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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

OOOOOZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍ
o době a míso době a míso době a míso době a míso době a místě ktě ktě ktě ktě konání vonání vonání vonání vonání voleb do zasoleb do zasoleb do zasoleb do zasoleb do zastupittupittupittupittupitelselselselselsttttteeeeev krv krv krv krv krajůajůajůajůajů

STSTSTSTSTARARARARAROSOSOSOSOSTTTTTA MĚSA MĚSA MĚSA MĚSA MĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA
podle §§ 1podle §§ 1podle §§ 1podle §§ 1podle §§ 15 a 25 a 25 a 25 a 25 a 27 zák7 zák7 zák7 zák7 zákona č. 1ona č. 1ona č. 1ona č. 1ona č. 130/2000 Sb., o v30/2000 Sb., o v30/2000 Sb., o v30/2000 Sb., o v30/2000 Sb., o volbách do zasolbách do zasolbách do zasolbách do zasolbách do zastupittupittupittupittupitelselselselselsttttteeeeev krv krv krv krv krajů a o změně něktajů a o změně něktajů a o změně něktajů a o změně něktajů a o změně některererererých zákých zákých zákých zákých zákonů,onů,onů,onů,onů,

a podle § 1a podle § 1a podle § 1a podle § 1a podle § 15 zák5 zák5 zák5 zák5 zákona č. 2ona č. 2ona č. 2ona č. 2ona č. 2444447/17/17/17/17/1995 Sb., o v995 Sb., o v995 Sb., o v995 Sb., o v995 Sb., o volbách do Polbách do Polbách do Polbách do Polbách do Parararararlamentu Česlamentu Česlamentu Česlamentu Česlamentu České rké rké rké rké republiky a o změně a doplněníepubliky a o změně a doplněníepubliky a o změně a doplněníepubliky a o změně a doplněníepubliky a o změně a doplnění
něktněktněktněktněkterererererých dalších zákých dalších zákých dalších zákých dalších zákých dalších zákonů vonů vonů vonů vonů ve znění dalších pře znění dalších pře znění dalších pře znění dalších pře znění dalších předpisů,edpisů,edpisů,edpisů,edpisů,

oznamuje:
11111..... Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční ve dnech: 1111177777. 1. 1. 1. 1. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008 od 111114.004.004.004.004.00 hodin do 22.0022.0022.0022.0022.00 hodin

a 111118. 18. 18. 18. 18. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008 od 8.008.008.008.008.00 hodin do 111114.004.004.004.004.00 hodin.
2.2.2.2.2. Volby do Senátu České republiky se uskuteční: I. kI. kI. kI. kI. kolo:olo:olo:olo:olo: dne 1111177777. 1. 1. 1. 1. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008 od 111114.004.004.004.004.00 hodin do 22.0022.0022.0022.0022.00 hodin

a dne 111118. 18. 18. 18. 18. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008 od 8.008.008.008.008.00 hodin do 111114.004.004.004.004.00 hodin
II. kII. kII. kII. kII. kolo:olo:olo:olo:olo: dne 222224. 14. 14. 14. 14. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008 od 111114.004.004.004.004.00 hodin do 22.0022.0022.0022.0022.00 hodin

a dne 25. 125. 125. 125. 125. 10. 20080. 20080. 20080. 20080. 2008 od 8.008.008.008.008.00 hodin do 111114.004.004.004.004.00 hodin.
3.3.3.3.3. Místem konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu České republiky na území MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora:

v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 283u č. 283u č. 283u č. 283u č. 283 je místnost pro hlasování ZŠ NZŠ NZŠ NZŠ NZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Banskobystrická 116 do konce sudá Banskobystrická 123 do

konce lichá
Dlouhé hony Dudíkova
Járy Cimrmana
Kořískova Kuřimská 2-42 sudá
Kuřimská 21-23 Palackého tř. 172 do konce sudá
Podhájí Skutilova
Vránova 1-43 lichá Vránova 2-46 sudá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 28u č. 28u č. 28u č. 28u č. 2844444  je místnost pro hlasování ZŠ NZŠ NZŠ NZŠ NZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Banskobystrická 68-112 sudá Banskobystrická 77-121 lichá
Filkukova sudá Ječná 1-17 lichá
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 2-18 sudá
Nové nám. Sibiřská 60-64 sudá
Sibiřská 67-103 lichá Vránova 45-113 lichá
Vránova 48-100 sudá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 285u č. 285u č. 285u č. 285u č. 285 je místnost pro hlasování ZŠ NZŠ NZŠ NZŠ NZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Novoměstská 1-21 lichá Žitná 15-23 lichá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 286u č. 286u č. 286u č. 286u č. 286  je místnost pro hlasování ZŠ NZŠ NZŠ NZŠ NZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Boskovická 1-17 lichá Žitná 1-13 lichá
Žitná 8-44 sudá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 28u č. 28u č. 28u č. 28u č. 2877777  je místnost pro hlasování ZŠ NZŠ NZŠ NZŠ NZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Boskovická 2-16 sudá Letovická 1-15 lichá
Letovická 2-22 sudá Měřičkova 44-54 sudá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 288u č. 288u č. 288u č. 288u č. 288  je místnost pro hlasování ZŠ NZŠ NZŠ NZŠ NZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Kunštátská 1-31 lichá Kunštátská 2-4 sudá
Novoměstská 23-63 lichá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 289u č. 289u č. 289u č. 289u č. 289 je místnost pro hlasování ZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ Horácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 133333
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Horácké nám. 2-9
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 290u č. 290u č. 290u č. 290u č. 290  je místnost pro hlasování ZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ Horácké nám.ácké nám.ácké nám.ácké nám.ácké nám.1111133333
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Banskobystrická 1-75 lichá Banskobystrická 2-66 sudá
Böhmova Filkukova lichá
Horácké nám. 10-11 Horácké nám. 13
Kolaříkova Kořenského
Měřičkova 28-42 sudá Měřičkova 33-91 lichá
Vránova 104-166 sudá Vránova 115-191 lichá

v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 29u č. 29u č. 29u č. 29u č. 2911111 je místnost pro hlasování ZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ Horácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 133333
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Ječná 2-42 sudá Ječná 21-39 lichá
Koláčkova Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 3-65 lichá
Sibiřská 8-56 sudá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 292u č. 292u č. 292u č. 292u č. 292  je místnost pro hlasování Gym. TGym. TGym. TGym. TGym. Terererererezy Nezy Nezy Nezy Nezy Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé 2é 2é 2é 2é 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Dillingerova Družstevní
Medlánecká 4-26 sudá Renčova 1-15 lichá
Vitáskova Nachová
Žlutá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 293u č. 293u č. 293u č. 293u č. 293 je místnost pro hlasování Gym. TGym. TGym. TGym. TGym. Terererererezy Nezy Nezy Nezy Nezy Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé 2é 2é 2é 2é 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Kremličkova 2-10 sudá Renčova 2-36 sudá
Renčova 17-23 lichá Škrétova 2-12 sudá
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 29u č. 29u č. 29u č. 29u č. 2944444  je místnost pro hlasování Gym. TGym. TGym. TGym. TGym. Terererererezy Nezy Nezy Nezy Nezy Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé 2é 2é 2é 2é 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Bohatcova Díly
Jelení K Západi
Prašná Prumperk
Terezy Novákové Žilkova
Gusty Bláhové
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 295u č. 295u č. 295u č. 295u č. 295  je místnost pro hlasování Gym. TGym. TGym. TGym. TGym. Terererererezy Nezy Nezy Nezy Nezy Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé 2é 2é 2é 2é 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Azurová Duhová
Fialová Kubova
Lacinova Ladova
Oranžová
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 296u č. 296u č. 296u č. 296u č. 296  je místnost pro hlasování ÚMČ PÚMČ PÚMČ PÚMČ PÚMČ Palackého nám.alackého nám.alackého nám.alackého nám.alackého nám.1111111111
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Malíkova Marie Hübnerové
Ovčírna Palackého nám.
Uprkova Vážného
Veselka
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 29u č. 29u č. 29u č. 29u č. 2977777  je místnost pro hlasování VOŠ a SOŠIKS, HapaloHapaloHapaloHapaloHapalovvvvvaaaaa
66666
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Úlehle
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 298u č. 298u č. 298u č. 298u č. 298  je místnost pro hlasování VOŠ a SOŠIKS, HapaloHapaloHapaloHapaloHapalovvvvva 6a 6a 6a 6a 6
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova

PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání na sání na sání na sání na sání na strtrtrtrtraně 3.aně 3.aně 3.aně 3.aně 3.
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 33. SCHŮZE RMČ A Z XIVA Z 33. SCHŮZE RMČ A Z XIVA Z 33. SCHŮZE RMČ A Z XIVA Z 33. SCHŮZE RMČ A Z XIVA Z 33. SCHŮZE RMČ A Z XIV. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ

PLAPLAPLAPLAPLATNOSTNOSTNOSTNOSTNOST OBČANSKÝCHT OBČANSKÝCHT OBČANSKÝCHT OBČANSKÝCHT OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮPRŮKAZŮPRŮKAZŮPRŮKAZŮPRŮKAZŮ

Vzhledem ke stále častějším dotazům občanů ohledně platnosti
či neplatnosti jejich občanských průkazů sdělujeme následující:
Občanské průkazy vydané do 3do 3do 3do 3do 311111. 1. 1. 1. 1. 12. 2003 bez s2. 2003 bez s2. 2003 bez s2. 2003 bez s2. 2003 bez strtrtrtrtrooooojojojojojově čitvě čitvě čitvě čitvě čitelnýchelnýchelnýchelnýchelných
údajůúdajůúdajůúdajůúdajů (viz přiložený vzor) je nutné vyměnit do konce roku 2008,
žádost je nutné podat nejpozději do 30. listopadu 2008. Výměna
je zdarma.
Tato výměna se nevztahuje na občanské průkazy vydané občanům
narozeným před l. l. 1936, pokud občanský průkaz obsahuje
aktuální data a v občanském průkazu není doba ukončení platnosti
vyznačena konkrétním datem.
NNNNNení tření tření tření tření třeba vyměňoeba vyměňoeba vyměňoeba vyměňoeba vyměňovvvvvatatatatat občanské průkazy se sse sse sse sse strtrtrtrtrooooojojojojojově čitvě čitvě čitvě čitvě čitelnýmielnýmielnýmielnýmielnými
údajiúdajiúdajiúdajiúdaji (zelené kartičky), které byly vydány do 31. 12. 2003. Tyto
platí po dobu v nich uvedenou.

MgrMgrMgrMgrMgr. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mikulcoulcoulcoulcoulcovvvvvááááá

vedoucí sekrvedoucí sekrvedoucí sekrvedoucí sekrvedoucí sekreeeeetariátu ÚMČtariátu ÚMČtariátu ÚMČtariátu ÚMČtariátu ÚMČ

PŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRO DŮCHODCE NO DŮCHODCE NO DŮCHODCE NO DŮCHODCE NO DŮCHODCE NA ADRESE BRNO,A ADRESE BRNO,A ADRESE BRNO,A ADRESE BRNO,A ADRESE BRNO,
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:

111113. ř3. ř3. ř3. ř3. říjnaíjnaíjnaíjnaíjna Ing. LIng. LIng. LIng. LIng. Lumír Sochorumír Sochorumír Sochorumír Sochorumír Sochorececececec Irán  II. částIrán  II. částIrán  II. částIrán  II. částIrán  II. část 1111177777.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod.
2222277777. ř. ř. ř. ř. říjnaíjnaíjnaíjnaíjna Ing. Zuzana DrIng. Zuzana DrIng. Zuzana DrIng. Zuzana DrIng. Zuzana Druckmülleruckmülleruckmülleruckmülleruckmüllerooooovvvvvááááá NárNárNárNárNárodní parodní parodní parodní parodní park VELEBITk VELEBITk VELEBITk VELEBITk VELEBIT 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
111110. lis0. lis0. lis0. lis0. listttttopaduopaduopaduopaduopadu Doc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDr. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žákooooovvvvvssssskákákákáká NNNNNa nea nea nea nea nejvyšší horjvyšší horjvyšší horjvyšší horjvyšší horu Malajsieu Malajsieu Malajsieu Malajsieu Malajsie 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
222224. lis4. lis4. lis4. lis4. listttttopaduopaduopaduopaduopadu Doc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDr. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žákooooovvvvvssssskákákákáká NNNNNeeeeejmenší lidé světjmenší lidé světjmenší lidé světjmenší lidé světjmenší lidé světaaaaa 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 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

XVXVXVXVXV. zasedání Zas. zasedání Zas. zasedání Zas. zasedání Zas. zasedání Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora se usa se usa se usa se usa se uskkkkkutututututeční veční veční veční veční ve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 23. řek 23. řek 23. řek 23. řek 23. října 2008 odíjna 2008 odíjna 2008 odíjna 2008 odíjna 2008 od
111115.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v zasedacím sále řečkečkečkečkečkooooovické rvické rvické rvické rvické radnice, Padnice, Padnice, Padnice, Padnice, 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

33. schůz33. schůz33. schůz33. schůz33. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2onala 2onala 2onala 2onala 277777.8. Rada:.8. Rada:.8. Rada:.8. Rada:.8. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - červenec 2007,
- projednala rozpočtový výhled městské části na období 2010 -

2019,
- doporučila zastupitelstvu schválit stávající znění přílohy k vyhlášce

města Brna o provozu výherních hracích přístrojů,
- s ohledem na zrušení padesátihaléřových mincí schválila zvýšení

platby za jednostranné kopírování formátu A3 na 4,-Kč,
- schválila zvýšení nájemného v obecních bytech o 33,8 %

u původních bytů I. kategorie, o 43,8 % u bytů původně
II. kategorie a o 49,1 % u dřívějších bytů III. kategorie, jedná se
o zvýšení o 2,-Kč až 2,40 Kč za m2 podlahové plochy nižší, než
jaké umožňují právní předpisy (nájemné se tedy měsíčně zvyšuje
přibližně o 16,-Kč a 17,-Kč za m2 podlahové plochy),

- schválila jako zhotovitele, který vymění okna na jihovýchodních
fasádách domů Sibiřská 62 a 64, firmu MAREK KOS K - Okna,
Rozdělovací 1380, Kuřim,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- projednala návrh změn Územního plánu města Brna a návrh

zadání změny Územního plánu komerční zóny Ivanovice -
Řečkovice,

- projednala zprávu ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva
a zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XIVXIVXIVXIVXIV. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se konalo 4. 9. Zasonalo 4. 9. Zasonalo 4. 9. Zasonalo 4. 9. Zasonalo 4. 9. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:
- projednalo plnění rozpočtu městské části za leden - červen 2008,
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo rozpočtový výhled městské části na období 2009 - 2019,
- schválilo přílohu vyhlášky města Brna o regulaci provozu výherních

hracích přístrojů, v níž není povoleno provozovat tato zařízení
o objektu Měřičkova 18,

- projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden -
červen 2008,

- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- souhlasilo s návrhem změn Územního plánu města Brna

a s návrhem zadání změny Územního plánu komerční zóny
Ivanovice - Řečkovice,

- doporučilo městu Brnu vydání vyhlášky omezující konzumaci
alkoholu na veřejných prostranstvích a konstatovalo, že
předpokládá v naší městské části návrh míst, kde by tato
konzumace měla být omezena,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. FL. FL. FL. FL. F.....
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA

REKREKREKREKREKONSONSONSONSONSTRTRTRTRTRUKUKUKUKUKCE ULICE HUSOCE ULICE HUSOCE ULICE HUSOCE ULICE HUSOCE ULICE HUSOVY - ÚPRAVY - ÚPRAVY - ÚPRAVY - ÚPRAVY - ÚPRAVVVVVA ORA ORA ORA ORA ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACECECECECE
DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVY OD ZÁŘÍ 2008VY OD ZÁŘÍ 2008VY OD ZÁŘÍ 2008VY OD ZÁŘÍ 2008VY OD ZÁŘÍ 2008

Od soboty 28. června 2008 po dobu 14 měsíců (do konce letních prázdnin 2009) je vyloučen provoz MHD v ulici Husově, přičemž je
prováděna kompletní rekonstrukce všech inženýrských sítí, kolejí i komunikací a chodníků. Na základě vyhodnocení průzkumů, měření,
připomínek a námětů cestujících za první měsíc fungování výluky MHD dojde od 1od 1od 1od 1od 1. zář. zář. zář. zář. září 2008 k rí 2008 k rí 2008 k rí 2008 k rí 2008 k rozšířozšířozšířozšířozšíření sení sení sení sení stávtávtávtávtávající výlukající výlukající výlukající výlukající výlukooooovvvvvé oré oré oré oré organizaceganizaceganizaceganizaceganizace
doprdoprdoprdoprdopraaaaavyvyvyvyvy:::::

LinkLinkLinkLinkLinka 2a 2a 2a 2a 2 bude v exponovaných dobách pracovních dnů posílena zařazením posilových spojů v úseku HlaHlaHlaHlaHlavní nádrvní nádrvní nádrvní nádrvní nádraží - Úsaží - Úsaží - Úsaží - Úsaží - Ústřtřtřtřtřední hřbitední hřbitední hřbitední hřbitední hřbitooooovvvvv,,,,,
smsmsmsmsmyyyyyčkčkčkčkčka;a;a;a;a;
LinkLinkLinkLinkLinka 5a 5a 5a 5a 5 pojede nadále v trase Štefánikova čtvrť - Moravské náměstí - NáměsNáměsNáměsNáměsNáměstí Stí Stí Stí Stí Svvvvvobody - Hlaobody - Hlaobody - Hlaobody - Hlaobody - Hlavní nádrvní nádrvní nádrvní nádrvní nádraží - Hybešoaží - Hybešoaží - Hybešoaží - Hybešoaží - Hybešovvvvvaaaaa - Poříčí - Starý
Lískovec, avšak část spojů bude vedena pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Hlavní nádraží, příp. Nové sady;
LinkLinkLinkLinkLinka 6a 6a 6a 6a 6 pojede beze změny v polookružní trase Královo Pole, nádraží - Moravské náměstí - NáměsNáměsNáměsNáměsNáměstí Stí Stí Stí Stí Svvvvvobody - Hlaobody - Hlaobody - Hlaobody - Hlaobody - Hlavní nádrvní nádrvní nádrvní nádrvní nádraží -aží -aží -aží -aží -
MalinoMalinoMalinoMalinoMalinovvvvvssssského náměského náměského náměského náměského náměstítítítítí - Moravské náměstí - Královo Pole, nádraží;
LinkLinkLinkLinkLinka 7a 7a 7a 7a 7 bude prodloužena na trasu Šilingrovo náměstí (úvraťové zakončení) - Mendlovo náměstí - Poříčí - Švermova - StStStStStarararararý Lísý Lísý Lísý Lísý Lískkkkkooooovvvvvececececec, kde
kapacitně nahradí část spojů linky 5;
LinkLinkLinkLinkLinka 1a 1a 1a 1a 10 0 0 0 0 ve špičkách pracovních dnů posílí linku 8 (na které byl zaznamenán částečný nárůst poptávky v úseku Starý Lískovec - Hlavní
nádraží) prodloužením spojů na trasu Stránská skála - Hlavní nádraží - Nové sady - VseVseVseVseVsetínstínstínstínstínská - Stká - Stká - Stká - Stká - Starararararý Lísý Lísý Lísý Lísý Lískkkkkooooovvvvvececececec;
LinkLinkLinkLinkLinka 1a 1a 1a 1a 122222 beze změny Technologický Park - Česká - MalinoMalinoMalinoMalinoMalinovvvvvssssského náměského náměského náměského náměského náměstí tí tí tí tí (ve směru do Komárova)/ Náměs Náměs Náměs Náměs Náměstí Stí Stí Stí Stí Svvvvvobody obody obody obody obody (ve směru do
Králova Pole) - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov;
LinkLinkLinkLinkLinka 1a 1a 1a 1a 133333 beze změny Technologický Park - Česká - MalinoMalinoMalinoMalinoMalinovvvvvssssského náměského náměského náměského náměského náměstítítítítí (ve směru do Juliánova)/ Náměstí Svobody (ve směru do
Králova Pole) - Hlavní nádraží - Juliánov.

Nadále je v provozu náhrnáhrnáhrnáhrnáhradní linkadní linkadní linkadní linkadní linka x5a x5a x5a x5a x5 obsluhovaná trolejbusy na trase Mendlovo náměstí - Úvoz - Komenského náměstí, která zajišťuje
přímé spojení z Mendlova náměstí do uzlu Česká, případně na Žerotínovo náměstí a oblast při ulici Veveří.

Provoz nočních autobusových linek pokračuje beze změn oproti stavu od 28. 6. 2008: linky 92, 93, 95 a 99 ve směru do Bystrce, na
Kolejní, Kamenný vrch a do Komína mají přeloženu zastávku Hlavní nádraží do smyčky trolejbusů a ve směru na Českou jedou ulicí
Rooseveltovou. V opačném směru od České a Komenského náměstí jedou tyto linky k Hlavnímu nádraží také ulicí Rooseveltovou
a obsluhují svoje zastávky na 2. a 4. koleji. Linka 97 jede mezi zastávkami Hlavní nádraží a Nemocnice u sv. Anny obousměrným
odklonem přes zastávku Hybešova a ulicemi Leitnerova a Anenská. Výše uvedené noční linky tak vynechávají zastávku Šilingrovo náměstí.

MgrMgrMgrMgrMgr. Hana P. Hana P. Hana P. Hana P. Hana 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.

Jandáskova 1-27 lichá Jandáskova 2-22 sudá
Jehnická Karásek 1
Královka sudá Kronova 2a-30 sudá
Kronova 17-47 lichá Loučky
Luh Maříkova 1, 3
Maříkova 2-42 sudá
náměstí Vojt. Matyášové lichá Sněžná 5-10
Vlasty Pittnerové lichá Železničářská
v okrv okrv okrv okrv okrssssskkkkku č. 299u č. 299u č. 299u č. 299u č. 299  je místnost pro hlasování MŠ, TTTTTumaňanoumaňanoumaňanoumaňanoumaňanovvvvva 59a 59a 59a 59a 59
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a-52 sudá Jandáskova 45-67 lichá
Pod hájkem Pod zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-59 lichá Tumaňanova 2-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
KÚ Mokrá Hora KÚ Řečkovice

OOOOOZNÁMENÍ O KZNÁMENÍ O KZNÁMENÍ O KZNÁMENÍ O KZNÁMENÍ O KONÁNÍ VONÁNÍ VONÁNÍ VONÁNÍ VONÁNÍ VOLEBOLEBOLEBOLEBOLEB

4.4.4.4.4. Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, když prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-
li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
5.5.5.5.5. Voliči, který ve volbách do Senátu České republiky nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě
zvláštním seznamu je zapsán, vydá úřad městské části na jeho žádost
voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb na ÚMČ, nebo
osobně nejpozději do 15. 10. 2008 do 16.00 hod. tamtéž.
6.6.6.6.6. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje i hlasovací
lístky pro volby do Senátu České republiky. V den voleb volič
může obdržet tyto hlasovací lístky i přímo ve volební místnosti.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE
Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka zve své příznivce na slavnostní župní akademii pořádanou na počest
90. výročí založení Československé republiky. Akademie se koná v sobotu dne 11. října 2008 v 15.00 hodin v sále
Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6, Brno. V bohatém kulturním a sportovním programu předvedou své
umění moderní gymnastky, sportovní gymnasté, šermíři, krasojezdci a karatisté z různých jednot naší župy, kteří
nás úspěšně reprezentují na mnoha soutěžích a závodech. Dále vystoupí taneční skupiny Sokola Líšeň a Řečkovice
a členové akrobatického rock and rollu, zazpívá ženský pěvecký sbor Sokola Židenice. Ukázky pódiových
a sletových skladeb předvedou cvičenci všestrannosti od nejmladších po Věrnou gardu.

Ing. Hana ŘehořIng. Hana ŘehořIng. Hana ŘehořIng. Hana ŘehořIng. Hana Řehořooooovvvvvááááá

PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání zání zání zání zání ze se se se se strtrtrtrtrananananany 1y 1y 1y 1y 1.....
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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,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777

OČKOČKOČKOČKOČKOOOOOVVVVVÁNÍ PSŮ A KÁNÍ PSŮ A KÁNÍ PSŮ A KÁNÍ PSŮ A KÁNÍ PSŮ A KOČEKOČEKOČEKOČEKOČEK
PRPRPRPRPROOOOOTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚTI VZTEKLINĚ

Pravidelné očkování psů a koček proti vzteklině se koná vvvvve se se se se střtřtřtřtředueduedueduedu
111115. ř5. ř5. ř5. ř5. října 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008 v areálu bývalého pivovaru od 1od 1od 1od 1od 177777.00 do 1.00 do 1.00 do 1.00 do 1.00 do 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.
Cena: 90,- KčCena: 90,- KčCena: 90,- KčCena: 90,- KčCena: 90,- Kč

MVDrMVDrMVDrMVDrMVDr. P. P. P. P. Peeeeetr Ptr Ptr Ptr Ptr Paaaaavelekvelekvelekvelekvelek

NABÍDKA KURZŮ A KRNABÍDKA KURZŮ A KRNABÍDKA KURZŮ A KRNABÍDKA KURZŮ A KRNABÍDKA KURZŮ A KROUŽKŮ NOUŽKŮ NOUŽKŮ NOUŽKŮ NOUŽKŮ NA ŠKA ŠKA ŠKA ŠKA ŠKOLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROK 2008/2009OK 2008/2009OK 2008/2009OK 2008/2009OK 2008/2009
Jistě už jste slyšeli o Kulturním a vzdělávacím středisku „U Tří kohoutů“. Pokud ne, tak vězte, že Centrum volného času Botanka

a Centrum vzdělávání Nerudova nabízí pro děti, jejich rodiče, žáky, studenty, dospělé a seniory ve školním roce 2008/2009 velký výběr
kurzů a kroužků. Na „Botance“ se můžete zdokonalit v angličtině a němčině. Na hudebních kurzech máte možnost se naučit hrát na
klavír, kytaru, keyboard, flétnu, klarinet, saxofon, či se zdokonalit v sólovém zpěvu. Pro milovníky výtvarné oblasti jsme přichystali
základy výtvarných technik, výtvarného umění, malby či olejomalby, nezapomněli jsme ani na keramiku a rukodělný kroužek. Pokud
máte rádi pohyb, přijďte se protáhnout při hodinách jógy a tai chi. Nově nabízíme setkávání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 4 let
zaměřené na zpívání, cvičení, tancování a malování; dále program STOB - stop obezitě - určený ke snižování nadváhy. Prostory na
Nerudově ulici budou sloužit komornějším setkáním. Zde  budou pořádány individuální jazykové kurzy, kromě angličtiny a němčiny
nabízíme i francouzštinu, ruštinu a latinu. Tradičně nezapomeneme ani na přípravné kurzy na maturitní a přijímací zkoušky či na
doučování žáků. A to nejdůležitější na konec. Do uvedených kurzů a kroužků se můžete přihlašovat do konce října.

Více informací Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 606 705 321. Těšíme se na Vás!
Bc. LBc. LBc. LBc. LBc. Lucie Uucie Uucie Uucie Uucie Urrrrrvvvvválkálkálkálkálkooooovvvvvááááá

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-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE UPOVICE UPOVICE UPOVICE UPOVICE UPOZZZZZORŇUJE NORŇUJE NORŇUJE NORŇUJE NORŇUJE NAAAAA
ZMĚNU:ZMĚNU:ZMĚNU:ZMĚNU:ZMĚNU:

Vážení  příznivci DDM Řečkovice, od říjnového vydání Řeči se vám hlásíme pod novým názvem - CentrCentrCentrCentrCentrum vum vum vum vum volného času DOMINOolného času DOMINOolného času DOMINOolného času DOMINOolného času DOMINO,
ŘečkŘečkŘečkŘečkŘečkooooovicevicevicevicevice.
Od letošních prázdnin jsme se stali součástí Domu dětí a mládeže Helceletova v Brně. Místa našich pracovišť zůstala zachována.
Ucelenou nabídku kroužků a akcí najdete na našich webových stránkách:
www.dumdeti.vesele.info.cz

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRUM VUM VUM VUM VUM VOLNÉHO ČASU DOMINO, ŘEOLNÉHO ČASU DOMINO, ŘEOLNÉHO ČASU DOMINO, ŘEOLNÉHO ČASU DOMINO, ŘEOLNÉHO ČASU DOMINO, ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
Nabízí, informuje:

NNNNNabídkabídkabídkabídkabídka noa noa noa noa nových krvých krvých krvých krvých kroužků:oužků:oužků:oužků:oužků:

Aerobik + country tance, děti 6-8 let pondělí 13.00 - 14.00 hod. 350,-Kč
středa 13.00 - 14.00 hod. 350,-Kč

Aerobik + country tance, děti 9-12 let pondělí 14.00 - 15.00 hod. 350,-Kč
středa 14.00 - 15.00 hod. 350,-Kč

Ruština pro začátečníky, pondělí 15.00 - 16.00 hod. 500,-Kč
mírně pokročilé
Ježečci-cvičení a zpívání s pohádku čtvrtek 9.30 - 10.30 hod 400,-Kč
(děti 3-4 leté bez rodičů)
Ježečci - cvičení a zpívání s pohádkou úterý 13.00 - 14.00 hod. 400,-Kč
(děti 5-6 leté bez rodičů)
Kašpárci-hudebně-pohybová školička čtvrtek 10.30 - 11.30 hod. 400,-Kč
(děti 3-4 leté bez rodičů)
Kašpárci-hudebně pohybová školička úterý 14.00 - 15.00 hod. 400,-Kč
(děti 5-6.leté bez rodičů)

MísMísMísMísMísttttto ko ko ko ko konání:onání:onání:onání:onání: DDM na ZŠ Horácké náměstí 13
InforInforInforInforInformace:mace:mace:mace:mace: Mgr. Karin Volfová  606 206 477

AKAKAKAKAKCE:CE:CE:CE:CE:
PPPPPodzimní prodzimní prodzimní prodzimní prodzimní prázdninázdninázdninázdninázdniny v Česy v Česy v Česy v Česy v Českém rkém rkém rkém rkém ráji 2áji 2áji 2áji 2áji 24. - 28. ř4. - 28. ř4. - 28. ř4. - 28. ř4. - 28. října 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008íjna 2008
Tradiční oblíbené toulky mladých mineralogů po mineralogických lokalitách.

VVVVVýleýleýleýleýlet s „t s „t s „t s „t s „TTTTToulaoulaoulaoulaoulavými bovými bovými bovými bovými botičktičktičktičktičkami“ v soboami“ v soboami“ v soboami“ v soboami“ v sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 18. ř8. ř8. ř8. ř8. října 2008.íjna 2008.íjna 2008.íjna 2008.íjna 2008.
Trasy výletů jsou v tomto školním roce mimo jiné soustředěny na rozhledny
v Čechách a na Moravě. Účastníci za dosažený počet navštívených rozhleden obdrží
odznak „Rozhledníček“. Tentokrát se vydáme na některou z rozhleden na Blanensku.

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE k oběma akCE k oběma akCE k oběma akCE k oběma akCE k oběma akcím:cím:cím:cím:cím:

KKKKKarararararla Psola Psola Psola Psola Psotttttooooovvvvvá 732 325 45á 732 325 45á 732 325 45á 732 325 45á 732 325 4577777
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ANGLIE 2008 - PŘÍSANGLIE 2008 - PŘÍSANGLIE 2008 - PŘÍSANGLIE 2008 - PŘÍSANGLIE 2008 - PŘÍSTTTTTAAAAAVNÍ MĚSVNÍ MĚSVNÍ MĚSVNÍ MĚSVNÍ MĚSTTTTTO WORO WORO WORO WORO WORTHINGTHINGTHINGTHINGTHING
Na konec května letošního roku připravila ZŠ Horácké náměstí pro děti z 5. až 9. tříd osmidenní studijně pobytový zájezd do Anglie

- letos opět ve spolupráci s brněnskou CK Školní zájezdy.
Tentokrát vedla cesta našeho autobusu nejdříve do Bruselu, který nás, ještě rozespalé po nočním přejezdu, přivítal mírným deštíkem.

Prošmejdili jsme uličky kolem starobylého, vznešeného náměstí, prolezli blyštivé Atomium - populární vyhlídkovou stavbu v podobě
obřího modelu atomu - a pak se procházeli pro změnu mezi zmenšenými modely slavných věží, paláců a kostelů v parku MiniEurope.
Návštěvu města jsme příjemně završili ochutnávkou v muzeu čokolády. Ta belgická je opravdu výborná! Vzrušujícím zážitkem byl pak pro
mnohé děti i náš první nocleh v hotelu F1, hlavně kvůli jeho automatizovanému čištění záchodků a sprch… pozor, kdo přehlédne červené
světýlko nad dveřmi a nevyčká na zelené, bude nemilosrdně osprchován desinfekcí!

K anglickým břehům jsme další den dorazili sice nudným podmořským tunelem, ale hned první pohled na siluety bílých pobřežních
skal nás romanticky naladil k následující prohlídce překrásné a slavné plachetnice Victory v námořním muzeu v Portsmouth. Na této lodi
zahynul během vítězné bitvy u Trafalgaru proslulý admirál Nelson a nám utkvěl v paměti příběh o tom, jak námořníci uložili jeho mrtvé
tělo do sudu naplněného brandy, aby jim „vydržel“ a mohli mu po návratu do Londýna vystrojit pohřeb se všemi poctami. Pokračovali
jsme velmi hravou prohlídkou pašeráckých jeskyní v kouzelném městečku Hastings a navečer dorazili do místa pobytu, přístavního
městečka Worthing. S trochou napětí a nejistoty v očích se děti po dvojicích rozcházely do jednotlivých příbytků „svých“ anglických, na
několik příštích dnů přidělených rodin. Ráno pak, většinou velmi spokojené, vyprávěly jedno přes druhé svoje zážitky.

Důležitou součástí našeho zájezdu byla tři dopoledne strávená v jazykové škole, vzdálené jen pár desítek metrů od mořského
pobřeží, kde jsme trávili přestávky sbíráním mušlí a čvachtáním se po kolena ve vlnách Atlantiku. Domácí učitelé připravili našim dětem
školní diáře, aby si do nich anglicky zapisovaly postřehy ze svého pobytu (co měly k snídani, obědu, večeři, co dělaly včera atd.), dále různé
komunikativní aktivity i písničku s tancem. Na závěr pak byly děti odměněny certifikáty o absolvování kurzu angličtiny.

Přímořskou atmosféru jsme si letos užívali i v podmanivém letovisku Brighton, kde jsme navíc navštívili podmořské akvárium.
Pohlíželi jsme do fascinujícího a pestrého světa mořských živočichů, v němž nechyběli ani žraloci a obří želvy.

Poslední den patřil vytoužené prohlídce Londýna, kterou jsme důstojně zahájili setkáním s plejádou slavných osobností v muzeu
voskových figurín Madame Tussaud's. Plavbou po řece Temži jsme si dopřáli nádherné pohledy na dominanty města, ještě krásnější než
jak jsme je znali z filmů a pohlednic. Všechna očekávání pak překonal úžasný pohled na město z výšky 135 m, kam nás vynesla  kabinka
Londýnského oka - supermoderní, obrovské, ale přitom krásné, pomalu se točící rozhledny na principu ruského kola. Jedna jízda na
London Eye trvá 30 minut a rozhodně stojí za 7 liber! Na závěr jsme si nechali návštěvu královské observatoře v Greenwichi, kudy
prochází nultý poledník. Každý si vyzkoušel, jaké to je, stát jednou nohou na západní a druhou na východní polokouli. Po malém váhání
jsme si pak pro návrat domů zvolili směr východní.

Zážitků z cesty po jihoanglickém pobřeží jsme si přivezli spoustu a některé si zapsali do cestovních deníků. Ti nejlepší malí
spisovatelé byli za to náležitě oceněni.Studijně poznávací zájezdy do Anglie jsou již na naší škole velmi dobře zavedenou tradicí a pro
naprostou většinu dětí představují, zejména pobyty v rodinách, první důležitou zkušenost se samostatným používáním anglického jazyka.
I když se snažíme vyjednat vždy co nejvýhodnější podmínky, není jejich cena pro mnoho rodičů nízká. Jezdíme každý rok a mě moc těší,
že zájemců o tento typ zájezdu přibývá.

MgrMgrMgrMgrMgr. Jana Gr. Jana Gr. Jana Gr. Jana Gr. Jana Gregoregoregoregoregorooooovvvvvá (učitá (učitá (učitá (učitá (učitelkelkelkelkelka Aa Aa Aa Aa AJ)J)J)J)J)
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NAŠE REPUBLIKA SLANAŠE REPUBLIKA SLANAŠE REPUBLIKA SLANAŠE REPUBLIKA SLANAŠE REPUBLIKA SLAVÍVÍVÍVÍVÍ
90. N90. N90. N90. N90. NARARARARAROOOOOZENINYZENINYZENINYZENINYZENINY

V roce 1919 v Paříži zasedala mírová
konference, kteráé formálně ukončila
první světovou válku. Výsledkem této
války bylo mimo jiné poprvé od časů
napoleonských válek totální překreslení
hranic evropských států. Na troskách
rozpadlé rakousko-uherské monarchie
vznikla jako tzv. „nástupnický stát“ také

Československá republika, sestávající z historických českých zemí a dále z území dosavadních uherských
provincií - Slovenska a Podkarpatské Rusi. Jeden americký diplomat při pohledu na tvar nově vzniklého
středoevropského státu, nakresleného na mapě, údajně prohlásil, že mu tvar tohoto státu připomíná pulce s hlavičkou zabořenou na
západě do Německa a s ocáskem mávajícím daleko na východě.

Tento stát, který byl slavnostně vyhlášen 28. října 1918, byl prvním novodobým státním útvarem, v němž náš národ po 300 letech
habsburské nadvlády získal svoji státní suverenitu a nezávislost. Byl vybojován doslova krví a železem na frontách první světové války
hrdinstvím tisíců našich statečných legionářů, stejně jako politickým a diplomatickým úsilím naší politické reprezentace v zahraničním
odboji v čele s prof. T. G. Masarykem, dr. Edvardem Benešem a generálem Milanem Rastislavem Štefánikem. Zejména politický úspěch,
kterého Masaryk dosáhl v letech 1914 - 1918, byl skutečně ojedinělý a impozantní. Odešel do emigrace jako univerzitní profesor
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v penzijním věku a vůdce malé politické strany, reprezetující jen zlomek české politické reprezentace. A vrátil se jako hlava státu - prezident
samostatné Československé republiky.

Éra tzv. „první republiky“ je dodnes politickým pojmem, k němuž se v budoucnu náš národ vždy bude vracet. I proto, že vyjma
demokratického meziválečného dvacetiletí a období po roce 1989, náš stát nepřízní osudu příliš svobody a státní nezávislosti skutečně
nezažil. Za celých 90 let jeho dosavadní existence mu nebylo dopřáno ono „padesátileté období“ nerušeného a klidného kontinuálního
vývoje, o jakém snil jeho první prezident. Temné období nacistického protektorátu, jakož i období komunistického režimu, silně
devalvovaly pojmy jako vlastenství, hrdost na svůj stát a národ, demokracie a svoboda. Od založení našeho novodobého státu v roce 1918
prakticky každá další nastupující generace zažila krizové období, kdy se jakoby náš stát začínal budovat znovu od začátku a jeho
dosavadní vývoj byl zpochybňován a negován. Ale demokratické zkušenosti a síla tradice s budováním státu přetrvaly. Ne náhodou se na
listopadových demonstracích v roce 1989 objevily obrazy a fotografie jeho „otců zakladatelů“ a někdejší prvorepubliková ústavní listina
sloužila jako vzor našim novodobým zákonodárcům při práci na ústavě současné České republiky.

 28. říjen  je a měl by i do budoucna zůstat našim hlavním státním svátkem. I když tvar a rozloha dnešní České republiky už nejsou
oním pulcem třepetajícím se na mapě střední Evropy. Někdejší Podkarpatská Rus se stala součástí Ukrajiny a Slovensko si před šestnácti
lety zvolilo cestu samostatné státní existence. Není však pochyb o tom, že současná Česká republika je nástupnickým státem a dědicem
někdejší Československé republiky a nemá žádný důvod se za tuto skutečnost stydět. Na počátku byl stát, který už v období 1918 - 1938
garantoval vysoký standard občanských práv a demokratických svobod nejen Čechům a Slovákům, ale také dalším národnostním
skupinám, žijícím v jeho hranicích. Rozhodně se k nim nechoval macešsky, i když mu to z jejich strany nebylo vždy opláceno stejnou
mincí.

Přejme naší republice k jejím kulatým narozeninám demokratickou a svobodnou budoucnost, pevně zabezpečenou zejména naším
členstvím v NATO a EU, ve spolupráci s dalšími evropskými i mimoevropskými zeměmi. Jeho zakladatelé si jistě nepřáli a naši vojáci za
něj ve dvou světových válkách hrdinně bojovali a neobětovali své životy jen proto, aby se tento státní útvar rozpustil jako kostka cukru
v nadnárodních a pochybně definovaných strukturách, kde slova vlast, národ a národní stát zní skoro jako nadávka. Za bezmála jedno
století své existence náš stát nesčetněkrát prokázal, že má své pevné místo v Evropě a i nadále uchovává ideály a tradicemi, z nichž se zrodil.

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

80 LET  POSKY80 LET  POSKY80 LET  POSKY80 LET  POSKY80 LET  POSKYTTTTTOOOOOVVVVVANÝCH SLANÝCH SLANÝCH SLANÝCH SLANÝCH SLUŽEB NUŽEB NUŽEB NUŽEB NUŽEB NA POLIKLINICEA POLIKLINICEA POLIKLINICEA POLIKLINICEA POLIKLINICE
ZAHRADNÍKZAHRADNÍKZAHRADNÍKZAHRADNÍKZAHRADNÍKOOOOOVVVVVAAAAA

Kořeny historie současné polikliniky Zahradníkova sahají do roku 1924. Objekt od počátku poskytoval zdravotní ambulantní péči
v kombinaci s nemocenskou pokladnou, dříve známou pod jménem Okresní nemocenská pokladna „Na Vyhlídce“ (podle původního
jména dnešní ulice Nerudova).
Komplex budov, technicky vzájemně propojených, byl budován ve dvou po sobě jdoucích etapách. V první etapě byla postavena budova
Okresní nemocenské  pokladny. Těm z vás, kteří objekt znají, připomínáme, že se jedná o část budovy s majestátním vchodem, zdobeným
sousoším „Zdraví“ akademického sochaře Václava Macha. Výstavba byla započata v říjnu 1922. Projektantem stavby a vnitřního zařízení
byl architekt J. Kumpošt. Stavba budovy je zařazena mezi monumentální objekty architektury meziválečného období  na území města
Brna, je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek. Nová budova ONP začala  plně fungovat pro potřeby pojišťovny
a pojištěnců od 14. 10. 1924. Část tohoto objektu byla administrativní. Zvláštní péče byla věnována prostorům sloužícím pro zdravotnické
účely. Ve druhé etapě bylo postaveno tzv. ambulatorium, léčebný ústav, jehož vchod je z ulice Zahradníkova, sousedící s ulicí Veveří. Zde
byla umístěna zubní klinika, klinika chorob očních, krčních a nosních, klinika nemocí kožních a pohlavních, oddělení pro choroby
tuberkulosní, chirurgické oddělení, poradna matek, ústav pro fyzikální terapii, rentgen a archiv.
Stavba ambulatoria byla započata 6. ledna 1927. Hrubá stavba byla dokončena 2. srpna 1927, v červenci roku 1928 byla budova léčebného
ústavu dostavěna a 1. září byl zahájen provoz. Tato stavba neměla v době svého vzniku co do kvality provedení v tehdejším Československu
srovnání. Po roce 1937 došlo k rozšíření poskytovaných odborných služeb a také ke zřízení lůžkové části pro potřeby interní a chirurgické
se 70 lůžky. Byl vybudován i operační sál. V r. 1953 bylo rozhodnuto, že komplex budov ONP v Brně bude předán do vlastnictví a užívání
Krajského národního výboru v Brně, který byl zastoupen Krajským ústavem národního zdraví. V r. 1956 byly budovy převedeny do správy
Městského ústavu národního zdraví v Brně. V r. 1997 došlo k bezúplatnému převodu státního majetku objektů SZZ II poliklinika
Zahradníkova do vlastnictví města Brna. V současné době návštěvnost  polikliniky čítá 2000 - 2500 klientů denně. Zdravotní péče je
poskytována v 23 odbornostech, některé s celoměstskou působností. Poskytování zdravotní péče v těchto budovách má více jak osmdesátiletou
tradici. Bylo by žádoucí s ohledem na tuto tradici, ale především na potřeby pacientů, aby poliklinika plnila svou funkci i nadále.

MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. K. K. K. K. Katatatatateřeřeřeřeřina Vina Vina Vina Vina Vomeloomeloomeloomeloomelovvvvvááááá

řřřřředitediteditediteditelkelkelkelkelka SZZ II Bra SZZ II Bra SZZ II Bra SZZ II Bra SZZ II Brno p.o.no p.o.no p.o.no p.o.no p.o.
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MO KDU-ČSL v Řečkovicích a na Mokré Hoře si připomene 90. výr90. výr90. výr90. výr90. výročí vznikočí vznikočí vznikočí vznikočí vzniku samosu samosu samosu samosu samostttttatné Česatné Česatné Česatné Česatné Českkkkkoslooslooslooslooslovvvvvensensensensenské rké rké rké rké republikyepublikyepublikyepublikyepubliky spolu s pietní
vzpomínkou na padlé vojáky světových válek položením květů k pomníku válečných obětí v parku na Palackého náměstí v útv útv útv útv úterererererý 28. řý 28. řý 28. řý 28. řý 28. říjnaíjnaíjnaíjnaíjna
v 1v 1v 1v 1v 16:00 hodin6:00 hodin6:00 hodin6:00 hodin6:00 hodin. Nad smyslem nejvyšší oběti člověka ve jménu svobody promluví farář náboženské obce CČSH v Řečkovicích
Mgr. Ludovít Kováč. Květiny rovněž budou položeny na Mokré Hoře k památníku na Tumaňanově ulici.

JiřJiřJiřJiřJiří Prí Prí Prí Prí Prchal, chal, chal, chal, chal, přpřpřpřpředseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSL

V SRPNU 2008 OSLAV SRPNU 2008 OSLAV SRPNU 2008 OSLAV SRPNU 2008 OSLAV SRPNU 2008 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Marie SMarie SMarie SMarie SMarie SAMSOURAMSOURAMSOURAMSOURAMSOUROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 92 le92 le92 le92 le92 lettttt
VVVVVáclaáclaáclaáclaáclav FILKAv FILKAv FILKAv FILKAv FILKA 999991 le1 le1 le1 le1 lettttt
JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav JURMANv JURMANv JURMANv JURMANv JURMAN 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
BedřBedřBedřBedřBedřich PRich PRich PRich PRich PROKSCHOKSCHOKSCHOKSCHOKSCH 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
RRRRRudolf FINTESudolf FINTESudolf FINTESudolf FINTESudolf FINTES 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Radmila JEDLIČKRadmila JEDLIČKRadmila JEDLIČKRadmila JEDLIČKRadmila JEDLIČKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Libuše ONDRLibuše ONDRLibuše ONDRLibuše ONDRLibuše ONDROUŠKOUŠKOUŠKOUŠKOUŠKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
JiřJiřJiřJiřJiřina Bina Bina Bina Bina BOLDIŠOOLDIŠOOLDIŠOOLDIŠOOLDIŠOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
LLLLLudmila SCHANZELudmila SCHANZELudmila SCHANZELudmila SCHANZELudmila SCHANZELOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
RRRRRososososostislatislatislatislatislav VILÍMv VILÍMv VILÍMv VILÍMv VILÍM 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
KKKKKarararararel Vel Vel Vel Vel VOSOSOSOSOSTTTTTALALALALAL 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Josef  ŽAMPJosef  ŽAMPJosef  ŽAMPJosef  ŽAMPJosef  ŽAMPAAAAA 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
MiloslaMiloslaMiloslaMiloslaMiloslav SOUKUPv SOUKUPv SOUKUPv SOUKUPv SOUKUP 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Marie BRZMarie BRZMarie BRZMarie BRZMarie BRZOBOBOBOBOBOHAOHAOHAOHAOHATTTTTÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
VVVVVěrěrěrěrěra Ra Ra Ra Ra ROSMANNOOSMANNOOSMANNOOSMANNOOSMANNOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
ElišElišElišElišEliškkkkka ČERNÁa ČERNÁa ČERNÁa ČERNÁa ČERNÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Marie PLESKAČMarie PLESKAČMarie PLESKAČMarie PLESKAČMarie PLESKAČOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

V V V V V ZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍ 2008 OSLA 2008 OSLA 2008 OSLA 2008 OSLA 2008 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

VVVVVáclaáclaáclaáclaáclav NĚMČANOv NĚMČANOv NĚMČANOv NĚMČANOv NĚMČANOVVVVVSKÝSKÝSKÝSKÝSKÝ 96 le96 le96 le96 le96 lettttt
RRRRRudolf KUBÍSEKudolf KUBÍSEKudolf KUBÍSEKudolf KUBÍSEKudolf KUBÍSEK 93 le93 le93 le93 le93 lettttt
Marie NĚMEMarie NĚMEMarie NĚMEMarie NĚMEMarie NĚMEČKČKČKČKČKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 92 le92 le92 le92 le92 lettttt
Marie POKMarie POKMarie POKMarie POKMarie POKOROROROROROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 92 le92 le92 le92 le92 lettttt
Jan HERÁKJan HERÁKJan HERÁKJan HERÁKJan HERÁK 90 le90 le90 le90 le90 lettttt
Milada HIRŠOMilada HIRŠOMilada HIRŠOMilada HIRŠOMilada HIRŠOVVVVVÁÁÁÁÁ 90 le90 le90 le90 le90 lettttt
LLLLLudmila HAMMRudmila HAMMRudmila HAMMRudmila HAMMRudmila HAMMROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
BerBerBerBerBerttttta PRa PRa PRa PRa PROŠOOŠOOŠOOŠOOŠOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Marie ŠÍMOMarie ŠÍMOMarie ŠÍMOMarie ŠÍMOMarie ŠÍMOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
OtOtOtOtOtakakakakakar VLar VLar VLar VLar VLČEKČEKČEKČEKČEK 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav ZAPLETv ZAPLETv ZAPLETv ZAPLETv ZAPLETALALALALAL 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Zdeněk VZdeněk VZdeněk VZdeněk VZdeněk VALÍČEKALÍČEKALÍČEKALÍČEKALÍČEK 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
MoMoMoMoMojmír HEGERjmír HEGERjmír HEGERjmír HEGERjmír HEGER 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Dagmar HÁJKDagmar HÁJKDagmar HÁJKDagmar HÁJKDagmar HÁJKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
VVVVVěrěrěrěrěra ŠTa ŠTa ŠTa ŠTa ŠTOURAČOURAČOURAČOURAČOURAČOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
DrDrDrDrDrahomírahomírahomírahomírahomíra CHRa CHRa CHRa CHRa CHROMÍKOMÍKOMÍKOMÍKOMÍKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

VŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEU
VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.

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.
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 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 garáž ul. Jandáskova (Pod Skalou). Tel: 541 228 398.
PLATÍTE si stavební spoření, penzijní pojištění, životní pojištění?
Že je toho hodně? Poradíme a doslova ušijeme na míru program
pro Vaše peníze. Ing. Krajčovičová. Tel.: 776583795.
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.
PRONAJMU zahradu v Řečkovicích v katastru Úlehle 274 m2. Tel.:
605 292 621.
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
HLEDÁM paní na úklid do RD v Mokré Hoře. Tel.: 773 207 777.
HLEDÁM ke koupi nebo k pronájmu garáž. Tel.: 602 540 040.
KOUPÍM byt do OV. Tel.: 602 540 040.
HLEDÁM zaměstnání na zkrác. prac. úvazek nejlépe u zvířátek.
Spolehlivost, obětavost, láska, cit a vzdělání zaručeno. Děkuji za
nabídky. Tel.: 739 567 818.
18 -ti letá studentka jazykového gymnázia doučí děti angličtinu,
francouzštinu, latinu. Levně. Tel.: 731 211 795.
VYMĚNÍM obecní byt 2+1 s balkonem za 1+1 s balkonem, větší
typ, i družstevní s doplatkem. Tel.: 728 439 871 po 14 hod..
VČELAŘ nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu,
mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250 323. Kr. Pole,
S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
PRONAJMU garáž na ul. Ječná. Tel.: 530 316 665 - večer.
POSLEDNÍ zimní burza použitého ošacení, obuvi a sport. potřeb se koná
14. - 17. 10. 2008 v Řečkovicích, Palackého nám., sál bývalého pivovaru.
Denně od 9 - 18 hod. Inf. Tel. 605 089 298, evaeprochazka@seznam.cz.
ABSOLVENTKA FF MU obor historie, němčina nyní na RD nabízí
doučování NJ. Kontakt: 774 693 853.
OZNÁMENÍ - PRODEJNA galanterie, kusového a metrového zboží
Anny Sedlákové byla z ulice Vránovy 171 přestěhována na Měřičkovu 18
(bývalá zelenina). Prodejní doba: po - pá 9.30 - 17.00. Tel.: 604 335 138.
NABÍDNĚTE nám jakoukoliv Vaši nemovitost k prodeji či
k pronájmu. Zaručujeme Vám nejvyšší výnos a rychlý průběh
transakce. Naše RK se vyznačuje osobním, seriózním přístupem
a maximálním nasazením. Volejte 777 739 818 nebo 606 724 874.
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit,
případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 10. 2008. Zdarma.

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

PŘÍŠTÍ VÝSPŘÍŠTÍ VÝSPŘÍŠTÍ VÝSPŘÍŠTÍ VÝSPŘÍŠTÍ VÝSTTTTTAAAAAVVVVVA AŽ V LISA AŽ V LISA AŽ V LISA AŽ V LISA AŽ V LISTTTTTOPOPOPOPOPADUADUADUADUADU
Po řadě uplynulých týdnů, poznamenaných skandály, intrikami a výtržnostmi na poli politickém, společenském i sportovním, jistě

přijde vhod pozvání na akci, zaštiťující se též hlubokou, avšak tentokrát upřímně míněnou náklonností k Brnu.
Brněnský patriotismus je totiž možné dokázat i kultivovanějším způsobem než bitkami na stadionech nebo vulgárním urážením

neoblíbeného soupeře, kde to jen jde.
Názorným příkladem tohoto pozitivního přístupu k propagaci Brna a jeho půvabů je tvorba malířmalířmalířmalířmalíře Ste Ste Ste Ste Stanislaanislaanislaanislaanislavvvvva Sedláčka Sedláčka Sedláčka Sedláčka Sedláčkaaaaa.

Do povědomí širší veřejnosti se dostal zejména při nedávném setkání prezidentů evropských států v našem městě. Každý ze vzácných
hostů obdržel z rukou primátora na památku jeden ze Sedláčkových obrazů - dar malíře připomínající hlavám států návštěvu Brna.

Sedláčkovy malby vynikají barevnou vyvážeností při zachování plné barevné sdílnosti nálad a emocí, realisticky pojaté náměty
s nádechem postimpresionismu řadí jeho tvorbu k dílům s nadčasovou vypovídací hodnotou. Pominout nelze ani dokumentační funkci
Sedláčkových obrazů, byť poznamenanou malířovou autorskou licencí. Ostatně jeden z jeho obrazů s pohledem na náš kostel sv. Vavřince
byl použitý na první stránku Řeči v prosinci 2006, druhý, který zachycoval zdejší sochu sv. Jana Nepomuckého, byl otištěn v prosinci
2007. Že si už nevzpomínáte?

Nic se nestalo - v listopadu to budou právě akvarely a oleje Stanislava Sedláčka věnované Brnu a jeho okolí, které ozdobí na devět
dní stěny Galerie na radnici.

Přijděte se podívat a uvidíte, že nepřeháním. Výstava s prostým názvem „Obrazy“ bude zahájena na řečkovické radnici vernisáží
v pátv pátv pátv pátv pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 14. lis4. lis4. lis4. lis4. listttttopadu v 1opadu v 1opadu v 1opadu v 1opadu v 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod. a potrvá do neděle 23. listopadu. Otevřena bude v pracovní dny od 14.00 do 17.00 hodin, o víkendech
pak od 9.00 do 12.00 a odpoledne opět od 14.00 do 17.00 hodin.

Na výstavu zve komise kultury a informací.

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

VÍTĚZKA ČESKÉHO POHÁRVÍTĚZKA ČESKÉHO POHÁRVÍTĚZKA ČESKÉHO POHÁRVÍTĚZKA ČESKÉHO POHÁRVÍTĚZKA ČESKÉHO POHÁRU ŽÁKŮ VE VU ŽÁKŮ VE VU ŽÁKŮ VE VU ŽÁKŮ VE VU ŽÁKŮ VE VODNÍM SLALODNÍM SLALODNÍM SLALODNÍM SLALODNÍM SLALOMU 2008OMU 2008OMU 2008OMU 2008OMU 2008
Určitě jste všichni alespoň chvíli sledovali olympiádu v Pekingu. Naši reprezentanti nám udělali radost. Máme šest medailí. Tři zlaté,

a tři bronzové. A právě o jedné zlaté a jedné bronzové bych chtěl psát.
Řečkovice je sice velká městská část Brna, ale nutno přiznat, že zase tolik mistrů republiky či medailistů z mezinárodních soutěží

nemáme.
Holčička, o které budu psát, ještě zdaleka nepatří věkem mezi vrcholové sportovce. Ale dosaženými výsledky ano. Zjednodušeně

řečeno je mistryní republiky ve slalomu na divoké vodě v kategorii K1 ženy do 10 let. Aby nedošlo k mýlce v kategorii. Štěpánku
Hilgertovou asi zná skoro každý. Tak o tomhle sportu to celé je! Jen místo dospělých žen jsou to ještě malé holky. Malé vzrůstem, ale velké
výkonem. Tato kategorie nejmladších je silně obsazená a je vlastně líhní pro starší žákovské a dorostenecké kategorie.

Sérii 10 závodů  vyhrála v roce 2008 Martinka Satková, žákyně 4. třídy Základní školy na Horáckém náměstí Brně-Řečkovicích.
A nebylo to vítězství ledajaké. Kromě vítězství byla pouze 3 krát druhá.

Samozřejmě tyto výsledky jsou podloženy tvrdým tréninkem v brněnském oddíle KK spoj Brno v Jundrově, který již několik
špičkových závodníků vychoval. A to i za
podmínek, že v Brně není vodní kanál, kde by
mohla trénovat!!!

Ale vraťme se ještě k závodění. Největší
překvapení nastalo až při závěrečném
vyhlašování výsledků, které se uskutečnilo po
posledním závodě v Benátkách nad Jizerou.
Překvapení vlastně není ten správný výraz.
Popravdě to byl šok. Našim nejmladším
závodníkům přijeli předat ceny naší stříbrní
olympionici z Pekingu - Jaroslav Volf, a Ondřej
Štěpánek. Nikdo ze závodníků na tohle nebyl
připraven, a kromě údivu vlastně nikdo ani
neměl nic, na co by se dal dát autogram. A tak
se podepisovalo vlastně vše - přilby, pádla, lodě,
ruce, trička, prostě to, co kdo měl po ruce.
Nutno dodat, že naši olympionici jsou
sportovci, jak mají být. Trpělivě podepisovali,
nechali se fotografovat se závodníky, a dokonce
nám i půjčili své olympijské medaile. Prostě
nádhera. Setkání s nimi bylo tak ohromující,
že se vlastně zapomnělo na všechno ostatní.
Bylo jedno, kdo byl vítěz, kdo poražený,
nevadilo ani to, že pršelo, nevadilo vlastně nic.
A to jsme Vám chtěli sdělit.

Ing. PIng. PIng. PIng. PIng. Peeeeetr Satketr Satketr Satketr Satketr Satke
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