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Sobotta 113.
10.00
Stavění máje
15.00
Slavnostní průvod stárků ulicí Vážného do hodového areálu
Předání hodových práv stárkům
Hodová zábava se Zdounečankou
17.00 - 17.30
Hudební divadlo pro děti KUK-CUK - Karel Kordas
Taneční vystoupení stárků „Řečkovické 13“
21.30
Vylosování tomboly
23.00
Odchod stárků se Zdounečankou
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Vikýř
01.00
Ukončení zábavy
03.00
Uzavření areálu
Nedělě 114.
4. 8.
10.00
Slavnostní mše v hodovém areálu
Zazpívá soubor Schola
11.15
Koncert Zdounečanky v parku na Palackého náměstí
15.00
Nedělní hodová zábava - hraje Zdounečanka
16.00 - 17.30
Vystoupení sólistů BROLNU pod vedením
MgA. Jindřicha Hovorky
Tancují a zpívají stárci
20.45
Vrácení hodových práv - odchod stárků
21.00 - 22.30
Hodové loučení se Zdounečankou
24.00
Uzavření areálu
- V hodovém areálu bude připraveno bohaté občerstvení.
tu 113.
3. 8. pr
oběhne tr
adiční hodo
- V sobo
sobotu
proběhne
tradiční
hodovvá degus
degusttace z Moravské banky
vín v přízemí sýpky za doprovodu muziky.
- Za radnicí budou tradičně kolotoče a houpačky.
Or
ganizát
oř
vý výbor všechn
dečně zv
ou k hodo
eselí.
Organizát
ganizátoř
ořii a hodo
hodový
všechnyy sr
srdečně
zvou
hodovvému vveselí.

2

Ř EČ
INF
ORMA
CE ÚMČ
INFORMA
ORMACE

ZPRÁV
A ZE 43., 444.
4. A 45. SCHŮZE RMČ A Z XX. ZASEDÁNÍ ZMČ
ZPRÁVA
43. schůz
onala 11.. 6. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala navržená rozpočtová opatření,
- projednala návrhy obecně závazných vyhlášek, sloužících
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - vymezila
jako výběhy pro psy plochu podél ulice Novoměstské nad tělesem
rychlostní komunikace Hradecká a plochu u Lachemy mezi
železničním náspem a Ponávkou v úseku od mostu vedoucího
k Lachemě po železnou lávku přes Ponávku, nestanovila žádné
oblasti, v nichž lze veřejnou produkci hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách vykonávat pouze v určeném
čase,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí.
4 4. schůz
onala 115.
5. 6. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - květen 2005,
- projednala navržená rozpočtová opatření,
- schválila smlouvu s RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, na výkon
zadavatelských činností při výběru dodavatele na provedení
rekonstrukce bytového domu Žitná 11 - včetně nástavby na tomto
domě,
- schválila jako zhotovitele, který provede vyčištění boilerů
v bytových domech Novoměstská 9, 13, 17, 25, 29, 35, 39, Žitná
7, 9, 11, Vl. Pittnerové 1, 3, Horácké nám. 4, 5, 6, 7, 8, 9, firmu
OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 8, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- povolila MŠ Novoměstská 1 výjimku z počtu 24 dětí ve třídě na
25 dětí a výjimku MŠ Škrétova 2 z 24 dětí ve třídě na 26 dětí,
- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci rozvodů
plynu v ZŠ Novoměstská 21, firmu AQUA-GAS, s. r. o., Berkova
92, Brno, schválila též smlouvu o dílo s touto firmou na
rekonstrukci rozvodů vody v objektu MŠ Novoměstská 1,
- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci zdravotnětechnické instalace v pavilonu A ZŠ Horácké nám. 13, firmu
Stavreo, s. r. o., Měřičkova 87, Brno,
- schválila jako zhotovitele, který vybuduje nový taneční parket
v areálu bývalého pivovaru, firmu MTc - stav, s. r. o., Slunečná 4,
Brno,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy, prodeje a směny
nemovitostí,
- projednala požadavky na změny dopravního značení v Řečkovicích
- požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o zvýraznění
přechodu pro chodce přes Palackého nám. od kostela k cukrárně
Větrník orámováním svislých dopravních značek žlutozelenou
barvou a doplněním červené barvy mezi bílé pruhy, dále požádala
o označení přechodů pro chodce v ulici Vážného od sokolovny
k ulici Veselka a od sokolovny k objektu Vážného 17 svislými
dopravním značkami (přechod od sokolovny k Vážného 17 by
měl být též zvýrazněn doplněním červené barvy mezi bílé pruhy),
požádala také o zvýraznění přechodu pro chodce v ulici Měřičkově
orámováním svislé dopravní značky žlutozelenou barvou a příp.
doplněním červené barvy mezi bílé pruhy, nesouhlasila však se
snížením nejvyšší povolené rychlosti na 40 km za hodinu na
Palackého nám., v ulicích Hapalova a Vážného a na komunikaci
od sokolovny po křižovatku Kolaříkova - Měřičkova Novoměstská,
- jmenovala Prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc., místostarostu městské
části, předsedou výboru pro Vavřinecké hody 2005,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

Na začátku tohoto zasedání složil slib nový člen ZMČ Prof. Ing.
RNDr. Michal V. Marek, CSc., člen ODS.
45. schůz
onala 29. 6. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- schválila smlouvu o umístění zařízení umožňujícího připojení
k Internetu v bytových domech svěřených městské části s firmou
Erkor Ostrava, s. r. o., Brněnská 25, Hradec Králové,
- schválila nájemní smlouvu na pronájem části prostor v nákupním
středisku „Vysočina“ za účelem provozování opravy obuvi,
prodejny textilu, obuvi, galanterie a průmyslového zboží,
- projednala majetkové body - pronájmy a prodeje pozemků,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem vyhlášky k zajištění
energetické koncepce města Brna a s návrhem vyhlášky o závazných
částech Regulačního plánu centrální části Řečkovic (nahradí
původní vyhlášku s již zastaralými pojmy),
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem změny Regulačního plánu
centrální části Řečkovic - změna řeší posunutí stavební hranice
v oblasti nad řečkovickým hřbitovem,
- požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o označení části
ulice Úhledné, souběžné s tokom Ponávky, dopravní značkou
„Obytná zóna“, dále požádala zvýraznění přechodu pro chodce
v ulici Kuřimské při křižovatce s ulicí Žitnou (při objektu „Trendu“)
doplněním červené barvy mezi bílé pruhy, požádala též o snížení
nájezdu z Palackého nám. do ulice Prumperk (u kostela),
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..
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Novou vyhlášku „o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích“ schválilo brněnské zastupitelstvo. Podle ní se
psi na veřejných prostranstvích nesmějí pohybovat volně bez
náhubku. Nejsou-li tedy na vodítku, musejí být opatřeni
náhubkem. Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je povolen
pouze ve výbězích stanovených vyhláškou. V naší městské části
mohou chovatelé psů jako výběh využít travnatou plochu podél
ulice Novoměstské mezi vozovkou a terénním zlomem nad
rychlostní komunikací Hradeckou a pěšinu mezi železničním
náspem a Ponávkou v úseku od přístupového mostu k a.s.
PLIVA-Lachema po železnou lávku přes potok.
Z formálních důvodů byla zrušena vyhláška „o čistotě“, která
mimo jiné ukládala povinnost uklízet znečištění způsobená psy
na veřejných prostranstvích. Neznamená to však vítězství káličů,
kteří nejsou ochotni po svých svěřencích uklidit. Ti budou
moci být i nadále stíháni za znečišťování veřejného prostranství
podle přestupkového zákona. Slušným pejskařům už roky slouží
k úklidu výkalů plastové sáčky umístěné v zásobnících na
mnohých veřejných místech naší městské části.
Je s podivem, kolik psů nezná vyhlášku o zeleni, klidně se venčí
v prostoru dětských hřišť a pískovišť, byť je to zakázáno. Postupně
proto hodláme dětská hřiště při rekonstrukci oplocovat, třeba
se dovtípí alespoň páníčci a hřištím se napříště vyhnou.
Ing. Jan Klement, oddělení živ
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- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- nesouhlasilo s návrhem použít název „Duhová“ i pro část ulice,
která bude pokračovat z Duhových polí z Řečkovic do Medlánek
(odlišný název je důležitý např. z hlediska administrativního
rozlišení jednotlivých celků při volbách),
- projednalo majetkové body - prodeje a směny pozemků,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
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V červnové Řeči pan starosta v článku „Večer Franty Kocourka“ poměrně obšírně vysvětloval okolnosti nové smlouvy o pořádání této
kulturní akce ve snaze vyvrátit některé pověsti, které se po Řečkovicích šířily. Těsně před vydáním zpravodaje již bylo zřejmé, že „Večer“
se letos konat nebude, což se podařilo ke zprávě ještě připojit.
S velkým zájmem jsem si posléze přečetl články v Rovnosti i Blesku, kde pořadatel akce pan František Kocman oznamoval světu, že mu
řečkovičtí radní záměrně poslali smlouvu o pronájmu areálu až nyní (18. a 22. 6. 2005), což je příliš krátká doba na zorganizování takové
akce v tradičním termínu na počátku července. Protože jako místostarosta jsem rovněž členem rady, zhrozil jsem se sám nad sebou, jakou
zášť vůči Frantovi Kocourkovi a kultuře vůbec v sobě musím nosit, když je o nás v denním tisku psáno takto. Protože však sebe ani ostatní
kolegy nepovažuji za tak zavilé konšely, jak nás vylíčil pan Kocman, dovolím si uvést několik skutečností.
Smlouva o spolupráci mezi městkou částí (dále jen MČ) a Františkem Kocmanem, na základě které byla pořádána akce „Večer Franty
Kocourka“, vypršela počátkem července 2004 po skončení loňského „Večera“. Na podzim předpokládala rada městské části (dále jen
RMČ), že bude ze strany pořadatele pana Františka Kocmana zahájeno jednání o nové smlouvě, na základě které by se akce v Řečkovicích
konala i nadále. „Tichou poštou“ - tradiční komunikací s pořadatelem akce - jsme se dozvěděli, že „Večer“ se bude napříště konat
v Mariánském údolí v Líšni. Z tohoto důvodu nebyly záležitosti stran ukončené smlouvy dále sledovány.
21. února t. r. přesto obdržela MČ od pan Františka Kocmana návrh nové smlouvy o spolupráci při pořádání „Večera“. Ve své podstatě
se jednalo o kopii původní smlouvy, která byla již překonána a z hlediska záměrů MČ s úpravami hodového areálu jen obtížně
realizovatelná. Žádost pana Kocmana byla projednávána na poradě vedení, následně proběhla rozprava o dalším postupu na 39. zasedání
RMČ 2. 3. 2005. Bylo doporučeno, aby na úrovni porady vedení byly zpracovány základní podmínky nové smlouvy, jež by pak posoudila
RMČ. Porada vedení připravila základní podmínky pro uzavření smlouvy ve dnech 14. 3. a 22. 3. 2005. Na nejbližším zasedání 30. 3. 2005
byly smluvní podmínky radou akceptovány. Dne 5. 4. 2005 (převzato 6. 4. 2005) byl pan Kocman písemně vyzván k jednání o podobě
nové smlouvy. Tato jednání se uskutečnila ve dnech 21. 4. a 27. 4.2005 - druhého jednání se zúčastnila pouze spolupracovnice pana
Kocmana paní Káňová. Následně bylo započato s přípravou smlouvy, její návrh byl opět panu Kocmanovi předložen a následně na
42. schůzi RMČ dne 18. 5. 2005 byla smlouva schválena. Již v období kolem schválení smlouvy se vedení MČ „tichou poštou“ dovídalo,
že radnice „Večeru“ nepřeje. Tyto zprávy přecházely až v nařčení, že díky liknavosti radnice se „Večer“ nemůže letos konat. Konečně
9. 6. 2005 byla na ÚMČ doručena panem Kocmanem podepsaná nájemní smlouva (platná na roky 2005 a 2006) a písemné sdělení, že se
letos akce konat nebude.
Pozornému čtenáři jistě neunikne rozdíl v tvrzení pana Kocmana v tisku, že smlouvu dostal až nyní (tj. 18. a 22. 6.) a přehledem
projednávání záměru, zakončeným schválením smlouvy radou 18. 5. Nechci tvrdit, že navržení smlouvy, její projednání a schválení za tři
měsíce je rychlostní rekord v byrokracii, nicméně kdo má zkušenosti s plynulostí projednávání smluv v samosprávných orgánech, jistě
ocení nastolené tempo.
Mám-li závěrem zvolit smířlivější tón, připouštím, že rychlost projednávání nájemní smlouvy mohla jistým dílem přispět k letošnímu
nezdaru akce. Rozhodně však odmítám, že by tak rada učinila záměrně s úmyslem zabránit konání „Večera“. Je mi líto, že pan František
Kocman nevyužil písemného pozvání na zasedání RMČ, ani nereagoval na náš dopis s žádostí o vysvětlení svých tvrzení v denním tisku.
Nemusel vznikat tento možná až moc dlouhý článek. Rád bych tímto věc považoval za vyřízenou a za radu městské části konstatoval, že
jsme připraveni smlouvu na konání příštího ročníku Večera Franty Kocourka naplnit.
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Ve dnech 23. 6. - 25. 6. 2005 se na fotbalovém hřišti oddílu SK
Řečkovice odehrála utkání kopané v rámci Olympiády dětí a mládeže.
Těchto utkání se zúčastnily výběry hráčů ze všech krajů republiky.
Během čtyř dnů se odehrálo na hřišti místního fotbalového klubu
25 utkání. V hracích dnech navštívil turnaj i předseda olympijského
výboru pan Milan Jirásek s delegací a v rozhovoru s předsedou
oddílu vysoce ocenil výborně připravené travnaté hřiště, jakož
i poskytnuté zázemí na tuto akci a popřál členům oddílu hodně
úspěchů v další práci s mládeží. Na finále byl přítomen i hejtman
kraje pan Stanislav Juránek, který taktéž pochválil pořadatele za
kvalitní průběh akce. Ve finále se potkal kraj Plzeňský versus kraj
Jihomoravský. Vítězství patřilo Plzeňákům 4:1. Všichni hráči
i ředitelství turnaje pochvalně hovořili o úrovni sportoviště místního
SK, dokonce i finálová utkání byla přeložena ze hřiště Janouškova
do Řečkovic. Utkání navštěvovali v průběhu turnaje i žáci brněnských
škol a na finále bylo přítomno asi 300 diváků, hlavně z řad mládeže
z celé republiky. Členové fotbalového oddílu se snažili udělat
propagaci místní městské části Řečkovice a Mokrá Hora co nejvíce.
Je jen škoda, že nikdo z vedení obce ani z komise sportu si nenašel
chvíli času a svou přítomností obohatil tento svátek sportující
mládeže.
Všem členům SK Řečkovice, kteří se podíleli na zdárném průběhu
této akce touto cestou děkuji.
Jiř
chal, př
edseda SK Řečk
Jiříí Pr
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Řečkoovice

OPERNÍ REŽISÉR - JUBILANT
1. 8. 2005 oslaví významné životní jubileum - brněnský rodák
a nyní občan Řečkovic - pan Václav Věžník. V Brně vystudoval
JAMU a jako režisér Janáčkovy opery zůstal Brnu věrný.
Často byl a je zván do zahraničí, prakticky do všech zemí Evropy
i zámoří. Na svém kontě má na 200 čistě operních režijních titulů,
což je patrně světový rekord. Letos dovršil 50 let svého působení
v divadle. Nejbližší jsou mu díla českých skladatelů B. Smetany,
A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, ze světových G. Verdiho,
G. Pucciniho, W. A. Mozarta.
K jeho životnímu a pracovnímu jubileu mu přejeme pevné zdraví,
mnoho dalších úspěchů na divadelní scéně, hodně radosti,
spokojenosti, elánu a optimismu.
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VÍTĚZSLAVY
KAPRÁLO
PALA
ALACKÉHO
INF
ORMA
CE O ZAHÁJENÍ VÝUKY VE ŠK
OLNÍM
INFORMA
ORMACE
ŠKOLNÍM
ROCE 2005/06
obor hudební, Palackého 70
obor taneční a výtvarný, Palackého 146
obor literárně dramatický, Palackého 70
obor hudební, Jehnice, Blanenská 1

1. září od 13 hodin
1. září od 13 hodin
1. září od 14 hodin
2. září od 13 hodin
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ÚSPĚCHY PAMPELIŠEK Z ŘE
ČK
OVICKÉ TŘINÁCTKY
ŘEČK
ČKO

Již roky se Libor Fuchs stará o nejmenší tanečníky
Řečkovické třináctky. Výsledkem bývá tradičně milé
vystoupení krojovaných dětí na Vavřineckých hodech
v Řečkovicích. Na letošní plesovou sezónu děti pod
vedením Libora Fuchse a Jany Tušerové nacvičili polkovou
sestavu. Formace tanečníků ve žlutých kostýmech dostala
jméno Pampelišky, které se pro označení dětské „podsekce“
Řečkovické třináctky ujalo tak, že následující country
formace již nesla název „Pampelišky na Západě“. Úsilí při
nácviku obou formací děti z Pampelišek zúročily nejen
vystoupeními na většině řečkovických plesů či na akademii ZŠ Horácké náměstí, ale velmi úspěšně
prošly i celou řadou tanečních soutěží. Jak si vedl soubor ve složení Andrea Kocmanová, Vojta
Pospíšil, David Hudec, Katka Vrbková, Monika Straňáková, Honza Zápařka, Lucka Horáková,
Veronika Jančíková, Monika Drastichová, můžete posoudit sami.
- 5. místo v soutěži O medláneckou sýpku, 2. 4. 2005, za Pampelišky na Západě. Honza
Zápařka oceněn jako nejlepší tanečník ve své kategorii.
- 2. místo v soutěži Magický region 2005, 16. 4. 2005, za Pampelišky na Západě.
- 2. místo na Festivalu tanečního mládí 2005 - Jižní Morava, 24. 4. 2004, za Pampelišky na
Západě a 5. místo za polkové Pampelišky. David Hudec s Andreou Kocmanovou získali
2. místo v České polce.
- 7. místo na Festivalu tanečního mládí Česká Lípa 2005 - celostátní finále, 28. - 29. 5. 2005, za
Pampelišky na Západě.
V rámci mistrovství ČR
v České polce se David
Hudec s Andreou Kocmanovou umístili na 6. místě.
O tom, že umí i vedoucí soboru Libor Fuchs a Jana Tušerová,
svědčí jejich 12. místo na Mistrovství ČR v České polce 1. 5.
2005. Ke zhodnocení úspěšné jarní sezóny patří i poděkování
těm, kteří poskytli Pampeliškám materiální a finanční podporu:
TJ Sokolu Řečkovice, Městské části Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora, firmě MANEO, Divadlu G-STUIDO, prodejně ovoce a
zeleniny Stanislav Fuchs, agentuře Mgr. Jiřího Mottla
COMMUNIO PRO ARTE a mnohým dalším. Budete-li chtít
rozšířit řady sponzorů či tanečníků (děti od 8 let), stačí zavolat
Liborovi Fuchsovi na číslo 777 88 30 71.
O. P
P..

OZNÁMENÍ

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska),
u.
působící v Brně, Králově Poli, př
přiijímá děti a mláde
mládežž do soubor
souboru
Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky bez
konkurzu!
Nácviky: pondělky - od 17.00 do 19.00 hod. děti od 8 do 12 let
úterky - od 17.00 do 19.00 hod. mládež od 12 do 18 let
středy - od 17.15 do 18.15 hod. přípravka od 5 do 8 let
Na adrese: Základní škola, Košinova ul. 22, Brno - Královo Pole.
Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, 61300
Brno
telefony: 545 223 372, 605 11 11 96
e-mail: iskerka@seznam.cz
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

A MÁME NO
VOU KRÁL
OVNU - KULIČK
OVOU
NOV
KRÁLO
KULIČKO

MUDr
osla
MUDr.. Mir
Mirosla
oslavv Beneš

Věřte nebo ne, ale ve školní
družině na ZŠ Novoměstská
máme královnu.
Oprášili jsme stará pravidla
z dětských let, kdy i my jsme
si hráli s hliněnými
kuličkami.
Pak už jen stačilo namalovat
putovní pohár, což je u nás
namalované tričko, na
kterém je už 1. jméno
kuličkové královny, tou se
stala po nelehkém boji
Lenka Pešková z II.A.
Hra z dětských let
„dospěláků“ byla pro děti
napínavá a zábavná až do
konce.

S jistou pravidelností věnujeme prostor ve
zpravodaji občanům naší městské části se
zajímavým životním osudem. Mezi ně lze

bezesporu zařadit i MUDr. Miroslava Beneše.
Narodil se v roce 1923 a jeho otec Štěpán
Beneš, legionář na Rusi, královopolský Sokol
a vlastenec, ho vychoval v lásce k vlasti
a demokratickým ideálům masarykovské
republiky. Celá rodina se proto aktivně
účastnila II. a III. odboje, v němž pět členů
rodiny obětovalo své životy.
MUDr. Beneš absolvoval Vojenskou akademii
v Hranicích a Vojenskou lékařskou akademii
Brno a Hradec Králové. On ani jeho rodina
neunikli poúnorové čistce Akčních výborů
KSČ. K 60. výročí konce 2. světové války mu
byl rektorem Univerzity obrany v Brně za
jeho působení na Vojenské lékařské akademii
předán Pamětní list a Plaketa Univerzity obrany.
Za aktivní službu a výkon funkce, rozvoj,
podporu a propagaci raketového vojska
a dělostřelectva MUDr. Miroslavu Benešovi
Česká a Slovenská obec dělostřelecká udělila
při příležitosti slavnostní inaugurace do
rytířského stavu čestné SIGILLUM
MAGNUM „RYTÍŘ DĚLOSTŘELECTVA“
s právem nosit kříž „Rytíř dělostřelectva kpt.
v.v. MUDr. Miroslav Beneš“.
MUDr. Beneš je i přes svých požehnaných
82 let stále občansky velmi aktivní. Založil
Společnost Edvarda Beneše v Brně,
upozorňuje na nutnost dokončení rehabilitací
svých perzekvovaných kolegů či na skutečnost,
že na nejvyšších místech některých občanských
sdružení jsou stále lidé s temnou minulostí.
Jako člen náboženské obce Československé
církve husitské je znepokojen neshodami, které
v církvi momentálně panují.

KL
UB DŮCHODCŮ BRNO-ŘE
ČK
OVICE,
KLUB
BRNO-ŘEČK
ČKO
KOŘENSKÉHO 23A
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
18.11.
25.11.
2.12.
9.12.
16.12.

PR
OGRAM PŘEDNÁŠEK N
A II. POL
OLETÍ 2005
PROGRAM
NA
POLOLETÍ
Mgr. Procházka Jaromír
Poznání Ústeckého kraje
Druckmüllerová Hana
Panama ROSE
Vlasák Jan
Maroko
Mgr. Gryc Rudolf
Vysoké Tatry
Ing. Pospíšil Zdeněk
Švýcarsko
Vlasák Jan
Kolem Egejského moře
Ing. Mader Arnošt
Města ve skalách
Ing. Druckmüllerová Zuzana
Kavkaz I.
SVÁTEK
Prof. RNDr. Druckmüller, CSc. Kavkaz II.
Ing. Bucherová Lenka
Peru
Mgr. Gryc Rudolf
Španělsko - Francie
Prof. RNDr. Druckmüller, CSc. Do Tichého oceánu za zatměním slunce
Mgr. Procházka Jaromír
Romantické údolí Rýna a Mozely
Ing. Sochorec Lubomír
Vzdálená země
Vánoční beseda

17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
16 hod.
16 hod.
16 hod.
16 hod.
16 hod.
16 hod.
16 hod.

O. P
P..

Nabízí poslední mís
místt a
ve výběr
ových tř
ídách
výběro
třídách
- jazyková - 3. ročník začíná výuka Aj
- jazyková - 6. ročník znalost Aj a začíná
výuka Frj
- sportovní přípravka - součást tříd od
1. do 5. ročníku
příprava žáků pro f lorbalový oddíl
BULDOGS BRNO a pro oddíl kopané
SK Řečkovice. Činnost probíhá celoročně
a v úzké návaznosti na vyučování
(treninky jsou hned po výuce)
Informace v kanceláři školy
tel: 541 321 508 od 20. 8. 2003

Placená inz
er
ce
inzer
erce

ZÁKLADNÍ ŠK
OLA BRNO,
ŠKOLA
Novoměs
ts
ká 2211, 62
oměsts
tská
6211 00
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Vážení rodiče, děti a všichni příznivci Domu dětí a mládeže!
V květnovém měsíčníku Řeč jsme vás informovali o změnách místa
působení „Domečku“. Od září 2005 bude naše činnost probíhat
na třech místech městské části Řečkovic a na jednom místě
v Ivanovicích.
Přečtěte si prosím pozorně naši nabídku, vyberte si zájmovou aktivitu
a přijďte se přihlásit. Přihlášky budeme přijímat od konce
srpna.Činnost bude zahájena po početním naplnění zájmového
útvaru. Zachovejte nám vaši přízeň, těšíme se na vás!
Dům dětí informuje o připravovaných kroužcích, kurzech pro školní
rok 2005/2006:
Veškeré uvedené ceny kroužků se vztahují na pololetí.
DDM Kořískova 16, pracoviště „U dvou tet“
Odpovědná pracovnice - paní Marie Kučerová. Telefon: 549 274 147
Keramika pro děti z MŠ (5-7 let)
Keramika pro děti ze školní družiny (7-9)
Keramika pro mrňata (4-6)
Keramika za školou (7-11)
Keramika pro všechny (12-15)
Keramika pro dospělé
Tvořínek pro děti - výtvarné techniky (8-13)
Tvořínek pro dospělé
Myšky Šmejdilky (výtvarka pro nejmenší) (5-8)
Čarovná flétnička (5-7)
Hrátky s flétnou (začátečníci)
Hrátky s flétnou (pokročilí)
Berušky - klub pro maminky s dětmi na MD

500,500,500,700,700,1 000,700,1 200,600,300,600,700,100,-

Pracoviště na základní škole Horácké náměstí č.13, Brno 621 00
Vchod z pravé strany od tělocvičky, bude zřetelně označen.
Zodpovědné pracovnice - Ing.Karla Psotová (732 32 54 57) a Eliška
Fleková (723 262 216)
Mineralogický kroužek pro začátečníky (od 8 let)
Mineralogický kroužek pro pokročilé
Rybářský (od 10 let)
Výtvarka pro předškoláky (4-6 let)
Výtvarka pro 1.stupeň ZŠ
Krušpánek - výtvarný se zaměřením na naše tradice
Dramatický pro děti od 10 let
Dramatický pro děti do 10 let
Elektronicko-fyzikální (od 10 let)
Modelářský (od 10 let)
Angličtina (cena bude známa v době zápisu)
Španělština (cena známa v době zápisu)
Hudebně-pohybová školička (děti od 2 let s rodiči)
Hudebně-pohybová školička (děti z MŠ)
Kalanetika
Břišní tance (děti, mládež, dospělí)
Cvičení pro děti s vadným držením těla
Klub maminek na MD „Vlaštovičky“
Kurz pro maminky s kojenci (cvičení, výživa, relexace)
Sólový zpěv (děti od 6 let, mládež)

400,400,250,500,600,500,300,300,600,600,350,400,250,400,300,100,600,-

Terezy Novákové 62 a, pavilon č.12, Brno 621 00
(objekt se nachází v bývalých kasárnách)
Zodpovědná pracovnice paní Monika Janečková (723 971 175)
Keramika pro děti z MŠ
Keramika pro předškoláčky (4-6 let)
Kopretinky-výtvarka (4-8 let)
Keramika+výtvarka
Tvořínek pro dospělé (keramika, výtvarné činnosti)
Tlapičky-výtvarné techniky (7-14 let)
Keramika pro dospělé
Keramika pro školáky (8-13 let)

500,600,600,800,1 200,800,1 200,800,-

Pomněnky- klub pro maminky s dětmi na MD
200,Švadlenky- základy šití, ruční práce (8-13 let)
600,Keramika pro rodiče s dětmi
1 000,Posilovna pro maminky s hlídáním dětí (úterý dopoledne) 350,Klub zdraví - posilovna pro ženy a dívky, 1 x týdně dopoledne 250,Výtvarka pro maminky s hlídáním dětí
Počítačové kroužky pro děti i dospělé
600,Počítačové kurzy
Ivanovice - tělocvična Mácova 3 (Keramák), Brno 621 00. Doprava
autobusem č.41.
Zodpovědná pracovnice paní Eliška Fleková (723 262 216)
Cvičení rodičů s dětmi
Kalanetika - 1 x týdně
Kalanetika - 2 x týdně
Aerobik pro děti (6-10 let)
Cvičeníčko pro holčičky
(přípravka na moderní gymnastiku dívky 6-7 let)
Klub maminek s dětmi na MD „Hříbátka“

450,500,800,450,450,-

Akce pro veřejnost:
14. září 2005 od 16.hodin „DEN ŘEMESEL“
Bude se konat v prostorách bývalých kasáren- Terezy Novákové 62a,
pavilon č.12.
Program: dílničky s rozmanitým zaměřením
(batika, malba na sklo nebo na porcelán, práce s dřevem…)
S sebou si vezměte tvůrčí elán, drobné na materiál, kamarády
a určitě přijďte,
těšíme se na vás! Předpokládané ukončení - v 19. hodin.

JIŽ R
OK MÁ BRNO SSV
VOU
ROK
ENCYKL
OPEDII
ENCYKLOPEDII
Právě před rokem byly veřejnosti zpřístupněny internetové
stránky Encyklopedie dějin Brna, která je společným dílem
odborných pracovníků několika brněnských kulturních institucí.
Ze samotného názvu tohoto informačního portálu je patrné,
že pomocí těchto stránek je možné vydat se na nekonečnou
výpravu brněnskou historií. K ní autoři průběžné doplňují
i údaje ze současnosti.
Encyklopedii dějin Brna tvoří několik hlavních tématických
okruhů, které představují brněnské osobnosti, události, ulice,
školy, pamětní desky apod. Zobrazení konkrétní informace
umožňují vyhledávače, které nabízí i zadání určitých kritérií,
upravených přímo na jednotlivé tématické oblasti. Například
konkrétní událost lze vyhledat nejen dle chronologicky
seřazeného seznamu, ale také pomocí zadání klíčového slova,
její specifikace, či roku, v němž se uskutečnila.
Jednotlivé karty jsou mezi sebou propojeny, což umožňuje
plynulý přechod ze stránky dané osobnosti přímo k ulici, která
je po ní pojmenována (a v této sekci je zase možné dozvědět se
nejen o původu názvu ulice, ale i to, jaká starší pojmenování se
pro ni kdy užívala a v neposlední řadě umožňuje její zobrazení
přímo na mapě). V kartě každé ulice se nabízí možnost
prokliknutí na pamětní desky v ní umístěné i na události s ní
spojené. Odtud je opět možné přejít k dalším zajímavostem.
Informace ve všech tématických okruzích doplňuje stále
narůstající počet záběrů nejen ze současnosti, ale i těch, z nichž
lze nasát atmosféru doby nám již hodně vzdálené. Třebas
nejznámější brněnské náměstí - náměstí Svobody můžeme
sledovat v jeho proměnách již od roku 1760. Některé ulice jsou
zachyceny ze stejného místa, ovšem od pořízení téhož záběru
uplynulo více než sto let.
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Encyklopedie dějin Brna zdaleka není určena jen odborníkům.
O tom svědčí i počet evidovaných přístupů. Od loňského května,
kdy byl tento informační portál vpuštěn na internetové vlny,
adresa www.encyklopedie.brna.cz zaujala více než 82 000
návštěvníků. Který tématický okruh je tím „nejžádanějším“ lze
jen stěží odhadnout. Zcela jistě je na těchto stránkách řada
údajů, které jistě osloví každého. Vždyť koho by nezajímalo,
kdy bylo zahájeno číslování všech domů na území Brna, kdy se
tu konala poslední veřejná poprava, kdy se v Brně uskutečnily
první dostihy, kdy byla otevřena Nová radnice, nebo třebas který z brněnských běžců poprvé vyhrál maratón? Návrat do
období školních let nabízí samostatný okruh, který prezentuje
všechny brněnské školy (od mateřských až po vyšší odborné),
které kdy na území Brna fungovaly. Vzhledem k rozsahu dat,
není toto téma ještě zcela zpracováno, avšak již v současné
době - společně s průběžným přiřazováním dat - je připravena
poměrně bohatá a rozhodně ne nezajímavá obrazová
dokumentace.
Co se tedy za rok, který uplynul od spuštění Encyklopedie do
světa internetu změnilo?
V prvé řadě se zvýšil počet záznamů v jednotlivých sekcích.
Seznam významných osobností, které měly něco společného
s Brnem, zahrnuje více než jeden tisíc jmen, výčet brněnských
událostí se zvýšil téměř na trojnásobek, stejně tak přibyly záznamy
o brněnských objektech a školách. Také se objevily nové ulice,
tedy jen počet těch současných názvů přesáhl závratné číslo
1800. Během podzimu došlo k propojení ulic na mapový server,
což umožňuje i zobrazení jejich polohy přímo na mapě.
Rozšířil se i autorský kolektiv - připojili se k nám nejen kolegové
z dalších brněnských institucí, ale především také „fandové“
brněnské historie, kteří s námi spolupracují alespoň „na dálku“.
Ani současná podoba internetové Encyklopedie dějin Brna
zdaleka není konečná a to je dobrá zpráva zejména pro ty, kteří
do těchto neobvyklých stránek nahlížejí. Autoři neustále doplňují
nová data, vyhledávají a pořizují další fotografie, ale také vymýšlejí
různá vylepšení, která by setkání s brněnskou historií na internetu
ještě více zpříjemnila.
Jedním z úkolů - ovšem velmi náročných, a to jak po stránce
technické, tak zejména finanční - je překlad do anglického jazyka.
Zájem o historii Brna ze strany zahraničních návštěvníků je
velký a cizojazyčná verze bude jednou z dalších možností, jak
se s Brnem seznámit.
S internetovou Encyklopedií dějin Brna se lidé mohou setkat
i na besedách, na nichž její autorský tým prezentuje nejen plány
do budoucna, ale také dovolí nahlédnout i do zákulisí celého
projektu, tedy i do jeho samotných počátků. Autoři se rozhodně
nevyhýbají ani pravidelné spolupráci s brněnskými médii například pro Český rozhlas Brno připravují podklady pro
pravidelné vysílání, jehož část je věnována právě brněnským
osobnostem a zajímavostem. Encyklopedie dějin Brna je
i vhodným zdrojem k přípravě soutěžních otázek pro děti
i dospělé.
Internetová podoba brněnské encyklopedie umožňuje úzký
kontakt s veřejností - z každé stránky je totiž možné zaslat
zprávu, dotaz, či doplnění informace přímo autorovi dané karty.
A i díky této možnosti lidé přispěli a nadále přispívají k doplnění
prázdných míst v dlouhé brněnské historii. A to je jen dobře.
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Tak je to zase tady. Rtuť teploměru už
v minulých dnech nejednou překročila třicítku
a mnozí již počítají dny, dělící je od vytoužené
dovolené. Než však vyrazíte na cesty, přečtěte si
prosím pozorně následující doporučení
odborníků z Odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra. Vesměs jde o jednoduchá
opatření, která mohou výrazně snížit riziko, že
dny Vašeho volna pokazí nepříjemná zpráva
z domova, navštíveného během Vaší nepřítomnosti nezvaným
hostem. Leccos lze pochopitelně ještě dohnat i v oblasti zabezpečení
domácnosti po stránce technické - na trhu je řada přídavných zámků
či elektronických systémů, které mohou automaticky informovat
o případném narušení Vašeho bytu hlasovou či textovou správou.
Následující doporučení jsou však osvědčená a až na výjimky
k jejich realizaci stačí minimální náklady.
PREVENTIVNÍ OP
ATŘENÍ PŘED OD
JEZDEM N
A
OPA
ODJEZDEM
NA
DO
VOLENOU
DOV
Nechlubte se svými majetkovými poměry.
Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně.
Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo
do domácího trezorku, nejlépe pevně zabudovaných ve zdi.
Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu.
Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.
Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.
Uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při
vloupání do vašeho rodinného domku nebo rekreačního objektu.
Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který
bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen.
Využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí
světla zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.
Zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně
sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii
v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
Nejen při pobytu v neznámém prostředí pochopitelně platí, že je
nutné dbát zvýšené opatrnosti na ulici. Policejní svodky každoročně
přináší řadu důkazů o úspěšných zlodějských pokusech kapsářů.
Nechcete-li jim jejich počínání usnadňovat, zamyslete se nad
následujícími doporučeními.
DESET RAD PR
OTI KAPSÁŘŮM
PRO
Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oděvu, nikoli
do zadních u kalhot.
Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním
prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí.
Tašky s penězi nenoste na zádech kam nevidíte, zvýšenou pozornost
věnujte i kabelkám přehozeným přes rameno.
Nenoste s sebou velkou hotovost. Pokud musíte, peníze rozdělte
a uložte odděleně.
Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí.
Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo (PIN) si
zapište odděleně.
V případě krádeže okamžitě kontaktujte svoji banku, oznamte ztrátu
a kartu zablokujte.
Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně. Zloději
postačí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek.
Občanský průkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni.
Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné.
Přejeme Vám klidnou dovolenou bez nepříjemných překvapení.
Mgr
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