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Nic platno, letošní rok uplynul
snad ještě rychleji než ty předchozí,
a již se opět o slovo neodbytně hlásí
chvat a shon, tradičně předcházející
poslednímu prosincovému týdnu.
První sněhové vločky pokoušejí
se obarvit krajinu a poslední zvadlé
listy zdráhají se opustit snítku, z níž
před časem vyrazily.
Jen jakoby mimoděk však
vnímáme proměny umlkající přírody,
halící se do klidu, míru a ticha. Vždyť
nespočet věcí je třeba obstarat a zařídit,
aby nadcházející svátky a obyčeje
s nimi spojené vyplnily své odvěké
poslání.
Zřejmě i v onom veškerém ruchu
a spěchu poněkud nepřímo a zprostředkovaně odráží se symbolika Vánoc
i Nového roku. Prožitky štěstí, pocity
pohody, ba i jen prosté vydechnutí
nepřijdou samy od sebe, bez našeho
předchozího přičinění a snažení. Vždy
tedy bude záležet jen na úsilí každého
člověka, jak velkou měrou těchto
pocitů nás život odmění. Sečtěme tedy
dalšího léta zkušenost a načerpejme
z ní sílu a poučení, abychom si hezkými
dokázali učinit nejen nadcházející
svátky, nýbrž i celý příští rok.
Ať tedy blížící se slavnostní
okamžiky - a nejen ony - vydaří se, jak
je třeba a jak jim přísluší, ať zdaří se
nám vzkřísit odlesk štěstí v očích
blízkých.
Ladisla
Ladislavv Filipi
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9. SCHŮZE RMČ
VIII. zasedání ZMČ se kkonalo
onalo 25. 110.
0. Zas
tupit
els
tv
o:
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:

osazení krytů radiátorů a nové obložení stěn. Dále bylo
přikročeno k vybudování bezbariérového přístupu, což
zahrnovalo úpravu vstupů a osazení schodiště plošinovým
výtahem. Provedena byla také výše zmíněná regenerace

- přijalo potřebná rozpočtová opatření,
- projednalo plnění rozpočtu městské části za leden - září 2007,
- schválilo aktualizované znění zřizovacích listin základních
a mateřských škol v naší městské části,
- schválilo aktualizované znění požárního řádu naší městské části,
- projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden - září
2007,
- souhlasilo se změnou hranice zástavby na soukromém pozemku
při ulici Generála Kadlece,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
19. schůz
onala 3311. 110.
0. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol za
leden - září 2007,
- projednala předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2008,
- schválila aktualizované znění smluv o výpůjčce školních budov
a pozemků se základními a mateřskými školami v naší městské
části,
- schválila smlouvu na servis výtahů v bytovém domě Horácké
nám. 4/5 s firmou OTIS, a. s., Jana Opletala 1297, Břeclav,
- schválila vyřazení služebního vozidla Škoda Felicia Combi a jeho
odprodej nejvyšší nabídce,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- odvolala z komise výstavby a dopravy a z komise školství, mládeže
a sportu Ing. R. Elledera a jmenovala členy komise výstavby
a dopravy Ing. Vl. Fryce a pí M. Hudcovou,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..
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Žáci ze Základní školy Novoměstská, jejich rodiče, ale
i náhodní kolemjdoucí si mohli v poslední době všimnout
nového barevného kabátu na jednom z pavilonů budovy ZŠ.
Na přelomu října a listopadu bylo dokončeno stavební dílo
nazvané v oficiálních dokumentech Rekonstrukce pavilonu „D“
ZŠ Novoměstská. Tento jednoduchý název v sobě zahrnuje
dlouhý seznam stavebních prací, čítající mimo jiné i kompletní
rekonstrukci školní kuchyně provedenou v loňském roce
(informovali jsme v letošní lednové ŘEČi).
Letos pak bylo přikročeno k realizaci druhé a třetí etapy,
která obnášela zejména rekonstrukci prostor školní jídelny,
spočívající například v sanaci podlahy, provedení elektroinstalace,

obvodového pláště objektu zahrnující výměnu oken, osazení
žaluzií a zateplení celého objektu, včetně zhotovení nové fasády.
Celkové investiční náklady na druhou a třetí etapu činí
přibližně 6,8 mil. Kč, z čehož 6,4 mil. Kč je pokryto díky získání
dotace ze státního rozpočtu, zbytek jde z rozpočtu městské
části. V součtu s loňským rokem si akce vyžádala vynaložení
prostředků ve výši 18,25 mil. Kč, a zařadila se tak mezi největší
a nejvýznamnější investice provedené městskou částí v posledních
letech.
Mar
ek Vis
Marek
Viskkot
mís
tar
os
ta MČ
místtos
ostar
taros
osta
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Tradiční vystoupení dětí mateřských a základních škol
z naší městské části, spojené s rozsvícením vánočního stromečku,
0. pr
osince 200
se letos koná v pondělí 110.
prosince
20077 v 1155 hodin na
„Vavřineckém náměstíčku“ (mezi kostelem a restaurací
Svatovavřinecký dvůr).
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V souladu se schválenou metodikou pro poskytování žádostí
neziskovým organizacím z rozpočtu městské části je třeba podat
jpozději 3311. ledna 2008
žádost na ÚMČ ne
nejpozději
2008. V návrhu rozpočtu
městské části pro letošní rok je na podporu činnosti neziskových
organizací, působících v naší městské části, předpokládáno stejně
jako loni 120 000 Kč. Úspěšní žadatelé, kteří v uplynulém roce
obdrželi neinvestiční dotaci z rozpočtu městské části, mohou
předložit čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám v dokumentech
v roce 2007 o existenci a právním postavení žadatele (stanovy,
zakládací listiny, registrační listiny apod.), v dokladech o IČ, ve
smlouvě o zřízení běžného účtu a některých dalších dokladech
uvedených v šabloně žádosti o poskytnutí dotace. Další informace
jsou dostupné na internetových stránkách www.reckovice.cz.
Mar
ek Vis
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ÚMČ tímto oznamuje, že ve dne 3311. pr
prosince
20077 nebude
osince 200
z důvodu čerpání dovolených přítomen na ÚMČ žádný pracovník
Oddělení životního prostředí a Bytového odboru. Ostatní odbory
jsou veřejnosti otevřeny stejně jako v jiné úřední dny.
Děkujeme za pochopení.
JUDr
elo
JUDr.. Jana Ot
Oteevř
vřelo
elovvá
tajemnice ÚMČ
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Na naší škole - ZŠ Horácké náměstí - věnujeme pozornost
vedle základních cílů výuky i žákům, u nichž se projevuje talent
v některé oblasti jejich školní činnosti. Jednou z příležitostí prezentace
jejich nadání je i účast v různých soutěžích.
V rámci českého jazyka byla touto příležitostí celostátní literární
soutěž „Každý jednou začíná,“ do níž zaslalo svoje příspěvky 2014
dětí z celé ČR. Mezi nimi bylo i 28 prací žáků naší školy. Po
prvním výběru poroty postoupilo do dalšího kola 599 příspěvků,
mezi kterými bylo i 8 prací našich žáků.
ož Dv
oř
áč
ek
Největšího úspěchu dosáhl Ambr
Ambro
Dvoř
ořáč
áček
ek,, žák IX. A
A,
jehož práce byla zařazena mezi nejlepší a postoupila do finále.
Ambrož Dvořáček tímto prokázal svůj talent v oblasti tvůrčího
psaní a po zásluze obdržel diplom za 2. místo v celostátní literární
soutěži, včetně ocenění poroty cenou „Mladý spisovatel.“
Mgr
elk
Mgr.. Dagmar Char
Charvvát
átoová, učit
učitelk
elkaa ČJ

J. Jandl
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
BRNO - ŘE
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ŘEČK
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INF
ORMUJE O NO
VÝCH
INFORMUJE
NOVÝCH
AK
TIVIT
ÁCH OD PR
OSINCE 200
7:
AKTIVIT
TIVITÁCH
PROSINCE
2007
„Toula
tičky“ - nový kroužek pro děti a jejich kamarády, rodiče,
oulavvé bo
botičky“
prarodiče. „Toulavé botičky“ vás ponesou na zajímavé výpravy do
pozoruhodných míst v blízkém i vzdáleném okolí města Brna.
Budeme navštěvovat kulturní akce a výstavy.
INFO
7)
INFO:: K. Pso
Psottová (732 325 45
457)
Dílničky u Vč
elič
ek - pátky od 16.00 do 18.00 hodin.
Včelič
eliček
Místo konání: Obchůdek „U včeliček“, Palackého třída 104 (mezi
zastávkami Husitská a Semilassem). Začali jsme už v listopadu.
V prosinci se uskuteční:
7. 112.
2. - V
oňa
ové ozdob
tr
omeč
ek
Voňa
oňavvé látk
látko
ozdobyy na sstr
tromeč
omeček
ek,,
14. 112.
2. - V
ánoční př
áníčk
a.
Vánoční
přáníčk
áníčka.
BLIŽŠÍ INFORMA
CE o všech akcích, kroužcích Domu dětí
INFORMACE
v Řečkovicích najdete na adrese: www.dumdeti.vesele.info

Už jste viděli novou učebnu chemie na ZŠ Horácké náměstí?
To je „bomba!“ Sdělovaly si děti po první hodině chemie. Slova
nadšení se ozývala i z řad učitelů. Však je také s čím pracovat!!!
Dataprojekce, vizualizér, počítače s internetovým připojením,
digestoř, DVD přehrávač, stoly pro skupinovou práci v podobě
benzenových jader, ... Všechny tyto „vymoženosti“ usnadňují zařazení
moderních pedagogických metod do výuky. Bezpečnostní vybavení
učebny dává mnohem větší prostor pro pokusy ve výuce. Učebnu
mohou využívat všichni vyučující, neboť je rozdělena na část pro
chemické pokusy a část pro skupinovou práci.
Rádi Vás přivítáme v učebně u příležitosti dne otevřených
3. pr
osince 200
dveří, který se uskuteční ve čtvr
čtvrttek 113.
prosince
20077.
Mgr
Mgr.. Lenk
Lenkaa R
Roovná

MA
TEŘSKÁ ŠK
OLA A ZÁKLADNÍ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
ŠK
OLA PR
O TĚLESNĚ
ŠKOLA
PRO
POS
TIŽENÉ
POSTIŽENÉ
KOCIÁNKA 6, 612 00, BRNO
Zápis do mat
eřs
ké šškkoly pr
oběhne dne:
proběhne
mateřs
eřské
8. únor
6. 00 hod. na pa
vilonu A
únoraa 2008 8.00 - 116.
pavilonu
Zápis do základní šškkoly pr
oběhne dne:
proběhne
3.00 - 116.
6. 00 hod. na pa
vilonu Def
8. únor
únoraa 2008 113.00
pavilonu
Poskytujeme vzdělávání ve vzdělávacích programech:
tní šškkola, P
omocná šškkola
Zvláštní
Pomocná
Základní šškkola, Zvláš

ZUŠ VÍTĚZSLA
VY KAPRÁL
OVÉ,
VÍTĚZSLAVY
KAPRÁLO
PALA
CKÉHO TŘÍD
A 70,
PALACKÉHO
TŘÍDA
BRNO - KRÁL
OVO POLE
KRÁLO
informuje o prosincových akcích:
3. prosince

14.00 hod.

5. prosince

18.00 hod.

12. prosince

18.00 hod.

PhDr
PhDr.. Radk
Radkaa Dohnalo
Dohnalovvá, psycholog SPC
Mgr
elecs
én
yio
Mgr.. Olga K
Kelecs
elecsén
ényio
yiovvá, speciální pedagog SPC

SOUKR
OMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLE
CKÁ
SOUKROMÁ
UMĚLECKÁ
ŠK
OLA UNIVERSUM, s.r
.o.
ŠKOLA
s.r.o.
BRNO - ŘE
ČK
OVICE, KOŘENSKÉHO 23A
ŘEČK
ČKO

Bezbariérové divadlo Barka
Koncert nejen pro seniory
Koncertní sál ZUŠ
Žákovský večer
Koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert

ZUŠ V. Kaprálové přeje všem svým žákům a příznivcům šťastný
rok 2008!
H. Jank
Jankoovská

universum@volny.cz

www.universum.wu.cz

SRDEČNĚ ZVE na
VÁNOČNÍ K
ONCER
T
ONCERT
KONCER
žáků hudebního a tanečního oboru
a
VÝS
TAVU
VÝST
prací žáků výtvarného oboru
osince 200
v pondělí 17. pr
prosince
20077 v 1177.00 hod. v sále šškkoly na
Koř
ens
kého ul. 23a
ořens
enského
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1. NH BRNO o.s., oddíl národní házené
Novoměstská 21, 621 00 Brno,
IČO: 26627809
Bank. spojení: ČSOB Brno,
č. účtu: 183944484/0300,
www.1nhbrno.cz, e-mail: 1nhbrno@1nhbrno.cz
Výsledk
ový souhr
n oddílu nár
odní ház
ené Br
no ýsledko
souhrn
národní
házené
Brno
podzimní část
Ligové házenkářské soutěže mají pro letošní rok dohráno. Podzim
byl z pohledu oddílu 1. NH BRNO celkově úspěšný. Předsezónní
cíle se takřka do puntíku vyplnily. Navíc se již 3. prosince 2007
chystá slavnostní otevření nového zázemí s tribunou na našem
domovském hřišti v Brně - Řečkovicích při ZŠ Novoměstská 21.
Trenér brněnského týmu Zdeněk Filípek se musel celou podzimní
částí soutěže potýkat s úzkým kádrem, ale i přesto je po podzimu
náš oddíl se ziskem sedmnácti bodů na třetím místě tabulky se
ztrátou tří bodů na první tým soutěže. Brňané drží na svém hřišti
v Řečkovicích důležitý primát. Před domácím publikem totiž
všechna svá utkání oddíl 1. NH BRNO dokázal vyhrát.
Jednoznačné pravidlo z domácích klání znělo: „Můj dům, můj
hrad“. Tuto frázi nemohl konstatovat žádný jiný prvoligový klub
v České republice.
Co se týče „B“ týmu, tam je to podobné jako u kolegů z nejvyšší
soutěže. Třetiligová rezerva, která je nováčkem této soutěže, se
stala letošním překvapením a obsadila také bronzové umístění.
1. NH BRNO „B“ se může opřít o mladé hráče, kteří jsou do
dalších let pro náš oddíl velkým příslibem.
Další, tentokrát mladší kategorie hráčů, je prozatím v klidném
středu tabulky. V jihomoravském oblastním přeboru v kategorii
„Starší žáci“ je náš oddíl na šestém místě a v mladších žácích na
místě pátém.

Hodnocení podzimní části sezóny trenérem a prezidentem
1. NH BRNO Zdeňkem Filípkem: „Po podzimní části jsme chtěli
být v obou vrcholových kategoriích do celkového třetího místa,
a to se nám nakonec také podařilo. I po různých peripetiích
a s oslabenou sestavou jsem s průběhem podzimu spokojen,“
konstatoval kapitán a prezident brněnského družstva. Brněnský
oddíl nehraje jen nejvyšší soutěž, ale patří k němu i kvalitní
mládežnická základna…“Náš „B“ tým, který hraje třetí ligu prvním
rokem, obsadil také třetí místo a i s tímto výsledkem jsem také
nesmírně spokojen. Především jde o mladé talentované hráče,
kteří ukázali svou sílu a kvalitu,“ pochválil své svěřence za úspěšný
podzim trenér oddílu a sedminásobný mistr národní házené
Zdeněk Filípek. Zároveň zve všechny fanoušky národní házené
na nově zrekonstruované hřiště v Řečkovicích.
Jarní část soutěže startuje v měsíci dubnu, a to v neděli 13. dubna
2008, kdy naše družstvo přivítá nováčka ze Staré Vsi.
Roman Zajíč
ek
Zajíček

T J JUDO BUDO BRNO - ŘE
ČK
OVICE
ŘEČK
ČKO

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Judistický oddíl JUDO BUDO Brno-Řečkovice dosáhl
vynikajícího úspěchu. Na přeboru České republiky v kategorii starších
žáků, který se konal dne 27 října 2007 v Mohelnici, zvítězil ve váze nad
tý Ladisla
73 kg zakládající člen oddílu - 14ti le
letý
Ladislavv Zaple
Zaplettal - a stal se
přeborníkem České republiky na rok 2007. Soutěží, ve které startovalo
18 závodníků, prošel bez jediného zaváhání. Celkový počet všech
účastníků přeboru byl více jak 150 sportovců z celé České republiky.
Oddíl judo, který je zaměřen především na výuku judo
a sebeobrany dětí a mládeže v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
začal svou činnost v sezoně 2001-2002, tzn. funguje už sedmou
sezonu a prošlo jím několik desítek sportovců. Hlavním trenérem
je ing. Jiří Hirsch a tréninkovým místem je od počátku sál ZUŠ
Universum na Kořenského ulici. Počet sportovců se z původních
8 zvýšil na současných 30 členů, kteří úspěšně reprezentují Brno na
mnoha soutěžích po celé republice.
za TJ JUDO BUDO
J. Hir
sch, Mobil: 73
1/603629
Hirsch,
731/603629
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ÚSPĚŠNÝ PODZIM

730 LET OD PR
VNÍ PÍSEMNÉ
PRVNÍ
ZMÍNKY O ŘE
ČK
OVICÍCH
ŘEČK
ČKO

Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s úspěšnou podzimní částí
sezóny 2007/2008 fotbalistů mladší přípravky „A“ SK Řečkovice. Průběh
podzimní části stojí za krátké ohlédnutí. Sehráli jsme osm mistrovských
utkání, z toho sedm vítězných a dvě přátelská utkání, obě vítězná.
V tabulce se nacházíme na druhém místě vinou horšího skóre.
Na úspěších se podíleli hráči: F. Hubáček, D. Kinzl, D. Daška,
M. Vican, A. Blažek, P. Hlavai, V. Straka, J. Kašuba, T. Polách,
D. Albrecht, J. Winkler a P. Kuchár.
Využívám příležitosti a děkuji všem hráčům za tréninkovou píli
a jejich rodinným příslušníkům za morální podporu na zápasech.
Chci Vás pozvat na naše utkání, při nichž se střídají pocity vítězství
se slzami zklamání, které jsme zažili na „Zápase podzimu
s Bohunicemi“. Věřím, že na úspěšnou podzimní část navážeme
dobrou zimní přípravou, kterou zúročíme na přípravných zimních
turnajích, a na jaře se popereme o první místo v tabulce.
Za SK Řečk
enér Mar
ek Kinzl
Řečkoovice tr
trenér
Marek

JUBILANTI

V běhu času, jakým se letošní rok již pomalu chýlí ke svému
konci, je třeba si připomenout jedno významné výročí, vážící se přímo
k naší městské části.
V letošním roce je tomu právě 730 let od doby, kdy se objevila
tato první písemná zmínka o Řečkovicích: „Otakar, král český
a markrabě moravský… (ustanovuje), aby naše brněnská kaple, kterou
jsme ke cti sv. Jana Křtitele dali postavit a postarali se o její posvěcení,
poskytujíce patřičnou podporu, aby jí, jsa podpořen k živobytí nutnými
příjmy, mohl u ní sloužit kněz, jemuž je ona kaple svěřena, a kapli
samou jsme nadali štědrým věnem, udílejíce jí dvůr v Řečkovicích
s 5 lány tamtéž i s příslušenstvím, totiž lesy, loukami, pastvinami,
pokud nenáleží počtem ke zmíněnému dvoru.“
Tato listina, kterou 4. zář
záříí 112277 král český a markrabě moravský
Přemysl II. Otakar propůjčil zdejší dvůr Řádu Johanitů na Špilberku,
je historicky prvním doloženým písemným pramenem, který zmiňuje
obec Řečkovice.
A odkud že se vzal ten zvláštní název naší městské části? Název
Řečkovice označuje sídliště založené na říčce, na vodě, spíše na říčkách,
na vodnatém místě a pochází asi z 11. až 12. století, než došlo k úžení
staročeského dlouhého é na í. Řečkovice bylo ono sídliště, popř. jen
dvůr bohatý na „řéční vodu“, a „Řečkovici“ se pak zvali zdejší obyvatelé.
Ostatně ještě do počátku 70. let minulého století býval v dnešním
parku u kostela na Palackého náměstí rybník.
V průběhu staletí se pak na řečkovickém panství vystřídalo mnoho
majitelů. Po vzniku Československé republiky v roce 1919 se v rámci
vytvoření Velkého Brna do té doby samostatná obec Řečkovice připojila
k městu Brnu, kdežto sousední Mokrá Hora se k Brnu připojila až
později, v roce 1960.
V roce 1990 byla vytvořena spojením obou těchto částí společná
městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, která se v dnešní podobě
s rozlohou 756 ha a necelými 16 000 obyvateli řadí mezi středně velké
městské části v rámci Statutárního města Brna a tvoří nejsevernější
předměstí Brna. Z její celkové rozlohy zaujímá 10 % zastavěná plocha,
28 % plocha pro zemědělské účely, 38 % tvoří lesy a 24 % pak pozemky
pro jiné využití.
V roce 1992 se sídlem radnice, a tím i obnovené místní
samosprávy, stal zdejší řečkovický zámeček na Palackého náměstí.

Jan Jandl

V MĚSÍCI ŘÍJNU 200
7
2007
SLA
VILI VÝZN
AMNÉ ŽIV
OTNÍ JUBILEUM
SLAVILI
VÝZNAMNÉ
ŽIVO
TIT
O N
AŠI SPOL
UOBČANÉ
TITO
NAŠI
SPOLUOBČANÉ
Bohumil VOTAVA
95 let
Vilém TICHÝ
92 let
Vlastimil PŘIBYL
85 let
Oldřich HANIŠ
85 let
Eva STUCHLÍKOVÁ
85 let
Jiří RUČNÝ
80 let
Miluška TÚMOVÁ
80 let
Věra VRBICOVÁ
80 let
NAŠIM OSLA
VENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠE
OSLAVENCŮM
NEJLEPŠÍ PŘEJE RED
AK
CE.
REDAK
AKCE.

GALERIE ŘE
ČK
OVICKÝCH R
ODÁKŮ
ŘEČK
ČKO
RODÁKŮ
HERE
C GUS
TAV NEZV
AL
HEREC
GUST
NEZVAL
Vážení obyvatelé Řečkovic,
dovolte, abych vás na sklonku tohoto roku pozdravila a na chvíli vás vyrušila z případného předvánočního shonu a pořizování dárků.
Dne 18. listopadu 2007 totiž uplynulo plných 100 let, kdy se ve vašich Řečkovicích narodil Gustav Nezval - pozdější slavný milovník
naší meziválečné kinematografie (+ 17. 9. 1998).
Gustav Nezval by sice tomu označení milovník rád nebyl, neboť jeho celoživotní láskou bylo především divadlo, které mu učarovalo
už v dětství právě v rodných Řečkovicích a dle vlastních slov ho na herectví přitahovaly hlavně charakterní postavy - ovšem popularitu mu
přinesly ony zmiňované role milovníků, kterým vděčíme i my za to, že se jimi můžeme občas pobavit i dnes.
Než Gustav Nezval dosáhl této neplánované filmové slávy, prošel nejprve mnoha zkušenostmi divadelními. Jako mladíček začínal
s řečkovickými ochotníky, kde si ho všiml ředitel z divadla Na Veveří. Gustav se tak dostal do Brna, chodil tu na zkoušky
a začal navštěvovat herecké kurzy. Jeho maminka, vdova, považovala synův zájem o divadlo za přechodnou záležitost, rozhodně však ne
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za dobrý způsob obživy. A tak kvůli ní sice vystudoval strojní průmyslovku, také
potom chvíli pracoval jako stavební kreslič, k divadlu však záhy stejně utekl a nikdy
v životě ho už neopustil.
V devatenácti si jako elév vyzkoušel pár roliček v Národním divadle, poté dva roky
putoval s kočovnými společnostmi, a po vystřídání několika kamenných divadel Švandovo, Vlasty Buriana, Jihočeské divadlo, Moravskoslezské divadlo, Zemské divadlo
v Brně - zakotvil ve Vinohradském divadle v Praze, kde působil téměř 35 let.
Mezitím ho také objevil film. Veselohra „Jarčin profesor“ z roku 1937 odstartovala
Gustavu Nezvalovi jeho milovnickou éru. Následoval „Ideál septimy“, „Děti na
zakázku“ či „Ženy u benzinu“. Z rolí, jež pak Gustava Nezvala vynesly na tehdejší
hvězdné filmové nebe, mohu připomenout Černého myslivce z „Babičky“, kapitána
kavalerie Leona z Costy v „Maskované milence“, houslistu Toníka v „Muzikantské
Lidušce“, nadporučíka Vargu v „Nočním motýlovi“ a především nezapomenutelného
„Jana Cimburu“ ve stejnojmenném filmu. S ním se Gustav Nezval konečně dočkal
velké dramatické role, za níž mu v roce 1941 byla udělena Národní cena.
Gustav Nezval byl ve své době skutečnou hvězdou, přímo zbožňovaným idolem
mnoha paní, žen a dívek: když hrál, kina praskala ve švech - on stál ale vždy pevně
oběma nohama na zemi. O popularitě řekl: „Je to barevný motýlek, který se člověka
více či méně dotkne a pak rychle
odletí.“
V jeho herecké náruči se střídaly
tehdejší krásky, Hanou Vítovou
počínaje, přes Lídu Baarovou, Adinu
Mandlovou, Marii Glázrovou, až po
Jiřinu Štěpničkovou. Svou jedinou
životní partnerku, tanečnici Gertrudu,
však nikdy „nevyměnil“. Jejich
manželství, z něhož se narodili dva
synové, vydrželo téměř 57 let, do
smrti paní Nezvalové v roce 1994.
Pokud to Gustavu Nezvalovi
dovolil čas, rád se vracel do rodných
Řečkovic. Když jsem o vašem
rodákovi psala knihu „Gustav Nezval
… oči spíše sympatické“, od
pamětníků jsem se dozvěděla, že se
nikdy jako hvězda nechoval: „Když
Gusta přijel do Řečkovic, vždycky se
k nám hlásil. Byl to ohromný člověk,
příjemný a dobrý přítel. Obyčejný,
přitom ale neobyčejný chlap.“
Sám Gustav Nezval na své dětství
v Řečkovicích vzpomínal takto: „Mým
domovem, mým královstvím, mým
světem a zároveň i rodným domkem
se stal malý domek v Řečkovicích,
v Banskobystrické ulici č. 144. Tehdy
se ovšem ta ulice jmenovala Jiřího
z Poděbrad. Řečkovice tehdy čítaly
maximálně snad tři tisíce lidí. Byly
vesnicí ryze českou, což poměrně ostře
kontrastovalo s Brnem, kde převažoval
všude německý živel. Navíc dostat se
tehdy do Brna nebylo pro nás tak úplně
snadnou záležitostí. Řečkovice ještě
zdaleka nebyly součást Brna, a tak výlet
do města znamenal nejprve pěší
pochod do Králova Pole, odkud bylo
teprve možno pokračovat tramvají.“
Gustav Nezval propůjčil svým
divadelním i filmovým postavám
vlastnosti, které mu byly dány do
vínku i v životě - šarm, noblesu,
kavalírství, hrdost a poctivost, a také
smysl pro humor.

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Přeji vám nejenom v tom
nadcházejícím roce 2008 především
to, abyste potkávali co nejvíce
takových neobyčejně obyčejných lidí,
jakým byl Gustav Nezval.
Pavlína V
ajčner
Vajčner
ajčneroová

Placená inz
er
ce
inzer
erce
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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.
AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií, rovnací
zařízení. Tel. 728 101 936.
SPRÁVA a zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování počítačů,
PC sestavy, zálohování dat. Tel: 728 041 247, www.netmasters.cz
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
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“.
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 (konečná tramv. č. 6,7, zastávka autobusu č. 42,
41, 70) ceny: střih + fouk. 250,- Kč, trvalá, melír, barvení 490,- Kč
vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Prac. doba záleží na Vás!
OD LEDNA 2008 budu pracovat v Kr. Poli. Hledám ke koupi byt
nebo menší RD v lokalitách Řečkovice, Kr. Pole, Medlánky. Platba
hotově do 3 mil. Děkuji. Tel.: 775 674 540.
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ PARKET. Tel.: 721 775 600.
PRONAJMU garáž na ulici Novoměstská. Tel: 549 271 555.
UVOLNÍM udržovanou zahrádku s částečně zařízenou chatkou
v lokalitě ůÚLEHLE II“ Tel.: 732 261 454.
PRODÁM garáž, O. V. v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.
MUDr. Petr Zlámal, Centrum gynekologické péče, Gromešova 36,
Brno. Dovolená: 17. 12. 2007 - 2. 1. 2008. Trvá možnost registrace.
Tel.: 541 225 296.
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra.
Poruchová služba - elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
HLEDÁM pronájem bytu 1+1 nebo garsoniéru nebo rodinný
domek. Rád se zapojím při údržbě domku. Nabídněte. Tel.: 732
776 831.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA, tel.: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu
NABÍZÍM kosmetiku Orif lame s 30% slevou. Dále dárečky
v hodnotě 3.000,- Kč. Jak? Tel.: 776 600 876.
HLEDÁM spolehlivou spolupracovnici do kanceláře - nástup možný
ihned. Info - tel.: 774 816 139.
PRODÁM byt 3+1 na Horáckém nám. 3, po rekonstrukci. Bez RK!
Tel. 777 853 442.
TNT POST ČR, s.r.o.. se sídlem v Brně hledá v této oblasti
doručovatele reklamních letáků. Vhodné zejména pro studenty,
důchodce, matky na MD. Bližší informace získáte na tel. čísle 545
42 10 17, 724 450 808.

PR
ONÁJEM neb
yt
ové (čás
t. b
yt
ové) pr
os
PRONÁJEM
nebyt
yto
(část.
byt
yto
pros
osttor
oryy na ulici
Mácho
ně, Kr
ál. P
oli, plocha 68m2. Půdní
Máchovva, v Br
Brně,
Král.
Poli,
ves
žnos
tí par
esttavba, no
novvá, s mo
možnos
žností
parkkování.
Tel.: 55441 22111 052, 602 703 6672.
72.

CHCETE prodat dům či byt? Máte hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu! www.realitniporadna.cz, tel.: 549 213 229.
HLEDÁM k pronájmu byt i rod.dům v této lokalitě. Tel.: 731 618 455
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Již tradičně se mohou obyvatelé nejen Řečkovic, ale celého Brna
těšit před Vánocemi na výjimečné kulturní prožitky, které jim ve
spolupráci s náboženskou obcí Církve československé husitské
v Řečkovicích nabízí občanské sdružení Verbum et Musica. Tento
prosinec potěší všechny příchozí svým uměním Štěpán Rak s Alfredem
Strejčkem a o týden později smyčcový soubor Moravské kvarteto.
Přítomností pánů Raka a Strejčka navazuje Verbum et Musica
na dřívější spolupráci, když zde před rokem na stejném místě mohli
diváci vyslechnout světoznámý koncertní projekt Vivat Comenius představení, které má za sebou přes 600 repríz, honosí se cenou
UNESCO a svoji stopu zanechalo na čtyřech kontinentech ve více
než třiceti zemích světa.
Štěpán Rak - kytarový virtuos, skladatel, první vysokoškolský
profesor oboru kytara u nás, muž, který vyučuje po celém světě
a svá představení prezentoval s velkým úspěchem v Rusku, Mexiku,
Japonsku, Číně, USA a dalších osmašedesáti zemích. Alfred Strejček,
několikanásobný laureát soutěží profesionálních umělců
v uměleckém přednesu, plynule přednášející nejen v češtině, ale též
latině, angličtině, němčině a španělštině, známý mimo jiné ze
spolupráce s Českou filharmonií, Českým rozhlasem či Jaroslavem
Svěceným. Tyto významné osobnosti nám tentokrát do Brna přivážejí
hudebně-literární adventní pohlazení, nazvané Vánoční rozjímání.
Diváci se mohou těšit na recitace a přednesy, umě skloubené
s hudebními doprovody kytary, fléten a zpěvu. Koncertní představení
tř
edu 5. pr
osince 200
9.00 hod. vvee Sbor
u
se uskuteční ve sstř
tředu
prosince
20077 v 119.00
Sboru
Páně CČSH na V
ážného 6 v Br
ně - Řečk
ovicích.
Vážného
Brně
Řečko
tř
edu 112.
2. pr
osince 200
O týden později, tedy ve sstř
tředu
prosince
20077, na témže
místě a ve stejný čas, vystoupí smyčcový soubor Moravské kvarteto.
Historie souboru sahá až do roku 1923. Současnou, již třetí generaci
hudebníků, tvoří pod vedením prima Jiřího Jahody (1. housle) Radoslav
Havlát (2. housle), Jan Řezníček (viola) a Josef Klíč (violoncello) členové Státní filharmonie Brno či operního orchestru ND v Brně.
Moravské kvarteto získalo za dobu svého působení mnoho cen
a veřejných uznání po celém světě, když vystupovalo v různých zemích
Evropy a Asie. Soubor se vždy snažil věnovat patřičnou pozornost
nejen klasickým dílům hudebních velikánů, nýbrž i soudobé moravské
tvorbě. Ve středeční večer však budeme mít příležitost vyslechnout
tvorbu A. Dvořáka (smyčc. kvartet F Dur, op. 96 „Americký“),
J. Haydna (smyčc. kvartet F Dur, op. 3, č.5) a W. A. Mozarta (smyčc.
kvartet B Dur „Lovecký“, KV 458 /1784/).
Návštěvníci koncertů budou mít také možnost zhlédnout prodejní
výstavu keramických a textilních výrobků dílny Nazaret. Lístky je možno
rezervovat na tel. číslech 737 625 092 a 777 035 160, vem@seznam.cz.
Doporučená výše vstupného činí 50 Kč, rezervace platí do 15-ti minut
před zahájením. Výtěžek bude věnován na ekumenickou činnost.
Těšíme se na setkání v Řečkovicích!
Jak
ub R. Marša
Jakub

Předvánoční adventní koncert, mající v naší městské části již
er
několikaletou tradici, se uskuteční také v letošním roce a to v út
úter
erýý
11. pr
osince 200
os
ince.
prosince
20077 v kkos
osttele sv
sv.. V
Vaavř
vřince.
Přesný časový začátek koncertu bude včas oznámen na úředních
deskách ÚMČ, výletových plochách a webových stránkách MČ:
www.reckovice.cz
Jan Jandl
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Neděle 116.
6. pr
osince 200
9.00 hod.
prosince
20077 - 119.00
kostel Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách
Štědr
4. pr
osince 200
4.00 hod.
Štědrýý den v pondělí 224.
prosince
20077 - 224.00
kostel sv. Janů (u Minoritů) v Brně
Bo
ží hod vvánoční
ánoční v út
er
osince 200
0.00 hod.
Boží
úter
erýý 25. pr
prosince
20077 - 110.00
kostel sv. Janů (u Minoritů) v Brně
Tř
álo
8.00 hod.
Třii kr
králo
álovvé v neděli 6. ledna 2008 - 118.00
kostel sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích
ká mše vvánoční“
Zazní „Čes
„Česká
ánoční“ od Jana Jakuba Ryby a Gloria!
Co no
novvého… Zdeňka Pololáníka

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Sdružení je podporováno Statutárním městem Brnem a MČ
Brno - Královo Pole.
Z . Šr
ámk
Šrámk
ámkoová

Přejeme všem občanům
naší městské části spokojené
a klidné prožití vánočních
svátků a úspěšné vykročení
do roku 2008.
členo
vé rredakční
edakční rrady
ady zpr
Č
členové
zpraavodaje ŘE
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.
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 12. 12. 2007. Zdarma.

