolí. Nedaleko Kyjova se nachází nádherný
klenot jižní Moravy - překrásný zámek Milotice, i zde se nám velice
líbilo, především krásný rozsáhlý park s pávy a zahradnictví. Náš
zájezd jsme ukončili návštěvou Čejkovic - Templářských sklepů,
kde jsme ochutnali tradiční čejkovické bílé a červené víno.
DrDrDrDrDruhuhuhuhuhý zájezd se usý zájezd se usý zájezd se usý zájezd se usý zájezd se uskkkkkutututututečnil 1ečnil 1ečnil 1ečnil 1ečnil 15. zář5. zář5. zář5. zář5. září t.rí t.rí t.rí t.rí t.r..... Po prohlídce zámku
v Rájci jsme navštívili „Zahradnictví u Langrů“, kde byla překrásná
výstava jiřinek. Dále jsme navštívili trhy na náměstí v Kunštátu.
A celý zájezd jsme ukončili výborným obědem s černohorským
pivem v restauraci v Černé Hoře.
Na podzim chystáme již 67. výstavu zahrádkářů „HORTUS“. Naše
výpěstky můžete zhlédnout koncem října: vvvvve dnech 2e dnech 2e dnech 2e dnech 2e dnech 277777. - 29. ř. - 29. ř. - 29. ř. - 29. ř. - 29. říjnaíjnaíjnaíjnaíjna
t.r. v malém zasedacím sále bývalého řečkovického pivovaru.
Naše výstavy začínají být velmi úspěšné, jak dokumentují zápisy
návštěvníků. Náš „HORTUS“ má v současnosti 140 členů -
zahrádkářů. Srdečně zveme další zájemce do našich řad. Velice rádi
vás uvítáme na schůzích i na výstavě.
Za zahrádkáře výboru „HORTUS“

Helena MagdoHelena MagdoHelena MagdoHelena MagdoHelena Magdovvvvvááááá

POPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NA PA PA PA PA PANELANELANELANELANELOOOOOVVVVVOU DISKUZIOU DISKUZIOU DISKUZIOU DISKUZIOU DISKUZI
Americká ambasáda v Praze a Info USA v Brně si Vás dovolují

pozvat na panelovou diskuzi na téma „Imigr„Imigr„Imigr„Imigr„Imigrace do USace do USace do USace do USace do USA: HisA: HisA: HisA: HisA: Histttttorieorieorieorieorie
a současnosa současnosa současnosa současnosa současnost. Od poutníků po Zelené kt. Od poutníků po Zelené kt. Od poutníků po Zelené kt. Od poutníků po Zelené kt. Od poutníků po Zelené karararararttttty“y“y“y“y“, která se uskuteční
v konferenčním sále Moravské zemské knihovny v Brně,
Kounicova 65a, v pátv pátv pátv pátv pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 12. ř2. ř2. ř2. ř2. října 200íjna 200íjna 200íjna 200íjna 2007 od 17 od 17 od 17 od 17 od 14.00 hod4.00 hod4.00 hod4.00 hod4.00 hod.

V panelu zasednou prof. Roger Daniels (University of
Cincinnat) a Generální konzul Stuart Hatcher (Velvyslanectví USA
v Praze). Diskuze se bude týkat pestrých dějin přistěhovalectví
do USA i současných otázek, jako jsou například chystané
legislativní změny nebo otázka „Zelených karet“. Zváni jsou všichni
s profesním, akademickým či osobním zájmem o problematiku.
Překlad do češtiny bude zajištěn.

Marie MatMarie MatMarie MatMarie MatMarie Matoulkoulkoulkoulkoulkooooovvvvvááááá

na základě výsledků petice uspořádané na podporu zachování
tradičních Vavřineckých hodů, kterou do dnešního dne podepsalo
více než 1300 občanů, cítíme povinnost reagovat na článek pana
starosty uvedený v minulém čísle Řeči a na jeho řeč pronesenou na
Zastupitelstvu MČ, konaném dne 6. září 2007.

V prvé řadě se musíme omluvit občanům Mokré Hory, název
jejichž obce jsme v rychlém sledu událostí opomněli v otevřeném
dopise uvést. Avšak již ten fakt, že dopis byl na Mokré Hoře roznesen,
svědčí o tom, že v našich myslích jsme je nevynechali.

Hlavním důvodem k sepsání Otevřeného dopisu byl názor pana
starosty a paní tajemnice, že by hody mohly být profesionalizovány
či dokonce na nějaký čas přerušeny. Dále pak také uvažovaná změna
programu letošních hodů bez předešlého projednání Zastupitelstvem
MČ a hodovým výborem, který předchozích patnáct let průběh
hodů úspěšně zajišťoval. K tomuto tématu si může každý přečíst
diskusi na oficiálních stránkách MČ (www.reckovice.cz).

V Otevřeném dopise jsme zcela záměrně zmínili dvě konkrétní
osoby (starosta MČ a paní tajemnice), protože pouze oni informovali
stárky o výše uvedených záměrech, nehledě na tu skutečnost, že
zastupitelstvo nebylo o celé věci informováno.

Nesouhlasíme s tím, že celá finanční zátěž je pouze na bedrech
Úřadu městské části. Na hodech se vybírá vstupné a nemalou měrou
přispívají také různí sponzoři. Finanční částka poskytovaná ÚMČ
pochází z daní nás občanů, tudíž by náš názor neměl být zcela
opomíjen. Z etnografického hlediska je pak všeobecně známo, že
hody organizují místní lidé pro sebe a sami se jich aktivně zúčastňují.

Nevíme, jak pan starosta dospěl k názoru, že nejsme ve svém
stanovisku jednotní. Právě naopak. Vzniklá situace nás nebývale
stmelila (a to od patnáctiletých až po ty čtyřicetileté), za což patří
panu starostovi náš dík. Taktéž se musíme ohradit proti konstatování,
že nechceme s městskou částí nadále spolupracovat. Tento výrok
patří druhé straně a byl v médiích vysloven již dne 10. srpna.

Nelze zcela souhlasit také s tím, že byla nakonec vyslyšena
většina našich přání a celá skladba Vavřineckých hodů 2007 ctila
tradici. Nutno konstatovat, že se tak stalo až po našem „vzbouření“
a avizování možnosti sepsání zmíněného Otevřeného dopisu.

Jsme si vědomi, že Otevřený dopis mohl být někým vnímán
jako provokativní. Jeho záměrem však bylo vyvolání diskuse na
dané téma, což si troufáme říci, že se nám podařilo.

Vážení spoluobčané, tento způsob komunikace nám rozhodně
není blízký. Vždy jsme však pouze reagovali na podnět z druhé
strany. Tímto dopisem chceme již celou tuto korespondenci uzavřít.
Proto vyzýváme zástupce městské části ke společnému jednání o
budoucí podobě Vavřineckých hodů za účasti všech zainteresovaných
stran. V tom, že je to krok správným směrem, nás utvrzuje i podobný
názor několika zastupitelů, vyřčený na zasedání Zastupitelstva městské
části dne 6. 9. 2007.

Závěrem nám dovolte poděkovat všem občanům, kterým není
lhostejné dění v naší obci a kteří svůj názor aktivně vyjádřili
prostřednictvím petice, diskuse na internetu, článků v novinách
a další formou. Děkujeme také redakční radě, že nám bylo
demokraticky umožněno tuto naši reakci v Řeči otisknout.

Za Řečkovickou třináctku
RRRRRudolf Čermákudolf Čermákudolf Čermákudolf Čermákudolf Čermák, Mar, Mar, Mar, Mar, Marek Gut,ek Gut,ek Gut,ek Gut,ek Gut,

PPPPPaaaaavel Olbrich, Davel Olbrich, Davel Olbrich, Davel Olbrich, Davel Olbrich, David Jančíkvid Jančíkvid Jančíkvid Jančíkvid Jančík,T,T,T,T,Tomáš Vomáš Vomáš Vomáš Vomáš Večečečečečeřeřeřeřeřaaaaa
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VÝZVVÝZVVÝZVVÝZVVÝZVA K OBČANŮMA K OBČANŮMA K OBČANŮMA K OBČANŮMA K OBČANŮM
     Brněnští občané, žijící letci z 2. světové války se obrátili na
primátora města Brna s návrhem postavit v Brně sochu drsochu drsochu drsochu drsochu druhéhouhéhouhéhouhéhouhého
čččččeseseseseskkkkkoslooslooslooslooslovvvvvensensensensenského prkého prkého prkého prkého prezidentezidentezidentezidentezidenta Edva Edva Edva Edva Edvarararararda Benešeda Benešeda Benešeda Benešeda Beneše, od jehož úmrtí
uplyne v příštím roce 60 let. Důvodem je vděčnost vrchnímu veliteli
československé armády ve 2. světové válce a státníkovi, který ve své
době bojoval proti nebezpečí hitlerismu jako jeden z mála v Evropě.
My, přímí účastníci 2. světové války, považujeme za potřebné, aby
také v Brně byl odhalen pomník druhému československému
prezidentovi a našemu vrchnímu veliteli, Edvardu Benešovi. Státníkovi
a diplomatovi evropského formátu, který byl v letech 1918 - 1935
ministrem zahraničních věcí Československé republiky a poté v letech
1935 - 1938 a 1945 - 1948 svobodně zvoleným prezidentem republiky.
Nikoliv bez nadsázky o něm T. G. Masaryk svého času veřejně prohlásil,
že „bez obrovského Benešova diplomatického úsilí bychom republiku
neměli.“ V letech druhé světové války pak stanul v čele československé
exilové vlády v Londýně a měl lví podíl na prosazení obnovy
Československé republiky jako demokratického státu. Chceme mladé
generaci připomínat boj proti nacismu a fašismu a projevit úctu
i hrdost ke všem, kteří se o obnovu svobodné vlasti zasloužili.
O postavení tohoto pomníku Magistrát města Brna požádala písemně
dvě naše sdružení: Čs. obec legionářská s podpisem generála Josefa
Hercze a Sdružení Čs. zahraničních letců 1939 - 1945 s podpisem
generála Stanislava Hlučky.
Protože náš požadavek nebyl začleněn do projektu „Sochy pro
Brno“, rozhodli jsme se pořídit sochu za peníze veřejné sbírky.
Chceme odhalit kopii sochy, která již stojí před Černínským palácem
v Praze. Je dílem sochaře prof. Karla Dvořáka, žáka J. V. Myslbeka
a J. Štursy, jehož díla patří k národnímu kulturnímu dědictví. Sochař
vytvořil své realistické dílo již v roce 1947. Zpodobňuje přemýšlejícího
státníka s listinou v ruce výstižně a umělecky působivě.
Současné vedení města naplňuje příslib součinnosti při výběru

trvalého a důstojného místa pro postavení pomníku a navrhlo
5 veřejných prostorů. Jednání o jeho umístění probíhá. Pro přípravné
a organizační práce jsme založili „„„„„VVVVVýbor prýbor prýbor prýbor prýbor pro poso poso poso poso postttttaaaaavvvvvení pomníkení pomníkení pomníkení pomníkení pomníkuuuuu
prprprprprezidentu Benešoezidentu Benešoezidentu Benešoezidentu Benešoezidentu Benešovi“vi“vi“vi“vi“, který se skládá z delegovaných zástupců
16ti občanských sdružení a spolků a zastupuje tak brněnskou
veřejnost. Čs. obec legionářská zalozalozalozalozaložila účžila účžila účžila účžila účeeeeet u Kt u Kt u Kt u Kt u Komeromeromeromeromerční bankyční bankyční bankyční bankyční banky,
na který může veřejnost vkládat finanční podporu. Učinilo tak již
přes 300 spoluobčanů, z nichž je 37 přímých účastníků domácího
a zahraničního odboje, z toho pět generálů.
Účet má číslo:
35 - 868 0635 - 868 0635 - 868 0635 - 868 0635 - 868 0640 240 240 240 240 2777777/07/07/07/07/0111110000000000
Považujeme postavení pomníku za
věc široké veřejnosti a národní
hrdost, v souladu se zákonem
č. 292/2004 Sb., jehož jediná věta
zní: „Edvard Beneš se zasloužil
o stát“. Vyzýváme Vás, abyste se
připojili k našim občanům a svým
finančním darem, zaslaným na
tento účet, přispěli k vybudování
pomníku v městě Brně. Děkujeme
vám za Vaši podporu a spoluúčast
při projevu úcty velkému státníku,
symbolu boje proti nacismu
a obnovy československé demokracie.

PlkPlkPlkPlkPlk. Emil Boč. Emil Boč. Emil Boč. Emil Boč. Emil Bočekekekekek, , , , , bývbývbývbývbývalý piloalý piloalý piloalý piloalý pilot 3t 3t 3t 3t 31111100000
ssssstíhací perutě RAFtíhací perutě RAFtíhací perutě RAFtíhací perutě RAFtíhací perutě RAF, př, př, př, př, předsedaedsedaedsedaedsedaedseda

VVVVVýboru prýboru prýboru prýboru prýboru pro poso poso poso poso postatatatatavení pomníkvení pomníkvení pomníkvení pomníkvení pomníkuuuuu
prprprprprezidentu Benešoezidentu Benešoezidentu Benešoezidentu Benešoezidentu Benešovivivivivi
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V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2007
SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ

JUBILEUM TITO NAŠI
SPOLUOBČANÉ

Václav NĚMČANOVSKÝ 95 let
Rudolf KUBÍSEK 92 let
Marie NĚMEČKOVÁ 91 let
Marie LEISSEROVÁ 90 let
Vladimír CHALUPNÍK 85 let
Vlastimila SÁBLÍKOVÁ 85 let
Žofie LATOVÁ 85 let
Marie SCHMIDTOVÁ 85 let
Jaromír CEBÁK 80 let
Vlasta MINÁŘ 80 let
Božena VÁVROVÁ 80 let
Olga KOUDELOVÁ 80 let
Jiřina SOLAŘOVÁ 80 let
Marie HANIŠOVÁ 80 let
Marie ŠOMKOVÁ 80 let
Dagmar FOLTANOVÁ 80 let

TTTTT. J. SOK. J. SOK. J. SOK. J. SOK. J. SOKOL ŘEOL ŘEOL ŘEOL ŘEOL ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE ZAHAVICE ZAHAVICE ZAHAVICE ZAHAVICE ZAHAJUJE CVIČENÍ VE CJUJE CVIČENÍ VE CJUJE CVIČENÍ VE CJUJE CVIČENÍ VE CJUJE CVIČENÍ VE CVIČEBNÍM RVIČEBNÍM RVIČEBNÍM RVIČEBNÍM RVIČEBNÍM ROCEOCEOCEOCEOCE
2002002002002007/20087/20087/20087/20087/2008

Zveme všechny zájemce o cvičení, přijďte se přihlásit do sokolovny, Vážného 19. Jednotlivá
oddělení vedou zkušení cvičitelé, pro Vaši informaci uvádíme seznam oddílů, ve kterých si
můžete „zacvičit“.

DětsDětsDětsDětsDětský tký tký tký tký taneční souboraneční souboraneční souboraneční souboraneční soubor TTTTTel:el:el:el:el:
PAMPELIŠKY Čt. 18.15 - 20.00 pokročilé br. Fuchs 777883071

Ne. 17.00 - 18.00 malé děti br. Fuchs
Ne. 18.00 - 19.00 začátečníci br. Fuchs

Ř13 velcí Ne. 18.00 - 20.00 ses. Váňová
Žáci Út. 16.00 - 18.00 ses. Mlýnková 728838411

Pá. 17.00 - 19.00
předškol. děti Po. 16.00 - 18.00 ses. Nováčková 549271835

ses. Kalinová 549275721
Karate Po. - Pát. 18.30 - 20.30 br. Petr Kaniok723849604

So. 18.00 - 20.30 br. Petr Kaniok
Žákyně Po. 18.00 - 19.00 ses. Kalovská 549271645

ST. 17.00 - 19.00
Aerobik Po. 19.00 - 20.00 ses. Dita Pivoňková

St. 19.00 - 20.00 ses. Petra Najerová

Sletová skladba Kužele St. 20.00 - 21.00 ses. Zdena Zahrádková

Jóga Po. 19.00 - 20.00 ses. Květa Novotná
Čt. 19.00 - 20.00 ses. Zuzana Nedomová

Cvičení probíhá ve škole  na Hapalově ulici

Našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

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.malby-natery.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,

TIME OUT RESTIME OUT RESTIME OUT RESTIME OUT RESTIME OUT RESTTTTTAAAAAURAURAURAURAURACE A BAR … PRCE A BAR … PRCE A BAR … PRCE A BAR … PRCE A BAR … PRO LABUŽNÍKYO LABUŽNÍKYO LABUŽNÍKYO LABUŽNÍKYO LABUŽNÍKY, FIRMY I MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY, FIRMY I MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY, FIRMY I MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY, FIRMY I MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY, FIRMY I MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY
TIME OUT restaurace a bar se nachází v objektu bývalé Delvity. Toto místo se stalo oblíbeným cílem nejen fanoušků
sportovních přenosů, ale také labužníků, kteří si rádi pochutnají na dobrém jídle. Na bohatém jídelním lístku návštěvníci
najdou pečená vepřová žebírka, steaky, těstoviny i saláty. Od října je ke každému hlavnímu jídlu servírováno pečivo
s bylinkovým máslem. Od pondělí do pátku připravuje restaurace polední menu. TIME OUT je díky moderní technice
(wifi síť, plazmové obrazovky) vhodným místem na uspořádání firemních prezentací, školení, firemních večírků nebo také
rodinných oslav. V horkých letních měsících je pro návštěvníky otevřena letní zahrádka.
Také nejmenší návštěvníci si v TIME OUT přijdou na své - je zde dětský koutek se skluzavkou a kuličkami, na plazmové
televizi běží dětský program. A když nejmenším vyhládne, mohou si vybrat z nabídky dětského menu.
TIME OUT rTIME OUT rTIME OUT rTIME OUT rTIME OUT resesesesestttttaurauraurauraurace a barace a barace a barace a barace a bar
Novoměstská 2
Brno Řečkovice
Tel. +420 544 527 360
www.timeoutsportbar.cz,

• Restaurace (kapacita 60 míst)
• Salonek (kapacita 20 míst)
• Zahrádka (kapacita 50 míst)
• Výborná kuchyně
• Možnost parkování
• Moderní technika
• Dětský koutek
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PC sestavy, zálohování dat. Tel: 728 041 247, www.netmasters.cz
40% SLEVA metrového zboží, 50% sleva knof líků,bavlnek-
perlovky,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.
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.
DOUČÍM matematiku, připravím k přijímačkám z logiky. Individuálně
i skupiny. Tel.: 549 274 890.
HLEDÁME paní na úklid RD v M. Hoře.  Tel.: 737 633 151. VČELAŘ
NABÍZÍ MED květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu, mat.
kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549250323. Kr. Pole, S. Čecha
36, tram. č. 1, zast. „Husitská“.
BURZA použit. ošacení, obuvy a sport. potřeb pro děti a mládež
v Řečkovicích; sál nad Vavřineckou vinárnou dne 16.10 až 19. 10. 2007.
Út. 9.00-18.00 pouze příjem zboží, St.+Čt. 9.00 - 18.00 příjem+prodej,
Pá. vyúčtování, vrácení. Tel.: 605089298, email:evaprochazka@seznam.cz
NEHTOVÁ modeláž, manikúra a p-shine, Ing. Gattermayerová,  studio
Anna, Banskobystrická 176, Řečkovice. Možno i dojet domů.
Tel.: 777 569 599.
NABÍZÍM soukromé hodiny angličtiny na tel. č. 724 760 549.
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra. Poruchová
služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší, i 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.
NĚMECKÝ JAZYK studentka VŠ naučí a doučí, překlady, tlumočení.
Tel.: 608 564 003.
HLEDÁM garáž, nejl. u ulice Žitná. Tel.: 721 221 616.
NABÍZÍM ZDARMA členství v Oriflame - nákup přírodní kosmetiky
za skladové ceny! Nakupovat můžete pro svoji vlastní spotřebu, případně
si přivydělat - zisk 30% z každého výrobku! Patricia Kalinová,manažerka
Oriflame, tel. 728 124 436, patricia.kalinova@seznam.cz.
VYMĚNÍM státní byt 1+1 na Horáckém nám. za  2 + 1 v Řečkovicích.
Tel.: 732 517 419.
VYMĚNÍM  renovovaný cihlový 3+1 pod hřbitovem+doplatek za
rodinný domek v téže oblasti. Tel.: 732 506 708.
STAVEBNÍ firma hledá: zedníky, tesaře, instalatéry, topenáře, elektrikáře
do HP i na ŽL. Práce v Brně a okolí. Nástup ihned.
Kontakt: 603 476 699.
PRODÁM garáž, O. V.  v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.

PLIVPLIVPLIVPLIVPLIVA - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.
se dynamicky prse dynamicky prse dynamicky prse dynamicky prse dynamicky proměňuoměňuoměňuoměňuoměňujejejejeje

Mnozí z nás pravděpodobně nezažili počátky Lachemy
v Řečkovicích, kde se firma orientovala zejména na výrobu
chemikálií pro československé a ruské odběratele. Předpokládám
ale, že téměř všichni znají působení společnosti v této lokalitě
z vyprávění starších spoluobčanů.

Běžný kolemjdoucí u vlakového nádraží pořád vidí stát
téměř stejnou fabriku, kouřící komín a neuvědomuje si změny,
ke kterým dochází uvnitř, přestože by ho to třeba zajímalo.
Většině stále v podvědomí zůstává, že to je jakási chemie, ze
které musíme mít strach. Je to vůbec tak?

Přestože příběhy, jak firma znečišťuje ovzduší a vodu, nedělá
nic pro životní prostředí a nezajímá se o život ve svém okolí, jsou
stále živé, realita je už dávno jiná. Již se vstupem chorvatské
PLIVY do společnosti v roce 1999 začalo docházet ke zcela zásadní
změně orientace celé výroby. Vzhledem k tomu, že PLIVA byla
a je jednou z největších farmaceutických firem, je jejím krédem
péče o zdraví lidí. Lachema se tak přejmenovala na PLIVA -
Lachema a začala se specializovat na vysoce náročnou výrobu
léků na rakovinu. Se změnou vyráběných produktů samozřejmě
došlo k modernizaci prostor, zařízení, změně technologických
postupů a také se začaly používat jiné vstupní suroviny.

PLIVA - Lachema a.s. je ve farmaceutickém, ale i chemickém
průmyslu hodnocena velice pozitivně, a to zejména z pohledu
ochrany životního prostředí, ochrany pracovníků a hlavně
schopností chovat se ohleduplně k životnímu prostředí.

V loňském roce došlo ke spojení PLIVY s americkou
společností Barr. Pro PLIVU - Lachemu tento krok znamená
ještě zásadnější posun směrem ke světové špičce ve farmaceutické
výrobě. Američané jsou hrdí, že se jim podařilo získat takového
partnera, jako je PLIVA - Lachema, protože ne každá
farmaceutická firma je schopna plnit americké požadavky na
ekologii a nabízet tak specializovanou výrobu a kvalifikované
odborníky, jako právě my.

Pro naši společnost je kromě záchrany životů prostřednictvím
našich léků prioritou také kvalita života občanů, která je úzce
spjata s kvalitou životního prostředí.

Rádi bychom všem občanům Řečkovic a Mokré Hory
poděkovali za trpělivost, kterou s naší společností měli
v minulosti. Věříme, že nyní jsme a i nadále budeme právě pro
vás strategickým partnerem, který kromě toho, že vám nabízí
možnost zaměstnání v perspektivním oboru v místě vašeho
bydliště, vás a vaše místní aktivity bude soustavně podporovat.

Za sZa sZa sZa sZa společnospolečnospolečnospolečnospolečnost PLIVt PLIVt PLIVt PLIVt PLIVA - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.
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ŘÍJNOŘÍJNOŘÍJNOŘÍJNOŘÍJNOVVVVVÁ VÝSÁ VÝSÁ VÝSÁ VÝSÁ VÝSTTTTTAAAAAVVVVVA OBRAZŮ  DANY PAA OBRAZŮ  DANY PAA OBRAZŮ  DANY PAA OBRAZŮ  DANY PAA OBRAZŮ  DANY PACÁKCÁKCÁKCÁKCÁKOOOOOVÉ A ZDEŇKA TICHÉHOVÉ A ZDEŇKA TICHÉHOVÉ A ZDEŇKA TICHÉHOVÉ A ZDEŇKA TICHÉHOVÉ A ZDEŇKA TICHÉHO
Z důvZ důvZ důvZ důvZ důvodů nezbodů nezbodů nezbodů nezbodů nezbytné rytné rytné rytné rytné rekekekekekonsonsonsonsonstrtrtrtrtrukukukukukce výsce výsce výsce výsce výstttttaaaaavní a zasedací síně ÚMČ se první a zasedací síně ÚMČ se první a zasedací síně ÚMČ se první a zasedací síně ÚMČ se první a zasedací síně ÚMČ se praaaaavděpodobně již poslední výsvděpodobně již poslední výsvděpodobně již poslední výsvděpodobně již poslední výsvděpodobně již poslední výstttttaaaaavvvvvou obrou obrou obrou obrou obrazů na razů na razů na razů na razů na radniciadniciadniciadniciadnici
v tv tv tv tv tomtomtomtomtomto ro ro ro ro roceoceoceoceoce opět vrátíme do krásné moravské přírody díky tvorbě dvou brněnských malířů - Dany Pacákové a Zdeňka Tichého. Oba
výtvarníci jsou členy královopolského sdružení Parnas.
S tvorbou Zdeňka Tichého jsme měli možnost se seznámit již před několika lety, kdy v naší galerii vystavoval jako společník svého přítele
Ing. Juga Machaře.
Na dílech ZZZZZ. T. T. T. T. Tichéhoichéhoichéhoichéhoichého mne zaujala jeho precizní práce se štětcem, kdy tenkými, zvýrazňujícími linkami barev temných odstínů dokonale
vyjadřuje okem snadno postižitelnou, rukou však nesnadno zachytitelnou plasticitu objektu tvořenou světlem a stínem. K oblíbeným
tématům Z. Tichého patří však i mořské přístavy, stejně jako malebná
městská zákoutí. Barevná střídmost a vyváženost patří rovněž mezi
charakteristické znaky tvorby tohoto autora.
Obdobně zdařile se s problémy krajinomalby vyrovnává Tichého
kolegyně Dana PDana PDana PDana PDana Pacákacákacákacákacákooooovvvvvááááá. Některé její obrazy díky pohotovému
zachycení pomíjivého okamžiku na hladině vodního toku nebo
listovím stromů právě pronikajících paprsků slunce vytvářejí spíše
dojem reportážního díla než obrazu vznikajícího v poklidné atmosféře
ateliéru. Mezi oblíbená témata autorky náležejí i koně. Výběr z její
tvorby bude tedy překvapením pro každého z návštěvníků této
výstavy, kdo se s obrazy Dany Pacákové setká poprvé.
Prodejní výstava obou malířů bude zahájena vernisáží v pátv pátv pátv pátv pátekekekekek
5. ř5. ř5. ř5. ř5. října v 1íjna v 1íjna v 1íjna v 1íjna v 18 hodin8 hodin8 hodin8 hodin8 hodin a potrvá do neděle 1do neděle 1do neděle 1do neděle 1do neděle 14. ř4. ř4. ř4. ř4. října 200íjna 200íjna 200íjna 200íjna 20077777. V pracovní
dny bude otevřena od 14 do 17 hodin, o víkendech dopoledne od
9 do 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin.
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