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Zeptáme-li se kohokoliv, jaképak svátky má nejraději, nejčastěji patrně uslyšíme slova o Vánocích. Je tomu tak snad
i proto, že po obvykle velmi vypjatém shonu, který s sebou konec roku s úporností sobě vlastní přináší, nastávají
chvíle klidnější, dovolující alespoň na čas vydechnout. V onen okamžik snažíme se též potěšit své blízké a ty, kteří si
takovou pozornost zaslouží, splácejíce tak mnohdy dluh uplývajícího léta.
Dokážeme-li si o Vánocích vyhradit chvíle pro druhé, najděme si je i sami pro sebe. Záleží totiž na každém z nás, zda
kouzlo těchto dnů nezmizí s prvním ránem právě se probudivšího roku. Pomněme, že i všední týdny se svými
starostmi, jež nás už zdáli vyhlížejí, uplynou příjemněji, vyslechneme-li poselství nadcházejících svátků. Vždyť především
my sami rozhodujeme tak důležité věci, zda vydaří se vše, oč usilujeme, zda Vánoce vskutku přinesou klid i trochu
radosti, zda blížící se rok vyplní naše touhy. Přejme si tedy nejen hezké Vánoce a nový rok, ale přiložme i ruce k dílu,
aby tato dobře míněná přání nezůstala vzápětí jen zapomenutými slovy, jež odvál lednový vítr.
Ladisla
Ladislavv Filipi
star
os
ta
osta
taros
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ZPRÁV
A Z US
TAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 11.. A 2. SCHŮZE RMČ
ZPRÁVA
UST
Us
jící zasedání ZMČ se sešlo 6. 1111.
Ustt avu
vující
Zas
tupit
els
tv
o:
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:
- stanovilo počet členů rady městské části ve volebním
období 2006 - 2010 na sedm a počet místostarostů
na dva, z toho jednoho uvolněného a jednoho
neuvolněného,
- schválilo volební řád pro volbu starosty,
místostarostů a dalších členů rady městské části,
- zvolilo starostu, místostarosty a další členy rady
městské části,
- zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro
národnostní menšiny,
- zvolilo předsedy a členy výborů,
- zvolilo šéfredaktorem zpravodaje ŘEČ Mgr. Jana
Jandla (ODS) a členy redakční rady Ing. Olivera
Pospíšila (ČSSD), Mgr. Marka Viskota (ČSSD),
Ivetu Kubovou (ODS) a RNDr. Ivana Koláčného
(KDU-ČSL),
- schválilo jako termín svého příštího zasedání čtvrtek
21. 12. 2006,
- pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy
Ivetu Kubovou, Ing. Františka Maška, Ing. Olivera
Pospíšila, Petra Žemličku, Prof. MUDr. Jiřího
Vaňka, CSc.
1. schůz
onala 115.
5. 1111. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden říjen 2006,
- jmenovala od 1. 12. 2006 Ing. Michaelu Kozohorskou
vedoucí ekonomického odboru zdejšího úřadu,
- schválila následující termíny svých schůzí v roce 2006:
22. 11., 6. 12,
- schválila smlouvu o dílo na opravu kontejnerových
stání před bytovými domy Novoměstská 9 a 17
s firmou Esmont, s. r. o., Pellicova 8c, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy
nemovitostí,
- schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v
budově sokolovny s TJ Sokol Řečkovice k uspořádání
mikulášské besídky 3. 12. 2006,
- schválila následující termíny sňatků na březen prosinec 2006: 9. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 11. 5., 2. 6.,
23. 6., 7. 7., 27. 7., 4. 8., 17. 8., 1. 9., 22. 9., 13. 10., 2.
11., 7. 12.,
- zřídila jako své poradní a iniciativní orgány následující
komise: bytovou, výstavby a dopravy, životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku, sociální
a zdravotní, školství, mládeže a sportu, kultury
a informací,
- jmenovala předsedy a členy komisí.
2. schůz
onala 22. 1111. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- vzala na vědomí následující rozdělení kompetencí
v rámci zdejšího úřadu:

- starosta: ekonomický a bytový odbor, oddělení
životního prostředí, uvolněný místostarosta: odbor
správy majetku a stavební úřad, neuvolněný
místostarosta: odbor sociálních věcí, zdravotnictví a
kultury,
- schválila mandátní smlouvu na výkon autorského
dozoru při rekonstrukci hlavního rozvodu elektřiny
v domě Horácké nám. 4/5 s firmou KOMP, spol. s
r.o., Bubeníčkova 16, Brno,
- souhlasila s osvětlením velkoplošných reklamních
panelů, umístěných na pozemku p. č. 49 při ulici T.
Novákové,
- projednala majetkové body - pronájmy nemovitostí,
- jmenovala zbývající členy svých komisí.
L. FF..
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PaedDr
aedDr.. Ladisla
Ladislavv Filipi (ODS) - starosta MČ,
člen Rady MČ
Mgr
ek V
is
Mgr.. Mar
Marek
Vis
iskkot (ČSSD) - 1. místostarosta MČ
(uvolněný), člen Rady MČ, předseda Komise školství,
mládeže a sportu RMČ, člen redakční rady zpravodaje
ŘEČ
Mgr
Mgr.. Jan Jandl (ODS) - 2. místostarosta MČ
(neuvolněný), člen Rady MČ, šéfredaktor zpravodaje
ŘEČ, člen Komise kultury a informací RMČ, člen
Komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného
pořádku MČ
Iv
ubo
Iveeta K
Kubo
ubovvá (ODS) - členka Rady MČ, předsedkyně
Komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného
pořádku RMČ, členka Komise kultury a informací
RMČ, členka redakční rady zpravodaje ŘEČ
Ing. FFrrantišek Mašek (ODS) - člen Rady MČ, člen
Komise výstavby a dopravy RMČ, člen Komise
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OJE
RO
ZVO
BYDLENÍ
Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro
poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Brna - etapa II. roku 2007.
Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na
opravu a modernizaci bytových domů. Jednotlivé tituly
půjček jsou obnova střechy, zřízení plynového,
elektrického nebo jiného ekologického topení, měření
a regulace tepla a teplé užitkové vody, odstranění zemní
vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova fasády domu,
zateplení, obnova oken, vybudování sociálního zařízení
v bytě, kde dosud není, rekonstrukce všech instalací,
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě
nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně
technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody,
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky.
Žádost je možné podávat na předepsaném for
formulář
mulářii
mulář
jpozději do 115.
5. 11.. 200
nejpozději
20077 prostřednictvím té městské
ne
části, ve které se obytný dům nachází.
Formuláře žádostí a další informace je možné získat na
bytovém odboru ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého nám. 11, 621 00 Brno, tel. 541 421 719, e-mail:
fornuskova@reckovice.brno.cz, pravidla a formulář
s informacemi pro poskytnutí půjčky jsou k dispozici
rovněž na internetové adrese: www.brno.cz (v sekci:
Potřebuji si vyřídit - Bydlení - Odbor dispozic s majetkem
- Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
Ing. R. FFor
or
nůs
yt
ornůs
nůskková, vedoucí bbyt
ytoového odboru

MIKULÁŠ A VÁNOCE
S LA
CHEMOU
LACHEMOU
Díky kvalitní spolupráci naší městské části
s nejvýznamnějším místním podnikem PLIVA Lachema, a.s. jsou letošní řečkovické Vánoce opět hezčí.
Díky štědrému finančního daru Lachemy mohly být
zakoupeny nadílkové balíčky pro tradiční mikulášskou
besídku v Sokolovně, která se konala v neděli
3. 12. 2006. Pro děti z mateřských škol je pak
připraveno milé překvapení na akci Řečkovické Vánoce
konané dne 18. 12. 2006 od 15 h před budovou Úřadu
městské části.

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Mar
ek Vis
tar
os
ta
Marek
Viskkot, mís
místtos
ostar
taros
osta

Placená inz
er
ce
inzer
erce

životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku
RMČ
Ing. Oliv
er P
os
píšil (ČSSD) - člen Rady MČ, člen
Oliver
Pos
ospíšil
redakční rady zpravodaje ŘEČ
Petr Žemličk
Žemličkaa (ODS) - člen Rady MČ, předseda
Finančního výboru ZMČ
Ing. St
anisla
Stanisla
anislavv Michalík (ODS) - předseda Komise
výstavby a dopravy RMČ
Mgr
Mgr.. Michaela Malino
Malinovvá (ODS) - členka Finančního
výboru ZMČ
Ing. Radim Šída (ODS) - člen Komise školství,
mládeže a sportu RMČ
Vít P
elc (ODS) - člen Kontrolního výboru ZMČ
Pelc
Bo
tk
ová (ODS) - členka Finančního výboru
Božžena Čás
Částk
tko
ZMČ
Pr
of. MUDr
aněk
Prof.
MUDr.. Jiř
Jiříí V
Vaněk
aněk,, CSc. (ČSSD) - předseda
Komise sociální a zdravotní RMČ, člen Komise kultury
a informací RMČ
Doc. Ing. Iv
an Mašek
Ivan
Mašek,, CSc. (ČSSD) - člen
Kontrolního výboru ZMČ, člen Výboru pro
národnostní menšiny ZMČ, předseda Komise bytové
RMČ, člen Komise životního prostředí, bezpečnosti
a veřejného pořídku RMČ
Ing. V
ít Hudec (ČSSD) - člen Finančního výboru
Vít
ZMČ, člen Kontrolního výboru ZMČ, člen Komise
výstavby a dopravy RMČ, člen Komise životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku RMČ,
Mar
Martta Hudco
Hudcovvá (ČSSD) - členka Komise bytové
RMČ, členka Komise sociální a zdravotní RMČ
MUDr
ajk
uso
MUDr.. E
Evva FFajk
ajkuso
usovvá (KDU-ČSL) - členka Komise
bytové RMČ, členka Komise školství, mládeže a sportu
RMČ
MUDr
util (KDU-ČSL) - člen
MUDr.. Mar tin Sk
Skutil
Kontrolního výboru ZMČ, člen Komise sociální
a zdravotní RMČ
RNDr
an K
oláčný (KDU-ČSL) - předseda Výboru
RNDr.. Iv
Ivan
Koláčný
pro národnostní menšiny ZMČ, předseda Komise
kultury a informací RMČ, člen Komise životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku RMČ, člen
redakční rady zpravodaje ŘEČ
Ing. Jan Holík (KDU-ČSL) - člen Komise výstavby
a dopravy RMČ
Ing. Jiř
už
ení N
es
tr
aníků) - člen
Jiříí Růžičk
Růžičkaa (Sdr
(Sdruž
užení
Nes
estr
traníků)
Kontrolního výboru ZMČ, člen Komise školství,
mládeže a sportu RMČ
Ing. Ladisla
Ladislavv Bý
Býčček (KSČM) - předseda Kontrolního
výboru ZMČ
Ing. Radek Malý (KSČM) - člen Komise bytové RMČ,
člen Komise životního prostředí, bezpečnosti
a veřejného pořádku

Bankovní půjčky do 150 000 Kč.
Splátky již od 702 Kč/měs. Zdarma!
Pro důchodce a podnikatele (i začínající).
Dagmar Zhánělová, tel.: 737 301 970.
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ova 22,
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oslavv Hanák
Hanák,, Kár
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tel.: 5549
49 2272
72 58
7
587
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FRANC
OUZSKÝ VĚDE
C R
OZL
UŠTIL T
AJEMS
T VÍ SST
TAVB
Y P
YRAMID
FRANCOUZSKÝ
VĚDEC
RO
ZLUŠTIL
TA
JEMST
VBY
PYRAMID
Zejména zájemci o historii, kteří nepřišli na improvizovanou tiskovku 27. listopadu tohoto roku do Galerie
Vaňkovka s prof. Dr. Josephem Davidovitsem mohou trpce litovat. Tento významný francouzský vědec židovského
původu - chemik, fyzik, historik, filosof a dnes
znovuobjevitel technologie výroby umělých kamenů,
tzv. geopolymerů, představil několika desítkám
návštěvníků a novinářů svoji teorii vzniku egyptských
pyramid postavenou na více než třicetiletém výzkumu
těchto záhadami obestřených výtvorů dávné civilizace.
Výsledky svých výzkumů shrnul do knihy Nové dějiny
pyramid, která zde v Brně měla svoji českou premiéru.
Podle Davidovitse je celý proces stavby pyramid včetně
chemismu výroby umělého kamene dostatečně přesně
zaznamenán hieroglyfickým písmem již na památkách
starého Egypta. Protože však až donedávna jedinou
představitelnou a tudíž i uznávanou metodou stavby
pyramid bylo vršení jinde tesaných a pracně dopravených
kamenů na sebe, nebyla těmto záznamům starých
Egypťanů až dosud nikdy věnována pozornost, resp.
historici v zajetí této jediné akceptované teorie významu
textů neporozuměli.
Prof. Davidovits je dnes, po více než čtyřech tisících let
opět schopen demonstrovat výrobu obrovských kvádrů,
z nichž byly egyptské pyramidy kdysi stavěny. Základní
kamenné elementy tedy nebyly pracně lámány
v dalekých lomech a poté převáženy, vlečeny a zvedány
do výše tisíci otroků, nýbrž pohodlně na místě odlévány,
stupeň po stupni, do připravených bednění či forem.
Jen tak bylo také možno v průběhu jednoho, nevýše
dvou lidských životů zbudovat tak gigantická díla, jakými byly pyramidy.
Pravděpodobně za nejpádnější argument podporující teorii prof. Davodovitse o litých kamenech je možno
považovat objevené zbytky organických látek prokazatelně rostlinného či živočišného původu uvězněné a nyní
objevené uvnitř kamenné hmoty kvádrů starých pyramid!
Výroba umělého kamene již od starověku probíhala v podmínkách dnes označovaných za čistě ekologické.
Na rozdíl od pozdější a dodnes nejrozšířenější výroby vápna a cementu není při výrobě geopolymerů uvolňován
do ovzduší oxid uhličitý v současnosti označovaný jako dominantní původce globálního oteplování Země.
Teorie prof. Davidovitse boří mýty o vzniku pyramid, což s velkou nelibostí nesou zastánci staleté teorie
o nepředstavitelném utrpení otroků stavějících pyramidy prakticky holýma rukama. Stejnou a pochopitelnou
nelibost však vyvolává možnost využití geopolymerů v současném stavebnictví, kdy zřejmě postupně bude
omezována výroba klasických pálených materiálů, vápna a cementu. Využití geopolymerů je však mnohem širší,
nevyjímaje ani zdravotnictví např. při vývoji ortopedických náhrad kostní hmoty nebo v energetice při bezpečném
ukládání jaderného odpadu.
To bylo jen naznačení některých možností dalšího využití geopolymerů. Nyní prvním krokem našich odborníků
je vybudovat v ČR exkluzivní pracoviště pro výzkum a využití geopolymerů pod osobní záštitou prof. J. Davidovitse.
Významnou roli při prosazení myšlenky nejužší spolupráce s prof. Davidovitsem a jeho francouzským ústavem
v tomto směru hraje známá, dříve brněnská osobnost, muž nevšedních vlastností a jedinečných nápadů, adrenalinový
podnikatel, workoholik a nezdolný optimista Ing. Ivo Vaněk
I. K
oláčný
Koláčný

NÁR
ODNÍ HÁZENKÁŘI SE PŘIPRA
VUJÍ N
A JJARNÍ
ARNÍ ČÁS
T 11.. LIG
Y
NÁRODNÍ
PŘIPRAVUJÍ
NA
ČÁST
LIGY
Ligové družstvo 1. NH BRNO je po podzimní části na prvním místě tabulky a hráči nyní absolvují zimní
přípravu.
„Sezonu jsme začali velmi dobře. Neprohráli jsme žádný zápas, jen jsme remizovali s loňským místrem ligy Plzní“,
chlubí se předseda, trenér a hráč Zdeněk Filípek.
„Šest let již pilně trénujeme, abychom dosáhli nejvyšší mety. Vítězství v 1. lize. Teď jsme už velice blízko a našemu
cíli podřídíme celou zimní přípravu. Do konce roku máme naplánovanou kondiční přípravu a jeden turnaj.
V novém roce začneme v hale a budeme absolvovat přípravné turnaje. Jsme také přihlášení do Českého poháru,
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což je v podstatě malá zimní liga, kde se hraje o „zimního krále ligy“, vysvětluje Filípek.
Sportovních úspěchů dosahuje i mládež 1. NH BRNO. Převážně jsou to kluci z řečkovických základních škol na
Novoměstské ulici a Horáckém náměstí. Družstvo mladších žáků je po podzimu na 3. místě o dva body pod
městským rivalem Drakenem Brno. „Po 3 letech, kdy jsme do Řečkovic za národní házenou přišli, máme teď
nadějnou generaci hráčů, s kterými poctivě trénujeme. Naším cílem je druhé místo v kategorii mladších žáků. To
by nám zaručilo účast v Českém poháru, kam se dostanou vicemistři krajských přeborů. Podobně jsou na tom
i starší žáci, kteří jsou ve své kategorii první sezonu a drží se na pěkném 4. místě jen s malou ztrátou. Do letošní
sezony jsme postavili i družstvo dorostenců, kde jsme na začátku museli hráče stabilizovat a doplnit je o již
zkušenější hráče z konkurenčních oddílů. Tito hráči jsou naším tajným trumfem a až dosáhnou zralého věku,
budou připraveni reprezentovat Brno a městskou část Řečkovice a Mokrá Hora nadále v 1. lize“, vysvětluje hlavní
trenér mládeže David Mühlhandl.
„Nedílnou součástí oddílu se stala i ZŠ na Novoměstské ulici a její vedení, které nám vychází velmi vstříc.
Poskytuje nám sociální zázemí, šatny a tělocvičnu pro naši mládež. Do budoucna chceme vstoupit do společných
jednání ohledně sportovní třídy na národní házenou. To by mělo přispět k rozvoji sportu a zvýšit atraktivitu
a prestiž školy. Základní škole na Novoměstské ulici velmi děkujeme a věříme v další solupráci.
Da
vid Mühlhandl
David
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
V ŘE
ČK
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ABÍZÍ, INF
ORMUJE:
ŘEČK
ČKO
NABÍZÍ,
INFORMUJE:
VOLNÁ MÍS
TA V KR
OUŽCÍCH:
MÍST
KROUŽCÍCH:
Cvič
ení pr
o děti s vvadným
adným dr
Cvičení
pro
držžením těla
(pátek v 13 - 14 hodin)

Zveme vás do našeho denního stacionáře, kde bychom
vám rádi nabídli využití vašeho volného času.

Angličtina pr
o šškkoláky - 11.. a 2. tř
pro
tř.. ZŠ
(středa v 16 - 17 hodin)

Bližší informace na tel. 549 273 746.

Kr
uš
pánek
Kruš
ušpánek
(výtvarka v duchu našich tradic pro děti od 1. tříd)

Pokud budete mít zájem, můžete si u nás objednat i
oběd v ceně 38,- Kč (výběr ze dvou jídel).
Pr
ogr
am domo
Progr
ogram
domovva
Pondělí až pátek - cvičení, trénink paměti, ergoterapie malování, kreslení, šití, natírání, modelování z keramické
hlíny, malování na sklo, batikování apod.
Každé úterý - masáže na objednání na tel. 607 787161
Každý čtvrtek ve 13.30 hod. - cvičení - jóga + posezení
při kávě nebo čaji
Poslední pátek v měsíci - pedikůra - dle objednání na tel.
549 273 746
Vycházky do okolí, výlety dle počasí a ročního období
Návštěvy divadla
Bohoslužby - katolické, evangelické, a československé
husitské

Nabízené kroužky se konají na pobočce DDM se sídlem
na ZŠ Horácké náměstí č. 13.
Informace a přihlášky paní Fleková 723 262 216 nebo
Psotová 732 325 457.
Nabízíme jar
ní př
íměs
ts
ký tábor
jarní
příměs
íměsts
tský
v termínu 12 - 16. 2. 2007. Místo konání - bývalá kasárna,
T. Novákové 62. Program - sport, soutěže, hry, tvoření,
výlety.
Přihlášky přijímá p. Psotová 732 325 457 nebo Fleková
723 262 216.
Pracovníci Domu dětí a mládeže přejí všem svým
příznivcům a občanům
městské části Řečkovice pevné zdraví a mnoho úspěchů
v roce 2007.

MUDr
MUDr.. P
Peetr Zlámal
Centrum gynekologické péče
Gromešova 36, Brno - Řečkovice
Dovolená: 15. - 29. 12. 2006

Dne 15. 12. ve 14.30 hod. Vánoční koncert ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové z Králova Pole

Dne 21.12. ve 13.30 hod. Ekumenická bohoslužba. Potom
následuje posezení s cimbálovou kapelou „Sylván“
(15.00 hod)
Na vaši návštěvu se těší zaměstanci Naděje - Hapalova 20

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Dne 16. 12. v 16.00 hod. divadelní představení
„Živý betlém“

Př
eselé V
ánoce
Přeejeme vveselé
Vánoce
as
tný no
vý rrok
ok 200
a šť
šťas
astný
nový
20077.
Tr vá mo
žnos
egis
tr
ace.
možnos
žnostt rregis
egistr
trace.
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ZÁPIS
Y DĚTÍ DO MA
TEŘSKÝCH
ZÁPISY
MATEŘSKÝCH
ŠK
OL
ŠKOL
NA ŠK
OLNÍ R
OK 200
7/2008
ŠKOLNÍ
ROK
2007/2008
Zápisy dětí do mateřských škol MČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora
- Kárníkova 4 (www.mskarnikova.wz.cz)
- Měříčkova 46
- Novoměstská 1 (www.materskeskolky.cz)
- Škrétova 2 (www.sssbrno.cz/msskretova/)
- Tumaňanova 59
se uskuteční: výdej přihlášek:
5. 2. 2007
13.00 - 16.00 hod.
6. 2. 2007
8.00 - 12.00 hod.
příjem přihlášek:
5. 3. 2007
13.00 - 16.00 hod.
6. 3. 2007
8.00 - 12.00 hod.

Z ČINNOS
TI POLITICKÝCH SSTRAN
TRAN
ČINNOSTI
PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO
Děkujeme všem voličům za hlasy odevzdané
KDU - ČSL. Jako opozice se budeme snažit prosazovat
jednotlivé body našeho programu.
Za zvolené zastupitele KDU - ČSL
MUDr
ajk
uso
MUDr.. E
Evva FFajk
ajkuso
usovvá

INZER
CE
INZERCE
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604 51 87 76.
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší.
Individuální výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing.
Kusý, Žitná 7, Řečkovice. Tel: 541227559, mobil 737/
405886.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:
541211165.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné.
Tel: 602756 559.
OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna
Řečkovice. Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.
VČELAŘ NABÍZÍ MED květový, lipový, akátový, lesní,
ceny od 95,- Kč/kg, medovinu, mat. kašič., Po až pá 1518 h nebo doml.
na tel. 549250323. Kr. Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast.
„Husitská“.
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr.
Poli, ul. Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,
7, zast. autobusu č. 42, 41) ceny: střih + fouk. 230,- Kč,
trvalá, melír, barvení 450,- Kč vše včetně mytí, střih,

INZER
CE
INZERCE
foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108, mobil: 603 809
705. Na objednávku.
SPRÁVA a zabezpečení počítačů a počítačových sítí,
správa serverů, tvorba bezpečných bezdrátových sítí
a hot spotů. Tel: 728041247, info@netmasters.cz,
www.netmasters.cz.
HLEDÁM byt 3+1 a větší, cihla, nejsem RK tel.: 737 287
327.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18,
www.malby-natery.eu
ANGLIČTINA, ITALŠTINA individuálně pro začátečníky
a mírně pokročilé na tel. č. 606 263 051.
KOUPÍM STARÉ obrazy, hodiny, nábytek do r. 1950.
I pozůstalost. Tel: 606 294 846, 541 21 21 48.
PRONAJMU garáž na Kronově ulici. Tel: 603 233 173.
PRODÁM byt 2+1, cihla v OV, 2. patro, ulice Družstevní,
uvolnění jaro 2007, bez RK. Tel.: 724 238 535. MASÁŽE,
Palackého třída 57, Kr. Pole, Eva Klouparová, tel.:
607 680 508. K zakoupení jsou lístky na masáž - vhodný
dárek pro vaše blízké.
SALON FOR YOU společně se svatebním salonem paní
Martiny Koktové Vás srdečně zve na netradiční módní
přehlídku svatebních a společenských šatů, která se koná
23. 11. 2006 v 16.30 v prostorách salonu. Chceme Vám
ukázat, že každá z nás, aniž by byla modelka může být
krásná a to nejen jako nevěsta. Budete mít možnost si
vyzkoušet šaty, účesy evetuelně doplnění pramenů
metodou SOCAP s keratinem, poradenství vizážisty,
ozdobné lakování nehtů, líčení, malování na tělo, také
snubní prsteny. Budete mít možnost si na místě zakoupit
i svatební či společenské modely, ozdoby, korunky,
prsteny, bižuterii. Děti jsou vítány. SALON FOR YOU
tímto také oznamuje, že dětský koutek je k dispozici
maminkám a jejich dítkám jako „baby kafé“. Jsme Vám k
dispozici a máme v úmyslu Vám i Vašim dětem zpříjemnit
předvánoční čas, při konzumaci domácího
jablečného závinu, punče, svařeného vína kávy, čaje, grogu
či jiných dobrot i pro Vaše děti. Přijďte a zkuste s námi
prožít hezké chvilky.
ČERSTVÉ PEČIVO Vám od 20. 11. 2006 nabízí pekárna
na ul. Novoměstská 43. Průzkumná otevírací doba po pá 04.00 - 9.00, v pátek navíc 18.00 - 21.00. Objednávky
většího množství na tel.: 774 303 467.
PRODÁM dámské kolo Amulet v dobrém tech. stavu,
Cena 1500,- Kč nebo dohoda. Tel. do zam.: 541 142 619.
PRONAJMU garáž v Řečkovicích na „Špici“, elektřina.
Tel.: 732 474 404, 549 275 571.
PRODÁM pánské lyžařské kalhoty zn. LOOP, velikost
L(50), černé 1×nošené, pův. cena 2100,- Kč, nyní 500,Kč. Kontakt: 723 253 699.
AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií,
rovnací zařízení. Tel. 728 101 936.
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Po pěti letech se do naší galerie vrací třebíčský rodák a malíř Josef Hrubeš, aby nám přinesl nové pohledy do
dávno zapomenuté minulosti zdejšího židovského ghetta.
Čtvrť lidově zvaná „Židárna“ nebo „V Židech“ zůstává stěžejním námětem jeho tvorby. Leží v blízkosti obchodní
cesty, která kdysi spojovala Prahu s Vídní a najdeme ji mezi někdejším vrchnostenským sídlem a křesťanským
městem. Třebíč náležela k významným střediskům moravských Židů již od 15. století. Obyvatelé židovského
ghetta měli velmi pohnuté osudy. Přežili velké požáry, ničivé povodně, válečné události, dvakrát byli ohroženi
vypovězením ze strany vrchnosti. Zrovnoprávnění v 19. století přineslo vytoužené uvolnění z tísnivých a ponižujících
středověkých poměrů. Příznivé období 19. století se ve zdejší komunitě projevilo výrazným nárůstem obyvatel.
Tradiční křesťanský antijudaismus se ovšem na přelomu 19. a 20. století měnil v ateistický antisemitismus, který se
šířil po celé Evropě. Dreyfusova aféra, pogromy v Rusku, Rumunsku a Německu byly varováním pro miliony
evropských Židů. Stále znovu a při jakékoli vhodné příležitosti je třeba připomínat, že nacistický režim poslal na
smrt 6 000 000 Židů, z toho 1 800 000 dětí mladších čtrnácti let. Do „Židárny“ v Třebíči se vrátil jediný
z původních obyvatel.
Po druhé světové válce byl historický a kulturní význam židovského ghetta zcela opomíjen.
Asanační plán z roku 1975 počítal s demolicí celého Zámostí a následnou panelovou zástavbou.Teprve od roku
1990 začal stát ve spolupráci s veřejností usilovat o záchranu významné a ojedinělé lokality. Současná památková
zóna nachází své obdivovatele v řadách laické i umělecké veřejnosti. K nejznámějším patří právě malíř - samouk
Josef Hrubeš. Jeho práce takřka dokonale vystihuje jedinečnou atmosféru starobylých zákoutí židovského města.
Temné podchody, ponuré uličky, atypické přístavky, kamenná schodiště, která stoupají v příčných spojovacích
uličkách až do přilehlých strání, to jsou nejčastější náměty poslední výstavy. Melancholické prostředí ztišených
soumraků, večerů a nocí připomíná staropražské motivy Jakuba Schikanedera. Věrný obraz prostředí navozuje
v divákovi iluzi, že ve světle noci či snad v záři pouliční lampy zahlédne siluety dávných obyvatel, kteří nenávratně
zmizeli po prohraném boji s nepříznivým osudem.
V Hrubešově tvorbě je kromě nesporné umělecké hodnoty třeba ocenit také skutečnost, že se lidé z celého
regionu dozvídají o existenci tak pozoruhodné památky, vracejí se do minulosti, připomínají si stinné stránky
historie křesťanské Evropy a snad si také uvědomují nezanedbatelný význam židovské kultury v našich zemích
i na celém kontinentu.
Ive
ta K
ubo
Iveta
Kubo
ubovvá
Komise kkultur
ultur
ormací
ulturyy a inf
informací

POCT
A KOMENSKÉMU
POCTA
Jsem přesvědčen, že v myslích většiny nás stále ještě přetrvává představa o Janu Amosu Komenském jako
o suchopárném, uštvaném a osudu odevzdaném starci, který nemaje jiných možností, sepsal řadu umíněných
knih, na jejichž základě jsou dodnes dětem mrzačena nejradostnější léta mládí. Život Jana Amose vskutku nebyl
procházkou rozkvetlou zahradou, řada jeho stěžejních prací je neustálým zdůrazňováním jejich významu
zprofanována, přesto však jeho dílo poslední humanistické a filosofické, nazvané Všeobecná rozprava o nápravě
věcí lidských, přesahuje hloubkou myšlenek, ale zvláště nadčasovostí vše dříve napsané. Tento slovní opus ač
dokončen těsně před smrtí autora a byl přes čtvrt tisíciletí považován za ztracený. Rukopis byl náhodně objeven
v roce 1935 v německé Jeně a vydán byl poprvé v českém překladu až v počátku 90. let minulého století. Z dnes
nepochopitelných důvodů prakticky celý náklad, aniž byl dán do distribuce, měl skončit ve stoupách jako odpad.
Zcela cynicky se k otázce dalšího osudu Komenského nejlepšího díla tehdy postavilo Ministerstvo školství pod
vedením Ivana Pilipa.
Osudy tohoto nejznamenitějšího díla Komenského však přiměly dvojici umělců - herce Alfreda Strejčka a hudebníkakytaristu Štěpána Raka ke zkomponování 70minutového dramaticko-hudebního pásma Vivat Comenius. Pořad
v podání dvou jmenovaných mužů a řady hudebních nástrojů vznikl již asi před desíti léty a díky mistrovskému
podání slova i hudby dodnes neztratil nic na své sdělnosti.
Díky občanskému sdružení Verbum et Musica při farnosti CČSH v Řečkovicích měli možnost naši návštěvníci
shlédnout toto mimořádně hodnotné představení v úterý 28. listopadu večer ve Sboru Páně na Vážného ulici.
Zcela zaplněný sál dlouho aplaudoval oba umělce, všichni odcházeli nejen nadšeni mimořádnými výkony obou
protagonistů, ale i bohatší o setkání se živými myšlenkami Jana Amose.
I. K
oláčný
Koláčný
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PLECHA
PŘÁTEL
Nedělí 3. prosince začíná pro křesťany adventní doba - doba, kdy se věřící připravují na oslavu narození Spasitele.
Pro většinu národa však měsíc prosinec znamená, bez ohledu na víru či nevíru, začátek období snad nejbláznivějšího
shonu za celý rok. Zaměstnaní lidé dokončují podle přání svých nadřízených to, co by klidně vydrželo do jara
(různá nesmyslná hlášení), v domácnostech se šílí s úklidem, který při první návštěvě dětí našich známých stejně
nebude poznat, nakupují se dárky za drahé peníze, přestože všichni víme, že po Novém roce přijdou závratné
slevy a připravuje se spousta jídla, které nám všem škodí na zdraví.
Všichni to víme, děláme však něco proti tomu, aby se stala doba Adventu dobou klidu a zamyšlení? Zkusme se
letos jen třeba na chvíli zastavit, jděme na procházku třeba do ztichlého lesa (mimořádně bez úmyslu přinést si
za pět prstů stromeček), nebo pojďme na pěknou kulturní akci. Jednu takovou nám připravilo opět o.s. Verbum
et Musica na 21. prosince v 18 hodin ve Sboru Páně Církve československé husitské na Vážného ulici v Řečkovicích.
Tentokrát v odlehčeném duchu i tónu připravil dnes jeden z největších objevů operního zpěvu posledních let
Brňan Zdeněk Plech, dnes sólista opery ND v Praze se svými přáteli pásmu zpěvů a hudby od muzikálu až po
vánoční pastorely a skladby k oslavě narození Páně.
Spolu se Zdeňkem Plechem, nositelem Ceny za nejlepší
operní výkon v roce 2005, který dnes stejně často
zpívá v cizině jako doma, vystoupí jako hosté Martin
JUBILANTI
Křížka, Magda Vítková a Jan Král.
Zkusme si letos to předsevzetí o odlišném prožití
V LISTOPADU 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
předvánočního času opravdu naplnit.
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI
I. K
oláčný
Koláčný
SPOLUOBČANÉ
Placená inz
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Bohumil VOTAVA
Emilie HUTAŘOVÁ
Justina AMBROSIJČUKOVÁ
Vilém TICHÝ
František GROLIG
Zdeňka ŠTĚRBOVÁ
Karel SAPÍK
Albína ŠLESINGEROVÁ
Božena PŘIKRYLOVÁ
Emilie ŽIŠKAYOVÁ
Marie RAKUSOVÁ
František DVOŘÁČEK
Ladislav ČECH
Jindřich KOPEČEK
František WITTGRUBER
Ludmila POKORNÁ
Klára HRDLIČKOVÁ
Blažena VAVERKOVÁ

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

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce zpravodaje ŘEČ.
ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. 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 29. 11. 2006. Zdarma.

