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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

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

VVVVVAAAAAVŘINEVŘINEVŘINEVŘINEVŘINECKÉ HODCKÉ HODCKÉ HODCKÉ HODCKÉ HODY 2004Y 2004Y 2004Y 2004Y 2004
V městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora se budou ve dnech 13. až 15. srpna 2004 konat tradiční Vavřinecké hody pod
taktovkou stárek a stárků „Řečkovické 13“ s kapelou Zdounečanka.

PRPRPRPRPROGRAM VAOGRAM VAOGRAM VAOGRAM VAOGRAM VAVŘINEVŘINEVŘINEVŘINEVŘINECKÝCH HODŮ:CKÝCH HODŮ:CKÝCH HODŮ:CKÝCH HODŮ:CKÝCH HODŮ:
PÁPÁPÁPÁPÁTEK  1TEK  1TEK  1TEK  1TEK  13. 8.3. 8.3. 8.3. 8.3. 8.

111115:005:005:005:005:00   Slavnostní odhalení sochy sv. Vavřince na Palackého nám.
111115:305:305:305:305:30 Hodové zvaní

SOBSOBSOBSOBSOBOOOOOTTTTTA  1A  1A  1A  1A  14. 8.4. 8.4. 8.4. 8.4. 8.

111110:000:000:000:000:00 Stavění máje
111115:005:005:005:005:00 Slavnostní průvod stárků ulicí Vážného

Předání hodových práv stárkům
Hodová zábava se Zdounečankou
Taneční vystoupení stárků „Rečkovické 13“

222221:301:301:301:301:30 Vylosování tomboly
23:0023:0023:0023:0023:00 Odchod stárků se Zdounečankou

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Vikýř
02:0002:0002:0002:0002:00 Zakončení zábavy
000004:004:004:004:004:00 Uzavření areálu

NEDĚLE  1NEDĚLE  1NEDĚLE  1NEDĚLE  1NEDĚLE  15. 8.5. 8.5. 8.5. 8.5. 8.

111110:000:000:000:000:00 Slavnostní mše v hodovém areálu
Zazpívá soubor Schola

111111:11:11:11:11:155555 Koncert Zdounečanky v parku na Palackého náměstí
111115:005:005:005:005:00 Nedělní hodová zábava - hraje Zdounečanka

Tancují a zpívají stárci
111116:006:006:006:006:00 Vystupuje DIVADELNÍ STUDIO Lídy Trnkové

s hudebně dramatickým pořadem pro děti
111118:008:008:008:008:00 Hraje cimbálová muzika LAČHO HANGOS

maďarské, romské, moravské lidové písně
20:4520:4520:4520:4520:45 Vrácení hodových práv - odchod stárků
222221:00 - 22:301:00 - 22:301:00 - 22:301:00 - 22:301:00 - 22:30 Hodové loučení se Zdounečankou
222224:004:004:004:004:00 Uzavření areálu

- V hodovém areálu bude připraveno bohaté občerstvení.
- Za Radnicí budou tradičně kolotoče, houpačky.
- V sobotu 14. 8. a v neděli 15. 8. proběhne tradiční hodová degustace vín z Moravské banky vín v přízemí rekonstruované

Sýpky za doprovodu cimbálové muziky.

Organizátoři a hodový výbor všechny srdečně zvou k hodovému veselí.

VÝZVVÝZVVÝZVVÝZVVÝZVA HODOA HODOA HODOA HODOA HODOVÉHO VÝBVÉHO VÝBVÉHO VÝBVÉHO VÝBVÉHO VÝBORORORORORUUUUU

Hodový výbor se na Vás všechny obrací s prosbou o přispění do hodové tomboly. Dary do tomboly je možné předat v průběhu týdne
od pondělí 9. 8. do 14. 8. na vrátnici ÚMČ Palackého nám. 11 od 8 do 15 hodin nebo při zahájení hodů v hodovém areálu.

DěkDěkDěkDěkDěkuuuuujeme a těšíme se na sejeme a těšíme se na sejeme a těšíme se na sejeme a těšíme se na sejeme a těšíme se na setkání v hodotkání v hodotkání v hodotkání v hodotkání v hodovém arvém arvém arvém arvém areálu.eálu.eálu.eálu.eálu.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 26. SCHŮZE RMČA Z 26. SCHŮZE RMČA Z 26. SCHŮZE RMČA Z 26. SCHŮZE RMČA Z 26. SCHŮZE RMČ
A Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XIII. ZASEDÁNÍ ZMČ

26. schůz26. schůz26. schůz26. schůz26. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 16. 6. Rada:6. 6. Rada:6. 6. Rada:6. 6. Rada:6. 6. Rada:

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - květen
2004,

- schválila harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005,

- schválila smlouvu o dílo na výměnu otopných těles v bytových
domech Renčova 18 a 20 s akciovou společností Tepelné
zásobování Brno, Hlinky 68, Brno,

- projednala bytové záležitosti,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,

- schválila pořízení herních prvků v hodnotě 216 tis. Kč do MŠ
Škrétova 2, MŠ Měřičkova 46 a MŠ Tumaňanova 59,

- neschválila zřízení restaurační zahrádky před provozovnou
U Lojzka, Měřičkova 18,

- jmenovala prof. MUDr. J. Vaňka, CSc., předsedou výboru
Vavřineckých hodů 2004 a schválila zakoupení daru ve výši
3 tis. Kč do tomboly Vavřineckých hodů,

- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

XIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se kXIII. zasedání ZMČ se konalo 2onalo 2onalo 2onalo 2onalo 24. 6. Zas4. 6. Zas4. 6. Zas4. 6. Zas4. 6. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,

- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- březen 2004,

- projednalo majetkové záležitosti - prodeje nemovitostí,

- vyslovilo souhlas s návrhem provést aktualizaci Regulačního plánu
Centrální části Řečkovic a Regulačního plánu komerční zóny
Ivanovice - Řečkovice, spočívající v úpravě terminologie a v úpravě
závazných a směrných částí regulativů,

- projednalo zápisy předložené jednotlivými výbory.

 L. F L. F L. F L. F L. F.....

STSTSTSTSTAAAAAVEBNÍ PRÁCE NVEBNÍ PRÁCE NVEBNÍ PRÁCE NVEBNÍ PRÁCE NVEBNÍ PRÁCE NA ULICI PODA ULICI PODA ULICI PODA ULICI PODA ULICI POD
ZAHRADZAHRADZAHRADZAHRADZAHRADAMI SKAMI SKAMI SKAMI SKAMI SKONČILONČILONČILONČILONČILYYYYY

Cyklisty i pěšáky hojně užívaná cesta kolem kurtů na
Mokré Hoře v ulici Pod Zahradami je dokončena. V loňském
roce zde byla provedena splašková kanalizace, hrazená zcela
z rozpočtu městské části v částce 1,77 mil. Kč. Přes zimu zde
byl pouze provizorní povrch, jenž byl nyní nahrazen novou
komunikací ze zámkové dlažby. Vzhledem k výrazně nižší
únosnosti podloží, než se předpokládalo, stála městskou část
tato investice rovné 2 mil. Kč. Nová komunikace je průjezdná
pouze v úseku od ulice Boženy Antonínové po začátek
tenisových kurtů. V tomto úseku vznikla dvě podélná
parkovací stání naproti rodinným domkům a dále u redukční
stanice plynu přibylo nové parkoviště pro 4 vozy. Konec
vozovky je vyznačen dvěma červenými pruhy a opatřen
sloupky, dále až k mostku přes Rakovec se jedná o chodník,
který by neměl být pojížděn vozidly.

Věřím, že tato nová komunikace na Mokré Hoře vám
zpříjemní třeba výlety k rybníkům u Vránova mlýna a že
z ní budete mít stejnou radost jako já. Nejedná se totiž
o takovou samozřejmost, jak by se mohlo zdát.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

VZKAZ PRVZKAZ PRVZKAZ PRVZKAZ PRVZKAZ PRO NĚKO NĚKO NĚKO NĚKO NĚKTERÉ ŘIDIČE Z ULICE ÚPRKTERÉ ŘIDIČE Z ULICE ÚPRKTERÉ ŘIDIČE Z ULICE ÚPRKTERÉ ŘIDIČE Z ULICE ÚPRKTERÉ ŘIDIČE Z ULICE ÚPRKOOOOOVVVVVAAAAA

Na Úprkově byly Brněnskými komunikacemi, a.s.,
opraveny chodníky a vozovka. Většina chodníků dostala novou
betonovou dlažbu, na vozovce je nová vrstva asfaltobetonu.
Ve slepé odbočce ulice téměř naproti Veselce však BKOM
odmítal chodníky opravit, neboť na nich často parkují auta
a nový chodník by byl od stání vozidel stejně brzy zničený.
Městské části se nakonec podařilo dojednat, že i tento úsek
chodníků bude opraven. Aby se chodníky nezničily, byl jeden
z nich proveden z asfaltobetonu právě proto, že by bylo možné
na tomto asfaltovém chodníku tolerovat stání vozidel, byť to
není v souladu s dopravními předpisy. Toto opatření se bohužel
nesetkalo s pochopením některých řidičů, kteří vytrvale parkují
na chodníku dlážděném.

Prosím proto řidiče, jichž se to týká, aby změnili své
zvyky a když už stojí na chodníku, ať si k tomu zvolí ten
asfaltový.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata
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ATELIER NATELIER NATELIER NATELIER NATELIER NA VRÁNOA VRÁNOA VRÁNOA VRÁNOA VRÁNOVĚ MLVĚ MLVĚ MLVĚ MLVĚ MLÝNĚÝNĚÝNĚÝNĚÝNĚ
Od roku 1999 se snažíme na Vránově mlýně vybudovat tvůrčí
prostor sochařského atelieru. Začali jsme investicí do projektu
a do zemních prací. Ty nás natolik vyčerpaly finančně i fyzicky,
že jsme v roce 2000 - 2001 museli přerušit přípravné práce,
abychom na jaře 2002 pokračovali s novým elánem. Bylo zapotřebí
zpevnit hráz rybníka a vyřešit odvodnění staveniště. Zvolili jsme
komplikovanější, zato však estetičtější a praktičtější variantu
otevřených drenáží skládaných z lomového kamene. Chtěli
bychom tak navázat na někdejší mlýnský náhon...
...ale to až v další etapě.

Teď je tu Atelier a galerie, které prozatím mají své masivní základy
a čekají na přísun nové energie a financí...
Rádi bychom pokračovali i letos, avšak v současné době hledáme
spoluinvestory, kteří by pomohli dokončit začaté dílo Atelieru.
Více informací je možno získat na adrese www.prummer.cz/
atelier.html

PPPPPatrik Vlčatrik Vlčatrik Vlčatrik Vlčatrik Vlčekekekekek

ZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORTUSU INFTUSU INFTUSU INFTUSU INFTUSU INFORMUJÍORMUJÍORMUJÍORMUJÍORMUJÍ
Všichni zahrádkáři se těší na léto, kdy zúročí svoji práci v zahrádkách, ale přesto si najdou čas na zájezd nebo odbornou přednášku.
Letní řez ovocných stromů bude u př. Rákusové na ulici Královka v Řečkovicích v sobotu 14. 8. 2004 v 9 hodin, v případě
nepříznivého počasí (déšť) 21. 8. 2004 v 9 hodin.
Podzimní zájezd bude v sobotu 18. 9. 2004. Sraz v Medlánkách v 7:30 hodin, v Řečkovicích na konečné tramvaje č. 1 v 7:45 hodin.
Kontakt: př. Magdová, tel.: 549 273 283.
Program: prodejní trhy v Kunštátu (keramika), jeskyně Rudka u Kunštátu, prohlídka hradu Pernštejn, občerstvení v Černé Hoře.
Členská schůze s malým občerstvením a besedou proběhne 15. 9. 2004 v 19 hodin v bývalém pivovaru na Palackého náměstí.
Na všechny naše akce srdečně zve výbor.

KLKLKLKLKLUBUBUBUBUBY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮ
Měsíce červenec a srpen jsou prázdninami i pro seniory, kteří se
pravidelně po celé první pololetí roku 2004 scházeli ve svých klubech
na přednáškách a na zájezdech.
Přednášky byly zaměřeny převážně na cestopisné náměty, při nichž
se důchodci seznamovali se státy téměř všech kontinentů, poznávali
jejich zajímavá města, přírodní krásy a způsoby života obyvatelstva.
Některé přednášky byly zaměřeny na zdravotnickou a historickou
tématiku.
Mimo přednáškovou činnost absolvovali exkurzi do Technického
muzea města Brna.
Při svých zájezdech navštívili architektonicky a historicky zajímavá
místa na Moravě i v Čechách.
Ve svých aktivitách budou senioři pokračovat i po prázdninách.
V Klubu důchodců na Kořenského ulici č. 23a se sejdou na své
první přednášce v pátek 10. září v 17 hodin a v Klubu důchodců na
Tumaňanově ulici č. 16 v pondělí 6. září rovněž v 17 hodin.
Na těchto setkáních obdrží programy přednášek na II. pololetí
2004 a budou připravovat svoje zájezdy na podzimní období.

J. Č.J. Č.J. Č.J. Č.J. Č.

K NEDOŽITÉMU JUBILEU JK NEDOŽITÉMU JUBILEU JK NEDOŽITÉMU JUBILEU JK NEDOŽITÉMU JUBILEU JK NEDOŽITÉMU JUBILEU JANANANANANA SKUTILAA SKUTILAA SKUTILAA SKUTILAA SKUTILA
Dne 8. srpna 2004 si připomínáme nedožitých 78 let řečkovického rodáka Doc. PhDr. Jana Skutila, CSc., vědeckého pracovníka
Moravského zemského muzea v Brně a bývalého člena Zastupitelstva naší městské části.
Jan Skutil se narodil v rodině významného vysokoškolského profesora a archeologa  Josefa Skutila  (1904 - 1965). Po maturitě na
gymnáziu v Králově Poli absolvoval Filosofickou fakultu MU v Brně. Po několikaletém učitelování na Ostravsku nastoupil do
Okresního archivu v Blansku, následně  do Archivu města Brna a poté pracoval až do konce svého aktivního života v Literárním
oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Externě později přednášel na Filosofické fakultě brněnské university, kde se rovněž
habilitoval.
Docent Jan Skutil byl autorem velkého počtu odborných literárně historických a jazykovědných článků a studií, samostatných
publikací i knih věnovaných místopisu mnoha moravských obcí a městeček. Tak i jeho zásluhou mohla být v roce 1993 vydána
reprezentační publikace "Řečkovice a Mokrá Hora", jediná publikace tohoto rozsahu zabývající se touto současnou městskou částí
Brna.
Jan Skutil byl rovněž členem mnoha odborných a vědeckých společností jako Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, Matice
moravské, Historické společnosti ČSAV v Praze, Muzejního spolku v Kralicích nad Oslavou i jiných.
V roce 1994 byl zvolen členem zastupitelstva naší městské části. V její kulturní komisi se podílel na zajištění a organizaci mnoha
kulturních a společenských akcí. V roce 1997 organizoval v Galerii na radnici také výstavu obrazů malířů z Centro Aletti v Římě
Marko Rupnika a Alexandra Inščenka. Při této příležitosti  měl čest přivítat  nynějšího kardinála Tomáše Špidlíka v naší městské části.
Jan Skutil zemřel 12. února 1998 a je pochován na zdejším hřbitově.

M. S.M. S.M. S.M. S.M. S.

JJJJJAK U NÁS SKAK U NÁS SKAK U NÁS SKAK U NÁS SKAK U NÁS SKONČILA VONČILA VONČILA VONČILA VONČILA VÁLKAÁLKAÁLKAÁLKAÁLKA
Úřad naší městské části - stejně jako Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna - byl před nedávnou dobou osloven občanem města, který požadoval
vypuštění připomínky padlých vojáků Rumunské královské armády z textu desky památníku osvobození umístěného v sousedství řečkovické radnice. Je
zřejmě vhodné podat k celé věci jisté vysvětlení.

V tomto roce uplynulo již 59 let od konce II. světové války a hrůzného období let nacistické okupace a nadvlády v bývalém
Protektorátu Čechy a Morava. Léta války jsou již pro většinu dnešních obyvatel spíš historickou událostí, o níž se dovídají z literatury nebo
filmů,  než osobní vzpomínkou  nebo vlastními prožitky.  Pamětníci válečných let postupně odcházejí na věčnost a ubíhající léta stírají
z povědomí lidí některá základní fakta, stejně jako zajímavé a dokreslující detaily z oněch let nebo kritických dnů.

Dlouhá léta totality jsme chodili každý květen a listopad klást kytice a věnce k památníkům osvobození v naší městské části.
Vzpomínali jsme těch, kteří nám v dubnových a květnových dnech roku 1945 přinesli svobodu a kteří obětovali své životy na válečném
poli daleko od své vlasti. Všichni jsme věděli, že vedle vojáků sovětských, jimž patří zcela po právu největší podíl na vítězství ve II. světové
válce, to byli v Brně a okolí též vojáci Rumunské královské armády, jimž připadl v některých městských čtvrtích a okolních obcích úkol
dokončit osvobození od Němců. Jako žáček základní školy jsem tehdy nedovedl pochopit, proč v oněch dnech se domy a okna směly
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VZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NA JANA JANA JANA JANA JANA HRA HRA HRA HRA HRUŠKUUŠKUUŠKUUŠKUUŠKU
Dne 11. června letošního roku zemřel pan Jan Hruška. Zpráva

tato zapůsobila jako onen příslovečný blesk, jenž znenadání udeří
z bezmračné oblohy. Byla natolik překvapivá, že teprve po chvíli
začíná mysl vnímat plný obsah onoho sdělení a z paměti vynořují
se vzpomínky, často ještě převelice čerstvé.

Jan Hruška, světově známý insitní malíř, si snad ze všech koutů
světa, které kdy poznal, nejvíce zamiloval tři místa. Rodné Lysice,
jimž stále patřilo jeho srdce, Šerkovice, malou obec u Tišnova, kde
strávil poslední léta svého života, a samozřejmě Řečkovice. Zde
totiž bývávala malá drogerie, po dlouhý čas jediný obchod svého
druhu v této části Brna. Za jejím pultem pan Hruška s nebývalou
ochotou, úsměvem a laskavostí po léta obsluhoval přicházející
zákazníky.

Čas však ještě nikdo nezastavil, a tak uzavřely se výklady
i vstup staré drogerie, a Jan Hruška měl pojednou více času věnovat
se své největší radosti - malování. Pod jeho rukama rodily se nové
a nové obrázky, stejné jako sama Mistrova duše, jemné, nesmírně
půvabné a poetické, optimistické svou sytou a čistou barevností.
Jejich jedinečná filigránská technika, jíž místo štětců posloužily

injekční stříkačky a jehly, nabízí srovnání se starobylými iluminacemi či drobnými výšivkami, vzbuzujíc obdiv laiků i zasloužené uznání
odborníků. Není tedy náhodou, že mnohá ceněná uznání i medaile ozdobily stěny Mistrova příbytku. Největší odměnou však Janu
Hruškovi vždy byla poděkování všech, kteří navštívili jeho domov či výstavu, neboť obrazy, které tvořil, vznikaly z pocitu radosti a radost
také dokázaly poskytnout bezpočtu lidí.

Mistr Jan Hruška opustil náhle tento svět jen několik dnů po oslavě svých 86. narozenin. Připomeňme si jej takového, jaký skutečně
byl - jako skromného, laskavého člověka, poctivého v životě i v umění, rozdávajícího radost i optimismus svým úsměvem i tvorbou.
Mnohé jeho obrázky již zůstanou nedomalovány, avšak vězme, že nikdy nezmizí z paměti a nezemře ten, kdo dál bude žít ve svém díle,
které přetrvává jako odkaz současníkům i budoucím pokolením.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi

SÍŇ JSÍŇ JSÍŇ JSÍŇ JSÍŇ JANANANANANA HRA HRA HRA HRA HRUŠKY ZŮSUŠKY ZŮSUŠKY ZŮSUŠKY ZŮSUŠKY ZŮSTTTTTANE PANE PANE PANE PANE PAMÁAMÁAMÁAMÁAMÁTKTKTKTKTKOUOUOUOUOU
Odchodem Mistra Jana Hrušky se uzavřela i krásná a letitá spolupráce a přátelství tohoto mimořádného člověka a světově

proslulého malíře s naší městskou částí. Byl to právě Jan Hruška, kdo svojí výstavou obrazů v prosinci roku 1992 zahájil více než
úspěšnou výstavní činnost kulturní komise zdejší rady. Tehdy, v ještě více než syrových provizorních podmínkách, proběhla výstava,
jejíž úspěch se v následujících letech snad již nikdy nezopakoval. Slova povzbuzení Mistra Hrušky na počátcích naší činnosti jsme si
později velmi často připomínali v okamžicích pochybností, zda v této činnosti pokračovat.

Když jsme v roce 1997 k blížícím se Mistrovým osmdesátinám uspořádali jeho druhou výstavu, přijal Jan Hruška naši nabídku
na zřízení stálé, rozsahem komorní výstavy jeho obrazů. Tak vznikla z daru Mistra Hrušky síň nesoucí jeho jméno, jíž do vínku
věnoval dvacet svých obrazů s ujištěním, že každý následující rok v den svých dožitých narozenin věnuje „svým Řečkovicím“ jeden
další obraz.. O rok později k 80. narozeninám udělila rada MČ Mistru Hruškovi polepšený znak městské části, jehož si malíř vysoce
vážil a jehož s respektem a hrdostí užíval.

V prosinci loňského roku, ve kterém dosáhl Jan Hruška věku 85 let, převzal na slavnostním večeru při příležitosti jeho třetí
výstavy v Řečkovicích nejvyšší ocenění, jehož se z rukou MČ může člověku dostat - Zlatou čestnou medaili městské části za zásluhy
jako první a dosud jediný občan. Mistr Jan Hruška již žel Bohu není mezi námi, jeho duch plný radosti a lásky k lidem však dál bude
žít s námi v jeho obrazech.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

zdobit jen vlajkami našimi a sovětskými, a proč byly zásluhy Rumunů, našich bratří ve Varšavské smlouvě i RVHP, zamlčovány. Proč na
Ústředním hřbitově kladli věnce k hrobům rumunských vojáků jen zástupci rumunského velvyslanectví, a to bez jakékoliv naší publicity,
spíš potají, jako bychom se my za tyto mrtvé osvoboditele styděli. Sám jsem se marně snažil sehnat někde rumunský prapor, třeba jen ten
malý a papírový, abych ho mohl dát za okno. Nikde nebyly.

Narodil jsem se těsně po skončení války v červenci 1945 a válečné události byly později velmi častým námětem hovorů, zvláště při
setkání s dospělými pamětníky těch dnů. Popírání zásluh rumunských vojáků jsem považoval za výraznou společenskou křivdu. Proto
jsem při první vhodné příležitosti, již jako člen Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora navrhl, aby při respektování obětí
bojovníků Rudé armády byly na památníku osvobození nad řečkovickou radnicí vzpomenuti důstojným způsobem i  padlí Rumuni. Stalo
se tak rozhodnutím rady  a jsem na to hrdý.

Již méně hrdý jsem však na to, že se opět mezi námi ozývají nedávní prznitelé myšlení i historie, kteří celá léta s chutí falšovali dějiny
a myšlení mladých lidí tím, že jim záměrně zatajovali pravdu. Nikomu nechci ubírat nic na jeho dějinných zásluhách o nás a naši svobodu,
tím méně vojákům Rudé armády. Nechci však ani mlčet před snahou pohrobků Gottwalda a jeho následovníků znovu překrucovat dějiny.

Všem, jimž není lhostejná historická pravda, bude proto určena veřejná přednáška s následující diskusí o tom, jak probíhalo
osvobození naší části Brna, kterou připravuje na podzimní měsíce Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ spolu se znalcem vojenské
historie a soudním znalcem Vlastimilem Schildbergerem a Společností Rumunů žijících v Brně.

Doufám jen, že se této besedy zúčastní i onen samozvaný vykladač historie z našeho města, aby si spolu s námi vyslechl informace
z úst skutečného odborníka, ale i místních pamětníků.

Termín besedy bude s dostatečným předstihem zveřejněn na stránkách našeho zpravodaje i dalšími obvyklými způsoby.

                                                                                                                             Dr                                                                                                                             Dr                                                                                                                             Dr                                                                                                                             Dr                                                                                                                             Dr. I. K. I. K. I. K. I. K. I. Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
                                                                      př                                                                      př                                                                      př                                                                      př                                                                      předseda Vedseda Vedseda Vedseda Vedseda Výboru prýboru prýboru prýboru prýboru pro náro náro náro náro národnosodnosodnosodnosodnostní menšintní menšintní menšintní menšintní menšiny ZMČy ZMČy ZMČy ZMČy ZMČ
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ČESKÁ POLKA A ŘEČESKÁ POLKA A ŘEČESKÁ POLKA A ŘEČESKÁ POLKA A ŘEČESKÁ POLKA A ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÁVICKÁVICKÁVICKÁVICKÁ
TŘINÁCTKATŘINÁCTKATŘINÁCTKATŘINÁCTKATŘINÁCTKA

Taneční páry Řečkovické třináctky jsou v české polce skuteční mistři.
Dokládá to především jejich skvělé umístění na Mistrovství ČR
v české polce, které se uskutečnilo 1. května tohoto roku v Chrudimi.
Z 26 soutěžních párů získaly řečkovické páry Libor Fuchs a Ivana
Pešková 6. místo, Miroslav Jambor a Jana Fraňková 13. místo, Tomáš Večeřa a Šárka Váňová
16. místo. Že je na co se dívat, se můžete přesvědčit na Vavřineckých hodech, které jsou zcela
v režii stárků Řečkovické 13.

O. PO. PO. PO. PO. P.....

111110. PT0. PT0. PT0. PT0. PTO SEVERKAO SEVERKAO SEVERKAO SEVERKAO SEVERKA
si dovoluje oznámit všem svým příznivcům,

že v září 2004 oslaví malé jubileum
20. N20. N20. N20. N20. NARARARARAROOOOOZENINY !ZENINY !ZENINY !ZENINY !ZENINY !

To je samozřejmě důvod nejen k oslavě, ale hlavně k velikému
setkání, vzpomínání, povídání… Výročí si připomeneme zejména
v kruhu rodinném za účasti všech pěti generací Severky, rodičů,
členů Fan Clubu a hromady dalších přátel. Ale budeme rádi,
když s námi budete vzpomínat i vy - protože Severka do Řečkovic
patří a je otevřená všem!

První informace jsou už dnes ke shlédnutí na adrese
www.severka.cz a brzy budou přibývat další. To hlavní vás ale
čeká v pátek 10. září v areálu bývalého Pivovaru v Brně -
Řečkovicích.
Od 16 hodin do noci zde bude k vidění výstava o našem
dvacetiletém životě, galerie nejlepších fotek, na řadu přijdou
různé doprovodné aktivity a nezapomeneme ani na drobné
pohoštění. Zájemci si odnesou sborníček či CD a můžou se
zapojit do ankety o NEJ fotku 1984 - 2004.

NNNNNa všechna všechna všechna všechna všechny přy přy přy přy přátátátátátele se těšíele se těšíele se těšíele se těšíele se těší
Hanča, RadečHanča, RadečHanča, RadečHanča, RadečHanča, Radečekekekekek, P, P, P, P, Paaaaavlin, Ďoubalík vlin, Ďoubalík vlin, Ďoubalík vlin, Ďoubalík vlin, Ďoubalík a další Sea další Sea další Sea další Sea další Severververververáciáciáciáciáci

P.S. Prosíme všechny bývalé Severáky, aby se nám ozvali a poslali
aktuální kontakty! Děkujeme.
Hanča Procházková, tel. 602 834 675, hanca@severka.cz

ÚSPĚCHY SPORÚSPĚCHY SPORÚSPĚCHY SPORÚSPĚCHY SPORÚSPĚCHY SPORTTTTTOOOOOVVVVVCŮ ZE ZŠCŮ ZE ZŠCŮ ZE ZŠCŮ ZE ZŠCŮ ZE ZŠ
NONONONONOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 211111

Již  několik sezón pracuje při  ZŠ Novoměstská velmi úspěšný
a činorodý školní sportovní oddíl florbalu pod vedením trenéra
pana Libora Haluzy.Jeho svěřenci mu svědomitou  trenérskou práci
zúročují  výbornými výsledky a skvělou reprezentací školy na různých
stupních florbalových přeborů, ať se již jedná o Florbal cup 2004,
kde obsadili 2. místo, nebo o účast v „Buldočí“ lize - právě vrcholí,
kde florbalový tým ve výkonnostní třídě ELEVOVÉ obsadil v silné
celonárodní konkurenci také 2. místo.
Představujeme vám úspěšné hráče florbalového týmu:
Filip Gregor, Filip Kejík, Jakub Ondryáš, Matěj Kristek, Daniel
Hruška, Alexandr Kytner, Lukáš Plavec, David Smíšek, Ondřej Teplý,
Aleš Pokorný.
Děkujeme hráčům i jejich trenérovi panu Haluzovi za vzornou
reprezentaci školy, blahopřejeme k úspěchům a do budoucna
přejeme ještě hodně vítězných zápasů.
Věříme, že příklad těchto žáků bude motivovat jejich vrstevníky
k cílevědomé sportovní činnosti a rozšíří řady aktivních sportovců.

MgrMgrMgrMgrMgr. L. L. L. L. Ludmila Kudmila Kudmila Kudmila Kudmila Kabátabátabátabátabátooooovvvvvááááá

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT

ÚSPĚCH KRASOÚSPĚCH KRASOÚSPĚCH KRASOÚSPĚCH KRASOÚSPĚCH KRASOJEZDCŮJEZDCŮJEZDCŮJEZDCŮJEZDCŮ
Ve dnech 21. a 22. května 2004 se konalo v Lustenau v Rakousku
juniorské Mistrovství Evropy v sálové cyklistice. Z oddílu
krasojízdy Sokola Řečkovice reprezentovali Českou republiku
v kategorii dvojic Jakub Mašek a Martin Šiler, kteří získali
bronzové medaile a obhájili tak loňské třetí místo.

VVVVVýbor Sokýbor Sokýbor Sokýbor Sokýbor Sokola Řečkola Řečkola Řečkola Řečkola Řečkooooovicevicevicevicevice
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RRRRRodičodičodičodičodiče,e,e,e,e,
půjdou Vpůjdou Vpůjdou Vpůjdou Vpůjdou Vaše děti POPRaše děti POPRaše děti POPRaše děti POPRaše děti POPRVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKVÉ DO ŠKOLOLOLOLOLY?Y?Y?Y?Y?
VVVVVezmětezmětezmětezmětezměte je te je te je te je te je také POPRaké POPRaké POPRaké POPRaké POPRVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVÉ DO KNIHOVNY!VNY!VNY!VNY!VNY!

Co přCo přCo přCo přCo připripripripripraaaaavuvuvuvuvujeme:jeme:jeme:jeme:jeme:
- v průběhu září registrace zdarma pro

prvňáčky ve všech provozech Knihov-
ny Jiřího Mahena

- ve čtvrtek 9. září 2004 slavnostní
pasování prvňáčků na čtenáře knihov-
ny s bohatým programem v atriu
ústřední knihovny na Kobližné 4 a na pobočkách

- do konce roku 2004 akce na podporu dětského čtenářství
v ústřední knihovně i na pobočkách

SleduSleduSleduSleduSledujtjtjtjtjte aktuální pre aktuální pre aktuální pre aktuální pre aktuální progrogrogrogrogram vam vam vam vam ve sve sve sve sve své knihoé knihoé knihoé knihoé knihovněvněvněvněvně
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V ZÁŘÍ ZAČÍNÁ VÝSV ZÁŘÍ ZAČÍNÁ VÝSV ZÁŘÍ ZAČÍNÁ VÝSV ZÁŘÍ ZAČÍNÁ VÝSV ZÁŘÍ ZAČÍNÁ VÝSTTTTTAAAAAVNÍ SEZVNÍ SEZVNÍ SEZVNÍ SEZVNÍ SEZÓNÓNÓNÓNÓNAAAAA
Podobně jako v divadlech a školách, i v naší galerii začíná sezóna měsícem září. Na její začátek jsme připravili zajímavou výstavu
obrazů pana Lubomíra Králíčka, brněnského rodáka, od 60. let minulého století občana Spojených států amerických a dnes za mořem
uznávaného malíře a restaurátora.
Pohnuté životní osudy tohoto mimořádného člověka budou zmíněny na vernisáži výstavy jeho obrazů, kterou připravila Komise
kultury a informací na pátek 10. září v 18 hodin. Mistr Králíček, jenž v dubnu tohoto roku oslavil osmdesátiny, nebude pravděpodobně
osobně přítomen, rovněž výstava jeho obrazů nebude prodejní. To však nic neubírá na půvabu jeho obrazů, které jednoznačně
dokládají, že i moderní doba a vše co s ní je spojeno včetně americké architektury 20. století může být klasickou technikou a umělecky
jasnou řečí reprodukováno na malířském plátně.
Výstava potrvá do neděle 19. září a bude přístupna v obvyklém režimu výstav.

I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.

TICHÁ ŘETICHÁ ŘETICHÁ ŘETICHÁ ŘETICHÁ ŘEČ SČ SČ SČ SČ STRTRTRTRTROMŮOMŮOMŮOMŮOMŮ
RicharRicharRicharRicharRichard  Td  Td  Td  Td  Tribularibularibularibularibula

obrazy

VVVVValtr  Baxaltr  Baxaltr  Baxaltr  Baxaltr  Baxaaaaa
dřevěné nástěnné plastiky

Červnová výstava uvedla současně dva autory - v Galerii na
radnici dobře známého krajináře Richarda Tribulu, a vůbec
poprvé také řezbáře Valtra Baxu z nedalekého Doubravníku.
Prvního z nich není třeba dlouze představovat, společně s kolegy
a přáteli z brněnského sdružení výtvarných umělců  PARNAS
vystavoval v naší městské části již několikrát.
Richard Tribula se malbě věnoval od dětství, nejprve soukromě
u Jiřího Doležala a později profesionálně studiem výtvarné
výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Dosud se účastnil více než třiceti společných výstav v Brně
a blízkém okolí. Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha
prodejních galeriích a soukromých sbírkách. Figurativní malíř,
kterého můžeme zařadit mezi pokračovatele novoimpresionismu,
nachází inspiraci ponejvíce na jižní Moravě v údolí řeky Dyje
mezi Lednicí a Valticemi, ale také v malebných jižních Čechách.
Vedle půvabných olejů a pastelů Richarda Tribuly se tentokrát
ve výstavní síni objevily svébytné řezbářské práce. Jejich autor,
Valtr Baxa, si za své povolání původně zvolil zahradnictví.
Vzdělání později rozšířil studiem na odborné škole s maturitou
v Rajhradu. Zatímco cit pro práci se dřevem a nesporný talent
dostal do vínku, základní poznatky a zkušenosti zřejmě získal
u svého dědy - stolaře. Výsledkem jsou pozoruhodné, mocně
působící řezbářské práce, které si dokážeme představit
v některých historických interiérech rustikálního charakteru.
Pozitivní ohlasy napovídají, že další Baxova tvorba bude náležet
k těm, ke kterým se po čase se zájmem vracíme.

I. KI. KI. KI. KI. Kolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvvááááá

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

Z DOMOZ DOMOZ DOMOZ DOMOZ DOMOVVVVVA I Z CESA I Z CESA I Z CESA I Z CESA I Z CESTTTTT
IVIVIVIVIVAN KULHEIMAN KULHEIMAN KULHEIMAN KULHEIMAN KULHEIM

Českomoravská vysočina, krajina pahorků, pastvin a hlubokých lesů,  místy posetá starobylými chalupami, si podmanila již řadu
moravských výtvarníků.
S Ivanem Kulheimem jsme se v Galerii na radnici setkali v květnu opět po sedmi letech.
Autor, narozený v Brně, strávil v této oblasti mnohé prázdniny již v dětském věku a mnohé volné chvíle v pozdějších letech. Od
počátku osmdesátých let začal malovat zdejší krajinu, především místa od Křižanova po Svratku. Od poloviny osmdesátých let
pořádal samostatné výstavy, účastnil se rovněž řady výstav kolektivních. V roce 1991 se stal členem Sdružení výtvarníků moravskoslezského
regionu, se kterým vystavoval doma i v sousedním Rakousku. V posledních letech se jeho práce objevily v Brně, Blansku, na Březinách,
v Adamově, Tišnově, Sněžném a na mnoha dalších místech na Moravě.
Vedle oblíbených námětů z domácího prostředí autor představil i několik atraktivních míst ze zahraničních pobytů (Motiv z Bretaně,
Přístav v St.Tropez, Nábřeží v St.Tropez, Pobřeží na Malorce, Na Krétě aj.). Mimořádné citové zaujetí krajinou a schopnost proniknout
do povahy zobrazovaného místa dávají tvorbě Ivana Kulheima osobitý a neopakovatelný charakter.

I. KI. KI. KI. KI. Kolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvvááááá

V ČERVNU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Karel  SPAZIER 90 let

Antonie  PŘIKRYLOVÁ 93 let

Božena  GABRHELOVÁ 90 let

Alois  NOVOTNÝ 85 let

Darija  PETRUŽELKOVÁ 85 let

Ludmila  ROVENSKÁ 80 let

Miloš  CEKR 80 let

Marie  BRAUNEISOVÁ 80 let

Ladislav  TUNKR 80 let

Miloslava  RYCHLÁ 80 let

Boris  ŠOTÁK 80 let

Stanislav  HRNČÍŘ 80 let

Alois  RYMEŠ 80 let

Ivan  BOJOK 80 let

Věra  ŽÁKOVÁ 80 let
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ČinnosČinnosČinnosČinnosČinnost MP - rt MP - rt MP - rt MP - rt MP - reeeeevírvírvírvírvíru Kru Kru Kru Kru Kr. P. P. P. P. Pole na kole na kole na kole na kole na katatatatatasasasasastrtrtrtrtrálním úzálním úzálním úzálním úzálním území MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa

Dne 21. 5. 2004 v 9:57 hodin byla hlídka strážníků vyslána na zastávku MHD Palackého náměstí, kam má přijet vůz MHD č. 41, vezoucí
silně podnapilou osobu, která není schopna chůze ani komunikace. Hlídka na místě zjistila, že v autobusu MHD se nachází ležící, silně
podnapilý muž v kominickém úboru. Muž opravdu nekomunikoval a nebyl schopen chůze. Hlídka proto muže vynesla ven z vozu MHD
tak, aby tento mohl pokračovat v jízdě, a přivolala na místo sanitu pro převoz do protialkoholní stanice. Sanita se na místo dostavila
v 10:10 hodin a opilý kominík byl převezen za asistence hlídky MP k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice. Tento kominík
zjevně nikomu pověstné štěstí nepřinese, protože ho nepřinesl ani sobě. Jeho jednání bude zřejmě kvalifikováno jako přestupek: „buzení
veřejného pohoršení“.

Dne 28. 5. 2004 ve 23:38 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. Vážného do restaurace Vysočina, kde došlo dle oznamovatele ke
rvačce, při které byl poškozen majetek restaurace a vznikla tedy škoda. Hlídka se na místo dostavila ve 23:42 hodin a zjistila, že došlo
k rozbití zrcadla a bezpečnostního skla u vchodových dveří. Na místě se též nacházeli oba aktéři uvedené rvačky. Na zařízení restaurace
vznikla škoda převyšující částku pět tisíc korun, a protože se oba znesváření kohouti nedokázali dohodnout na úhradě vzniklých škod,
byla na místo přivolána hlídka policie ČR, protože došlo k podezření ze spáchání trestného činu. Hlídka do příjezdu hlídky PČR zajistila
všechny důležité podklady, jako je totožnost pachatelů a poškozeného a zajistila místo činu. Po příjezdu hlídky policie ČR jim byla celá
záležitost předána.

Dne 31. 5. 2004 v 11:40 hodin byla hlídka vyslána k prověření oznámení na ul. Žitná, kde mělo dojít dle oznamovatele k poškození
několika vstupních dveří do panelových domů a k fyzickému napadení oznamovatele pachatelem. Hlídka na místě v 11:42 hodin zjistila,
že došlo k poškození vchodových dveří do několika panelových domů, a to tak, že byly vytrhány a odcizeny okrasné hliníkové lišty.
Hlídka kontaktovala oznamovatele a po zjištění, že není zraněn a nepotřebuje lékařské ošetření, od něj zjistila popis pachatele. Dle
uvedeného popisu začala hlídka ve spolupráci s druhou přivolanou hlídkou pátrat po pachateli. Druhá hlídka spatřila muže odpovídajícího
popisu u OS Billa na ul. Podpěrova. Muž měl u sebe dvě tašky, ze kterých vylézaly odcizené lišty. Hlídka se proto pokusila muže
kontaktovat. Muž ale na výzvu strážníků nereagoval a pokoušel se z místa utéct. Hlídka proto muže vyzvala slovy „jménem zákona“, na
což muž opět nereagoval. Proto jeden ze strážníků zatarasil muži cestu a vyzval ho, ať zůstane stát. Muž vytáhl z tašky láhev s bílou
tekutinou, chytil ji za hrdlo a začal strážníkům vyhrožovat, že ji použije jako zbraň k úniku, pokud ho strážníci nepustí. Hlídka muže
vyzvala, aby od svého jednání upustil. Uvedený muž ovšem svého jednání nezanechal a dále stupňoval svoji agresi vůči hlídce jak verbální,
tak fyzickou. Proto byl muž nereagující na slovní výzvy za pomocí chvatů a hmatů a za výpomoci druhé hlídky, která rovněž prováděla
pátrání po pachateli, odzbrojen. Hlídka se chystala u muže provést bezpečnostní kontrolu, aby mohla zjistit, zda u sebe agresivní muž
neskrývá nějakou zbraň, ale muž začal opět hlídku napadat. Proto mu byla přiložena služební pouta. Na místo byla strážníky přivolána
hlídka policie ČR, které po jejím příjezdu na místo hlídka MP předala jak osobu pachatele, tak věci pocházející z krádeže.

PPPPPeeeeetr Ktr Ktr Ktr Ktr Kubaubaubaubauba

Malíř pokojů, tel. : 5 49 27 27 38,  604/51 87 76.

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

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

Malby - nátěry Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.

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

PRONAJMU GARÁŽ v Řečkovicích u hřbitova. Tel. 541 22 87 82,
mobil 776 027 378.

VEŠKERÉ ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE a drobné opravy
v domácnostech. Tel.: 541 22 83 64.

Muž 55 let hledá podnájem a 3000 Kč, č.t. 608368103.

PRONAJMU GARÁŽ  na ul. Škrétova, doba neurčitá, cena dohodou.
Tel.č.: 723 212 682.

BISTRO SCHWARZ ul. Renčova otevírá restaurační zahrádku,
příjemné posezení, rychlá obsluha, točené STAROBRNO 10°
a Zlatý Bažant 12° pivo, bramborákové speciality a mnoho dalších
pamlsků k pivu. OTEVŘENO denně  od 15,00-23,00 kromě soboty.

DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket,
tel.: 541 225 660, 721/775 600.

Kosmetické studio HARMONIE, Banskobystrická 176, Brno -
Řečkovice nabízí tyto služby:  ošetření pleti dražšími i levnějšími

kosm. přípravky, vč. masáže obličeje a dekoltu,  úprava a barvení
obočí, řas, depilace, manikúra - klasická, modelace gel, P-SHINE,
masáž + zábal rukou.
T.č. 549271654, kosm.: 777580153, manikúra: 731183251.

PRONAJMU GARÁŽ  na ul. Novoměstská,
dlouhodobě. Tel. č.: 549 273 822.
POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ  či evidenci včetně daňového
přiznání. Účetní s praxí. Tel: 603 903 029.

KOUPÍM GARÁŽ Řečkovice, Mokrá Hora
Tel.: 602 969 257

AUTOŠKOLA SLON Vás kvalitně připraví k získání řidičského
oprávnění pro sk.B již od 5300 Kč. Učebna v hale nádraží ČD
Brno-Kr.Pole. Po-Pá 14:30-17:30. Tel: 776 552 836
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 � JEDNOLETÉ DENNÍ
STUDIUM ANGLIČTINY

17.500,- KČ

 � PRÁZDNINOVÉ KURZY
 � KONVERZACE S RODILÝMI  MLUVČÍMI

J.Š. EUROLINGUA
Křenová 60, Brno � 543 254 103 � 777 909 699

www.js-eurolingua.cz, infoll@js-eurolingua.cz
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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:
Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.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 cela@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky
se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 30. 8. 2004. Zdarma.
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