
1. září se opět naše základní a střední školy zaplní žáky a studenty – začne nový školní rok,  
letní prázdninové období se stane minulostí. Při této příležitosti není od věci ohlédnout se zpět  

do naší historie, jak se postupně vyvíjela naše základní školská soustava.

První základní školy byly zřizovány v českých zemích jako 
církevní již v průběhu 11. století. Latinský jazyk, tato „angličtina 
evropského středověku“, byl základním dorozumívacím jazykem 
tehdejší Evropy jak v církevních, tak i světských kruzích. V raném 
novověku byla na našem území latina postupně vytlačována 
německým jazykem, přibližně od 16. století byl užíván německý 
jazyk stejně jako čeština, přičemž tehdejší doba neznala pojem 
„národní stát“. V roce 1615 vydal český zemský sněm usnesení, že 
ten, kdo se přistěhuje do zemí Koruny české (tento státoprávní 
komplex tehdy zahrnoval území Čech, Moravy, Slezska, Horní 
a Dolní Lužice), má povinnost se i se svými dětmi učit česky. 
Tehdy se nejednalo o nacionalistický postoj, ale o stavovsky 
pojímaný státní zájem.

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 začala do českých zemí proudit 
cizí šlechta, která jako dorozumívací jazyk užívala převážně 
němčinu. V letech 1627 a 1628 vydané Obnovené zřízení zemské 
pro Čechy a Moravu zrovnoprávnilo úřední užívání němčiny 
s češtinou. Tak se němčina v následujících staletích stále více 
prosazovala na úkor češtiny, a to zejména v oblasti státní správy, vědy a kultury. Němčina se stávala také jednacím a velícím jazykem 
armádních kruhů. Češtinou však hovořily v první polovině 18. století stále více než 2/3 obyvatelstva českých zemí, a to nejen na 
venkově, ale i ve městech. Na pražské univerzitě a gymnáziích, kde z větší části byla výuka svěřena jezuitům, byla jedním z hlavních 
vyučovacích jazyků čeština. V češtině vycházely knížky lidového čtení, kramářské písně i náboženské knihy a učebnice. Jako první se 
na obranu českého jazyka postavil jezuita Bohuslav Balbín, který ve 2. polovině 17. století napsal knihu „Rozprava na obranu jazyka 
slovanského, zvláště pak českého“.

Zásadní dalekosáhlé reformy se české školství dočkalo za vlády Marie Terezie v 18. století. V Evropě docházelo v té době k pronikání 
osvícenství jako životního postoje a filozofického směru do všech oblastí života. V roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka 
pro děti od 6 do 12 let. V obcích vznikla při každé katolické faře základní triviální škola, kde se žáci učili číst, psát a počítat. Výjimkou 
bylo letní období, kdy vesnické děti pomáhaly při polních pracích, a proto se nemusely školní docházky zúčastňovat. Syn a nástupce 
Marie Terezie na císařském stolci Josef II. vydal roku 1781 dva důležité dokumenty, které měly zásadní vliv na další vývoj vzdělanosti 
v habsburských zemích. Nejprve byl vydán „Toleranční patent“, kterým byla povolena (či spíše veřejně tolerována) další nekatolická 
vyznání víry a následně i „Patent o zrušení nevolnictví“, kterým byli poddaní vyvázáni z přímé závislosti na své vrchnosti. Lidé se tak 
mohli bez omezení stěhovat a usazovat se, studovat a podnikat, což mělo do budoucna obrovský význam. V habsburské monarchii se 
tak ve srovnání s jinými evropskými zeměmi (např. carským Ruskem) výrazně zvýšila obecná gramotnost a vzdělanost, podporovaná 
od 19. století i souběžně probíhajícím českým národním obrozením.

Další nekonečný kolotoč školských reforem postihl naše základní školství ve 20. století. Po vzniku Československé republiky v roce 
1918 byla povinná školní docházka ustanovena jako osmiletá a základní školy byly rozděleny na dva stupně – školu obecnou (1. – 5. 
třída) a měšťanskou (6. – 8. třída). Počátkem 60. let byla základní školní docházka postupně prodloužena na 9 let a základní škola se 
tehdy nazývala ZDŠ - Základní devítiletá škola. Devátá třída byla zrušena na počátku 80. let, čímž došlo ke zkrácení základní školy na 
8 ročníků. Současně byla tehdy povinná školní docházka prodloužena na 10 let, kdy každý absolvent základní školy musel pokračovat 
ve studiu na gymnáziu, střední odborné škole nebo středním odborném učilišti. V roce 1990 byla povinná desetiletá docházka opět 
zkrácena na 8 let a postupně byla na základních školách zavedena devátá třída, nejprve jako nepovinná, v letech 1996 - 1997 pak jako 
povinná.

Za redakční radu přeji v nastávajícím školním roce 2009/2010 všem žákům i studentům v naší městské části hodně radosti, elánu 
a studijních úspěchů. Všem pedagogům pak přeji klidný a úspěšný školní rok a co nejméně zbrklých a nedomyšlených školních 
reforem.

Jan Jandl, šéfredaktor
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48. schůze RMČ se konala 15. 7. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden-červen 2009,
• schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu městské části na rok 2010,
• vzala na vědomí stav přípravy Vavřineckých hodů 2009,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 2009,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci fasády domu Sibiřská 64 

a výměnu dešťových svodů u tohoto domu, firmu DBEST s. r. o., Blanenská 19, 
Brno,

• schválila smlouvu o dílo na servis výtahu v domě Žitná 9 s firmou Výtahy 
Mühlbacher s. r. o., Šeránkova 18, Brno,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• souhlasila s výstavbou parkovacího domu v areálu bývalých kasáren za podmínky 

rozšíření komunikace mezi koncem Renčovy ulice a tímto zamýšleným domem 
a také za podmínky vybudování odbočky z této komunikace směrem k ulici  
T. Novákové (v délce 6 metrů),

• požádala Jihomoravský kraj o urychlenou opravu komunikace v Tumaňanově 
ulici a Brněnské vodárny a kanalizace o rekonstrukci kanalizace v této ulici,

• schválila rozšíření termínů sňatků o sobotu 29. srpna 2009.

49. schůze RMČ se konala 5. 8. Rada:
• vzala na vědomí zprávu o stavu přípravy Vavřineckých hodů,
• projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol k 30. červnu 

2009,

• schválila jako dodavatele, který provede nové dešťové svody ze střech bloku 
Novoměstská 23 – 41, firmu MÜPO, spol. s r. o., Karásek 5, Brno,

• projednala bytové záležitosti,
• schválila vyřazení opotřebovaného zařízení ze základních a mateřských škol,
• schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci části opěrné zdi v areálu 

bývalého pivovaru, firmu STAVOS Brno, U Svitavy 2, Brno, 
• schválila jako dodavatele, který provede izolaci západní strany 

bývalé sýpky (do dvora bývalého pivovaru), firmu CESTAV,  
s. r. o., Ořešínská 5, Brno,

• schválila jako dodavatele, který zrekonstruuje sociální zařízení v přízemí 
radnice, firmu INTER-STAV, spol. s r. o., Jamborova 32, Brno,

• schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v nákupním středisku 
Vysočina s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 62, Praha,

• nesouhlasila s udělením výjimky společnosti RESIDENCE BRNO, spol. s r. o., 
Novoměstská 1c, Brno, jež by umožnila povolit změny bytových domů SO 04 
– SO 08 v obytném souboru Duhová pole (došlo zde ke zvýšení počtu bytů, 
pro něž není zajištěn dostatečný počet parkovacích míst),

• schválila výzvu k podání nabídky na údržbu části chodníků v městské části 
(jedná se zejména o chodníky v zástavbě tvořené rodinnými domy),

• schválila smlouvu o dílo se společností Pittel + Brausewettter, s. r. o., Hybešova 
42, Brno, na opravu chodníku od ulice Medlánecké k domu Ječná 40,

• schválila smlouvu o dílo na opravu schodišť v Žitné a Novoměstské ulici 
s firmou MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, Brno.

L. F.

Informace ÚmČ

Zpráva ze 48. a 49. schůze RMČ

V pátek 9. a v sobotu 10. října 2009 se budou konat předčasné 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební 
obvody se v těchto volbách budou shodovat s administrativními 
kraji České republiky. Volit se bude v pátek 9. 10. v době od 14:00  
do 22:00 hod. a v sobotu 10. 10. v době od 8:00 do 14:00 hod.

Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na svém jednání dne  
5. 8. 2009 rozhodla, že bude politickým subjektům zaregistrovaným 
pro volby do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji poskytnut 
prostor pro předvolební prezentaci v říjnovém vydání zpravodaje 
ŘEČ v rozsahu 1/4 tiskové strany A4 pro každý politický subjekt, a to za 
poplatek 1.500,- Kč bez DPH zaplacený předem. Termín pro dodání 
předvolebních inzerátů na ÚMČ je do 10. září 2009. V říjnovém zpra-
vodaji ŘEČ bude také oznámení o místě a konání voleb do Poslanecké 
sněmovny (seznam volebních okrsků v městské části).

Dále mohou kandidující politické subjekty zaregistrované pro volby 
do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji pro svoji předvolební 
prezentaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora využít zasedací 
sál s příslušenstvím v objektu bývalého pivovaru a venkovní části areálu 
bývalého pivovaru s příslušenstvím podle platných provozních řádů: 
• zasedací sál za 100,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 200,- Kč bez DPH  

za celý den,
• venkovní části areálu za 200,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 300,- Kč  

bez DPH za celý den.
Výlep plakátů v naší městské části řeší dohoda o provozování 

plakátovacích služeb se spol. RENGL, s.r.o. Podle této dohody je 
provozovatel plakátovacích ploch povinen v období 30 dnů před 
volbami upřednostnit výlep plakátů propagujících kandidující politické 
strany, uskupení nebo jednotlivce, bude-li kapacita výlepových ploch 
nedostatečná.

Jan Jandl

Předvolební prezentace politických subjektů  
kandidujících do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR v Jihomoravském kraji Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Odboru 

dispozic s majetkem Magistrátu města Brna výběrové řízení 
pro poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Brna - etapa I. roku 2010.

Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na 
opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových 
jednotek. Jednotlivé tituly půjček: jsou obnova střechy, zřízení 
plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení, 
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody, odstranění zemní 
vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova fasády domu, zateplení, 
obnova oken, vybudování sociálního zařízení v bytě, kde dosud 
není, rekonstrukce všech instalací, vybudování nové samostatné 
bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudo-
vání nové přípojky zdravotně technické instalace, ekologický 
ohřev užitkové vody, modernizace staršího výtahu dle inspekční 
prohlídky.

Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpoz-
ději do 15. 10. 2009 prostřednictvím té městské části, ve které 
se opravovaná nemovitost  nachází, nově i na  Odboru dispozic 
s majetkem Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3. 
Výběr žadatelů proběhne do 25. 1. 2010.

Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návrat-
ných účelových půjček jsou k dispozici na bytovém odboru ÚMČ 
Brno- Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,   621 00  Brno, 
tel.: 541 421 719, e-mail: fornuskova@reckovice.brno.cz a rovněž 
na  internetové  adrese: www.brno.cz (v sekci: Potřebuji si vyřídit- 
-Bydlení-Odbor dispozic s majetkem-Půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Brna). 

 Ing. R. Fornůsková,  
vedoucí bytového odboru ÚMČ

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
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Na kus řeči s LADISLAVEM BÝČKEM
Po krátkém prázdninovém oddechu se opět vracíme 

k běžným starostem. Roztáčíme kolotoč každodenních povin-
ností a vzpomínáme na chvíle letního osvěžení. K příjemnějším 
úkolům redakční rady náleží příprava dalších rozhovorů se členy 
zastupitelstva v naší městské části. Ten nejnovější připravila 
Iveta Kubová, a to ve spolupráci s Ing. Ladislavem Býčkem, 
který se na různých příčkách našeho veřejného života rovněž 
pohybuje již řadu let.

Pane kolego, ačkoli první otázka se obvykle týká začátků 
v komunální politice, dovolím si porušit tuto osnovu a zeptat se, 
jaké byly Vaše prázdninové chvíle odpočinku?

Letošní prázdniny byly docela příjemné. Měl jsem je výji-
mečně k dispozici celé. Letos pro mne nebyla hlavní náplní jen 
zahrádka. Část prázdnin jsem se spolu s manželkou věnoval naší 
dvouleté vnučce. Byly to úžasné chvíle. Závěr prázdnin jsem 
strávil v lázních. Pobyt v lázních, a zejména v Třeboni, prospěl 
nejen mým kloubům, ale přispěl i k celkové pohodě. Mohu jen 
doporučit.

V okamžiku, kdy vyjde náš rozhovor, budeme se vracet ke 
svým povinnostem nejen v zaměstnání, ale také v komunální 
politice. Vy se budete vracet nejen mezi zastupitele městské části, 
ale také mezi zastupitele města Brna. Která z uvedených rolí je 
Vám milejší?

Od roku 1990 jsem zastupitelem městské části a o čtyři roky 
později i zastupitelem města Brna. Mimo období, kdy jsem byl 
poslancem. Srovnávat obě funkce je obtížné. Angažovanost 
v městské části je přece jen více o konkrétních lidech a jejich 
starostech. Práci zastupitele MČ však příliš svazuje výkon státní 
správy. A právě ve výkonu státní správy jsou u nás na některých 
úsecích rezervy, což vidím i v práci kontrolního výboru ZMČ. 
V městském zastupitelstvu je rozhodovací spektrum daleko širší, 

a tudíž i náročnost přípravy na jednání 
je větší. Odpověď na otázku: obě funkce 
rád a zodpovědně vykonávám.

V  minulém volebním období jste byl 
zvolen poslancem Parlamentu České 
republiky, můžete tedy lépe než kdokoli 
z nás srovnávat různé úrovně našeho 
politického života. Jak obstojí Poslanecká 
sněmovna PČR ve Vašem hodnocení?

Zvolení za poslance navázalo na moji dvanáctiletou angažo-
vanost v komunální politice. Zkušenosti z MČ, města i Jihomo-
ravského kraje jsem plně využil při tvorbě zákonů. Dovedl jsem 
si představit dopady zákonů na občana, podnikatele či obec. 
Prospěl mně i pohled na „velkou politiku“ zblízka. Při hodnocení 
poslanecké sněmovny z mého období mohu říci, že činnost 
sněmovny byla přínosnější a slušnější než u současné sněmovny. 
Z hlediska hodnocení politického spektra je nejslabším článkem 
vláda, jak ta předcházející, tak dočasná. Špatná hodnocení mám 
i pro „aktivní“ senát.

Do konce volebního období již mnoho času nezbývá, a tak 
je namístě otázka, co nutného, důležitého či zajímavého na Vás 
čeká, co chystáte, na čem se budete podílet?

V městské části bych se chtěl soustředit na řešení dopravního 
propojení Duhových polí s ulicí Terezy Novákové, na zklidnění 
lokality „Zamilovaného hájku“ a případně přispět k vybudování 
plaveckého bazénu na ulici Družstevní. Na úrovni města přispět 
k plynulému pokračování výstavby tunelů Dobrovského a na-
vazujících dopravních staveb na ulici Sportovní. A přání – více 
peněz v rozpočtu města i pro městskou část. Pro lidi víc práce 
a nižší ceny služeb (nájemné, MHD, teplo, odpady). Pro sportovní 
fanoušky, aby 1. FC Brno a Kometa se umísťovaly na špici ligy.

Děkuji za rozhovor. 

Program přednášek pro seniory na II. pololetí 2009:
Na adrese Brno, Kořenského 23a
 4.  září Taťjana Slavíková Nepálská hudba 17 00 hod.
11.  září Ing. Zuzana  Druckmüllerová Ekvádor II 17 00 hod.
18.  září Jan Vlasák Rumunsko 17 00 hod.
25.  září Mgr. Jaromír Procházka Z Náchodska do Klodska 17 00 hod.
2.  října Zdena Druckmüllerová Vysoké Tatry 17 00 hod.
9.  října RNDr. Lenka Fišerová, PhD. Baltský okruh 17 00 hod.
16.  října Ing. Arnošt  Mader Jižní Itálie 17 00 hod.
23.  října Mgr. Marie Klementová Lakota 17 00 hod.
30.  října Mgr. Rudolf Gryc Evropská města 17 00 hod.
6. listopadu Mgr. Libuše Bělousová Jak si uchovávat mysl a paměť 17 00 hod.
13.  listopadu Ing. Dalibor  Mahel, PhD. Maroko 17 00 hod.
20.  listopadu Ing. Lumír Sochorec Omán, Jemen 17 00 hod.
27.  listopadu doc. RNDr.  Alena Žákovská Malajsie 17 00 hod.
4. prosince RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. Zatmění Slunce 17 00 hod.
11. prosince Závěrečná beseda  17 00 hod.

Na adrese Brno, Hapalova 20
7.  září Mgr. Libuše Bělousová, DiS. Zdravotní domácí svépomoc 17 00 hod.
21.  září  Mgr. Rudolf Gryc Evropská města 17 00 hod.
5.  října Mgr. Martin Bělocký Kyrgystán 17 00 hod.
19.  října Mgr. Marie Klementová Galapágy 17 00 hod.
2.  listopadu Ing. Dalibor Mahel, PhD. Venezuela 16 00 hod.
16.  listopadu Ludmila Ulrichová Z historie Řečkovic a Mokré Hory 16 00 hod.
30. listopadu doc. RNDr. Alena Žákovská  Argentina II 16 00 hod.
14.  prosince Vánoční besídka  16 00 hod.

Mgr. Leoš Pivoňka, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jedno-
denní zájezd pro seniory: ve středu 23. září 2009, odjezd 
v 7:00 hod., návrat ve večerních hodinách.
Trasa: Budišov (zámek), Velké Meziříčí (zámek, muzeum), 
Lomnice u Tišnova (prohlídka kostela a dalších památek).
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20, 
v pondělí 7. a 21. září 2009 od 16:30 do 17:00 hod. u pana 
Čecha.

Mgr. Leoš Pivoňka, odb. sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

Při pravidelných cestách sídlištěm na Horáckém náměstí 
vidím kolem sebe, zvláště v jarních a letních měsících, skupinky 
hrajících si dětí různého věku. Vybavuji si své dětství, kdy jsem 
také trávil mnoho času při hrách s kamarády na různých místech 
Řečkovic, ať už to bylo v parku na Palackého náměstí, v areálu 
bývalého pivovaru, v Zamilovaném hájku a v mnoha dalších 
lokalitách v naší čtvrti. Vzpomínám na tu dobu bezstarostnosti, 
kdy jsem po splnění svých školních povinností mohl, jak se říká, 
„jít ven“. Moji rodiče vždy chtěli jen vědět, kam a s kým jdu. 
Neuvědomuji si, že bych dostával nějaká zvláštní nařízení nebo 
pokyny, co se týče mé bezpečnosti. K všeobecně známým patřil 
zákaz jít kamkoliv s neznámým člověkem a dávat pozor na auta. 
To se psal začátek 80. let minulého století. Dnes, po zhruba čtvrt-
století, kdy mám své vlastní děti ve stejném věku, v jakém jsem 
byl tehdy já, však na jejich žádost o „jití ven“ reaguji poněkud 
jinak, než kdysi moji rodiče. A přiznám se, že mnohem nervózněji 
a úzkostněji. Je to oprávněné nebo neadekvátní chování? Co mě 
vede k určité obavě ze samostatného pobytu dětí venku? Myslím 
si, že jednou z příčin jsou časté informace z médií o zvěrstvech 
páchaných právě na dětech, nešťastné události při nehodách 
nebo zvýšená kriminalita v dnešní společnosti, která se nevyhýbá 
ani mládeži. Strach z pirátů silnic a kriminálních nebo pedofilních 
živlů by se společně s nebezpečím třeba odhozených jehel 
narkomanů měly v myslích zodpovědných rodičů vzbuzovat 
starost, aby nepodceňovali bezpečí svých potomků. Věřím tomu, 
že většina otců a matek tyto věci vnímá, nebere na lehkou váhu 
a svým jednáním přispívá k tomu, abychom se nemuseli třeba 
u nás v Řečkovicích či na Mokré Hoře dočíst nebo dozvědět 
o tom nejsmutnějším, co vůbec může být – o neštěstí dětí.

Jiří Prchal

Řečkovická knihovna za dobu své existence už zažila mnohé 
změny, zejména časté stěhování. Teď ji však čeká něco zcela 
mimořádného – změna výpůjčního systému z „papírové“ podoby 
na elektronickou. Bude totiž napojena na síť automatizovaných 
provozů Knihovny Jiřího Mahena v Brně, takže se veškerý provoz 
knihovny bude dít prostřednictvím počítačů. Má to řadu výhod: 
propojením více poboček získají čtenáři větší možnost výběru, 
protože si na novou průkazku budou moci půjčit knihy i v jiné 
pobočce napojené v systému. 

Jejich seznam najdou na webových stránkách knihovny, 
nebo se nás mohou zeptat. Pokud mají doma přístup k inter-
netu, mohou v pohodlí domova nahlížet do svého čtenářského 
konta (seznam vypůjčených knih), rezervovat si knihy nebo 
prodlužovat výpůjčky. Když nám nahlásí svou e-mailovou adresu, 
mohou dostávat tzv. předupomínky – zprávu, že už se blíží 
konec výpůjční lhůty, a je tedy třeba navštívit knihovnu.

A jak to bude vypadat v praxi? Při první návštěvě po zavedení 
nového systému bude každému čtenáři vyměněn papírový 
průkaz za plastový s čárkovým kódem. Místo zápisu do průkazky 
budou výpůjčky načteny do počítače, čtenář pak dostane vytiš-
těný výpis. Tam budou zaznamenány všechny půjčené knihy, 
termíny vrácení i finanční operace (placení poplatků a pokut). 
Tento výpis je pouze pro osobní potřebu, není třeba jej příště 
nosit s sebou, k návštěvě knihovny stačí plastový průkaz. Ten 
je nepřenosný, to znamená, že si na něj může půjčit jen jeho 
majitel. Pokud chodíte pravidelně půjčovat nemohoucí osobě, 
je třeba mít od ní podepsanou plnou moc (tiskopis na požádání 
obdržíte v knihovně).

A na závěr to nejdůležitější: kdy to bude?
21. září – 2. října 2009 bude knihovna UZAVŘENA  

kvůli nezbytným technickým úpravám
(instalace nového pultu a dalších počítačů).

Znovu bude otevřena 5. října 2009,  
na začátku Týdne knihoven.

Doufáme, že se Vám bude nová podoba knihovny líbit a že 
brzy oceníte její výhody. Těší se na Vás knihovnice pobočky KJM 
v Řečkovicích

Jana Paculová, vedoucí pobočky KJM

Nepodceňujme bezpečNost svých dětí

KNIHOVNU ČEKÁ
 „TECHNICKÁ REVOLUCE“
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Masná 20, 657 79 Brno
Tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Prázdninová akce 

NOVÝ VŮZ ŠKODA S KLIMATIZACÍ A DALŠÍ VÝBAVOU

ŠkodaFabia již od 

229 900 Kč
ŠkodaRoomster 1,4/63 kW již od 

299 900 Kč
ŠkodaOctavia již od 

329 900 Kč
Venku tropy, v autě chládek. Vedle klimatizace Climatic s automatickou regulací a kombifiltrem však mají nabízené vozy Škoda ve výbavě i centrální zamykání, čelní a boční
airbagy řidiče i spolujezdce, ABS včetně MSR a mnoho dalšího. K novému vozu získáte zdarma Záruku mobility Premium, která za Vás vyřeší situace způsobené i vlastním 
zaviněním, jako například nedostatek nebo záměna paliva, vybitá autobaterie či ztracené klíče, a to jak v ČR, tak i v ostatních evropských státech. Využít můžete také výhodné 
financování od ŠkoFINu. Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme se na Vás.
Nabídka trvá od 1. 7. do 30. 9. 2009.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Fabia – 4,6–7,5 l/100 km, 
120–180 g/km; Roomster 1,4/63 kW – 6,8 l/100 km, 162 g/km; 
Octavia – 4,5–7,4 l/100 km, 119–176 g/km

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Autonova0909:Autonova0909 11.8.2009 13:54 Stránka 1

Jazykové kurzy
V Řečkovicích na Novém náměstí:

• Kurzy angličtiny, ruštiny, španělštiny, němčiny
• Individuální, skupinové (max.6-8 studentů),krátko,dlouhodobé
• Začátek všech kurzů je 21.září 2009
• 2.450,-Kč / 1x2 hod.týdně – září 2009 – leden 2010
4.700,-Kč / 2x2 hod.týdně – září 2009 – leden 2010

Mgr.Lubomír Minařík  -  Jazykové kurzy
Nové náměstí 18, 621 00 Brno, Tel.: 603 212135

E-mail: lminarik@volny.cz  Web: www.jazyky.cf.cz

Placená incerce

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

Placená incerce

Nejveselejší dětská kavárna v Brně!

Placená incerce

PM BAUSYSTEM s.r.o., Banskobystrická 52
tel.:  777 117 412,  777 117 421

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
MÍCHÁNÍ INTERIÉROVÝCH A FASÁDNÍCH BAREV

ZAMĚŘENÍ A VYPRACOVÁNÍ KALKULACE – Z D A R M A !
Placená incerce

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

Placená incerce

JAZYKOVÁ ŠKOLA
se zaměřením na výuku angličtiny
• večerní kurzy pro veřejnost ve šk.roce 2009/10  

zahajují od 22.září 
• rozřazovací test zdarma, profesionální přístup,  

důraz na konverzaci, skupinky již od 4 studentů
• výuka na ZŠ Uprkova v  Řečkovicích
• více informací na  www.goodbell.cz, 

nebo na tel. č. 608 / 724 819

oslaví v září 25. výročí svého založení. 
Proto zveme všechny současné i bývalé členy, rodiče, příznivce 

a přátele, jakož i širokou veřejnost  
na „POTLACH NA HORÁCKÝM“, prezentační a oslavnou akci, 
která se uskuteční v sobotu 5. září od 14:00 do 21:00 hodin 

v parku na Horáckém náměstí (na louce před školou).
Stanové městečko, představení činnosti, fotky, video, tábory.
Program pro děti i dospělé, hry, lanové překážky, cirkus LeGrando. 
Táborák, gratulace Severce, předání velení novému náčelníkovi.
Přijďte s námi slavit a vzpomínat! Těší se na vás Severka a Hanča.
Více informací na www.severka.cz.
Akce se koná za podpory MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
a Statutárního města Brna.

Hanka Procházková

10. PTO Severka, pionýrský tábornický oddíl z Řečkovic
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MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.

POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové 
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.

AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541211165.

KOUPÍM rodinný dům nebo stavební pozemek. Tel.: 606484815.

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.  
www.malby-natery.eu

PRODÁM zahradu se zděnou chatkou v Zamilovaném hájku, 
1850 m2, bezproblémový příjezd, el. 230-400V, studna.  
Tel.: 732 562 972.

NOVĚ OTEVŘENO!!! Poradna alternativní medicíny (detoxi-
kace Dr. Jonáše, homeopatie) nabízí pomoc při řešení Vašich 
zdravotních problémů. Mgr. D. Rovenská, Horácké nám. 3,  
tel.: 737 685 856, www.detoxikacni-medicina.cz

KOUPÍM v této lokalitě RD nebo byt bez RK. Tel.: 733 589 464.

REALITY pro Řečkovice, prodáme, pronajmeme byt, dům 
či zahradu. Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč. daní  
a přepisů energií. 100% služby a slušné chování najdete v naší RK. 
Palackého tř. 159, Tel.: 721 856 888 nebo 549 210 007. 

FITKO JANA - PILATES (út, čt 19,30-20,30h), AEROBIC, Fit víkendy 
a pobyty. Najdete nás ve Sportovním centru Tak Hellas, Horácké 
nám. 15 (vedle ZŠ). www.fitkojana.cz, 776 151 914

HODINOVÝ MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728101936

PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody,byt. jádra od 
70.tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

NABÍZÍM vyučování a doučování angličtiny a francouzštiny, kurzy 
čtení literárních (vč.biblických) a dokumentárních textů v obou 
jazycích v Řečkovicích na Horáckém nám. a překlady z A a F do 
češtiny. E-mail:hana08anna@yahoo.com. Tel.: 775104820.

REKONDIČNÍ a relaxační masáže: Nově otevřená provo-
zovna v Řečkovicích (býv. neurolog. ordinace), Horácké nám. 
3. Ceny 150-600,- Kč. Slevy pro studenty, seniory, klienty 
VZP a ZP MA. Kont.: Ivana Hrušková, tel.: 733 646 600,  
www.rekondicni-masaze.com

PRODÁM pianino Koch a Korselt v dobrém stavu, tmavě hnědá  
dyha. Tel. 776 710 416

ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál, tel.: 
602 550 175, www.aisakurzy.cz

PROSÍM, nabídněte! Pro vyřešení rodinné situace hledám ke 
koupi byt v Řečkovicích. Vše potřebné vyřídím! Tel.: 776/698 188.

REIKI-dodám vám léčivou a harmonizující energii. Nabízím 
také kvalitní vybranou esoterickou literaturu, kde nalez-
nete řešení vašich problémů. Ing. Chládek, tel. 728 256 067,  
www.samisebou.cz

PLacenÁ InZerce

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
Palackého třída 70, Brno-Královo Pole

informuje o zářijových akcích:

1. září 13:00 – 17:00 hod. zahájení nového školního roku  
a domluva rozvrhů v individuální výuce.

9. září 15:00 – 19:00 hod. dodatečné PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY do 
všech oborů – hudební a literárně-dramatický v budově 
na Palackého tř. 70.

12. září Erbovní slavnosti v Brně-Králově Poli, venkovní pódium na 
Slovanském náměstí, v odpoledním programu vystoupí 
saxofonový soubor ZUŠ V. Kaprálové, večer při předávání 
plaket zahrají vítězové a laureáti mezinárodních soutěží ve 
hře na akordeon.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2009/2010. 
Mgr. H. Jankovská

Rok se s rokem sešel a 24 dětí z pátých až sedmých tříd 
Základní školy Horácké náměstí se v květnu opět vypravilo na 
týdenní studijně pobytový zájezd do Anglie. Podstatou této školní 
akce, organizované už pátým rokem, je několikadenní pobyt 
v některém z nevelkých, ale půvabných měst na jihu Anglie, při 
němž jsou děti ubytovány po dvojicích přímo v anglických rodi-
nách. Děti tak mají možnost vyzkoušet si zcela samostatně svoje 
znalosti angličtiny a přitom i  příležitost nahlédnout do způsobu 
života anglických domácností. Dopoledne mají v místní škole 
vyučování vedené tamními učiteli, kteří pro ně připravují speci-
ální program a hry. Odpoledne jsou pak věnována prohlídce 
města a okolním výletům po jihoanglickém pobřeží, jež má ve 
spojení nádherné přírody s půvabnou architekturou městeček 
nezaměnitelnou atmosféru. 

Aby cesta z Brna do Anglie nebyla tak dlouhá, vkládáme do 
ní už tradičně první zastávku s noclehem ještě v Evropě. Letos 
jsme vybrali Paříž, jež nás přivítala sluníčkem a i za ten jediný den 
nás stihla okouzlit atmosférou ulic a nábřeží, soužitím historické 
a moderní architektury. Prošli jsme se Latinskou čtvrtí, prohlédli 
si gotickou nádheru chrámu Notre Dame i technickou krásu 
budovy Centre Pompidou, přikrčili se pod Vítězným obloukem, 
nakoukli na skleněnou pyramidu muzea Louvre a potom si 
krásně odpočinuli při plavbě na výletní lodi. 

 Jana Gregorová

Studijně pobytový zájezd 
v Anglii
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„Romanův memoriál“ – šachový turnaj

Stalo se již určitou tradicí, že se na jaře může TJ Sokol 
Řečkovice pochlubit výkony a úspěchy svých členů z oddílu 
krasojízdy. Reprezentanti České republiky v sálové cyklistice 
Jakub Mašek a Martin Šiler byli spolu s trenérkou Danou 

Šilerovou členy úspěšné české výpravy, která se zúčastnila 
mistrovství Evropy juniorů v nizozemském Heerlenu. MEJ 2009 
se konalo od 21. do 23. května. 

V pátek proběhl závod juniorů jednotlivců, v němž Jakub 
Mašek získal bronzovou medaili za třetí místo (za dvěma závod-
níky z Německa). V sobotu potom v závodě juniorů dvojic získali 
Jakub Mašek a Martin Šiler skvělou stříbrnou medaili za druhé 
místo (vyhrála opět dvojice z Německa).

Vzhledem k věku to letos bylo jejich poslední vystoupení 
v juniorské kategorii, proto je na místě malá rekapitulace. 
Oba závodníci – členové naší TJ Sokol – jsou dlouholetými 
reprezentanty ČR, pravidelně se od roku 2002 probojovávali 
na MEJ, odkud ve dvojicích přivezli celkem sedm evropských 
medailí, 5 bronzových a 2 stříbrné. V jednotlivcích potom Jakub 
Mašek reprezentoval celkem třikrát, z toho dvakrát vybojoval 
bronzovou medaili (2007 a 2009) a jednou 4. místo; Martin Šiler  
v jednotlivcích získal dvě čtvrtá a jedno šesté místo.

Za skvělé úspěchy a reprezentaci nejen ČR, ale také naší obce 
a Sokola, děkujeme a k zisku medailí gratulujeme!

Výbor TJ Sokol Řečkovice

Společnost Větrník, s.r.o. pořádá v neděli 6. září 2009  
v 9:00 hod. v prostoru ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora na 
Palackého náměstí 11 šachový turnaj. Tato akce je určena 
pietní vzpomínce a uctění památky spoluzakladatele jmenované 
společnosti Romana Řezáče, který podlehl těžké nemoci ve věku 
25 roků a dvou dnů.

Klání v královské hře se hraje švýcarským systémem na 9 kol, 
kdy dva nejúspěšnější hráči se utkají téhož dne v 15:00 hod.  
o vítězství v turnaji ve finálovém souboji s obřími šachy  
v přilehlém venkovním prostoru hodového areálu za radnicí.

Po skončení turnaje se uskuteční v areálu posezení pro  
účastníky turnaje i veřejnost za přítomnosti živé hudby, sestáva-
jící z části členů populární řečkovické skupiny Vikýř, která bude 
hrát k poslechu i tanci.

Pro přítomné bude zajištěno občerstvení. Vstup volný.
Bližší informace: větrník@vetrnik.cz

Srdečně zve Větrník, s.r.o.

SPorT
Skvělé Sportovní výSledky reprezentantů

nabízí na školní rok 2009/10  
celou řadu zajímavých kurzů a kroužků

Pro děti již od 2,5 let, rodiče s dětmi 
od 1,5 roku, školáky, mládež a dospělé!

Zápis do kurzů: 7. - 9. září 2009, 9:30-16:30 hod.
10. září 2009, 9:30 -14:00 hod.

DDM Kořískova ul. č. 16, v blízkosti tram. z. č. 1 
zastávka Kořískova (u Billy) - směr Řečkovice.

zve veřejnost na otevření nového pracoviště – CVČ Mateřídouška, Kubova vila v Řečkovicích na ulici Gromešova 1.
Slavnostní otevření proběhne v sobotu 12. září 2009 v 10:00hod.,  

pro děti je připraven doprovodný program formou tvořivých dílniček.
Současně si návštěvníci mohou objekt prohlédnout za účasti pracovníků odboru památkové péče Magistrátu města Brna,  

prohlídka bude doplněna odborným výkladem.

V CVČ Mateřídouška kroužky a zápis začínají v následujícím týdnu. V CVČ Domino, Kořískova 16 se zápis do kroužků koná ve dnech 
7. - 9. září od 9:30 - 16:30 hod., 10. září od od 9:30 – 14:00 hod.

Podrobnou nabídku činnosti obou pracovišť najdete na výše uvedených stránkách.
Pracovní nabídka: pro pracoviště CVČ Mateřídouška hledáme pracovníka na úklid.  

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 603 277 961 nebo mailem: cvcmateridouska@seznam.cz
R. Čáslavová

Veškeré informace podá:  Mgr. Jana Podzemná  
tel.: 608 644 313;  j.podzemna@email.cz

DDM KOŘÍSKOVA - DůM DětÍ A MláDeže

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, www.ddmhelceletova.cz



KULTUra

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 Gill, s.r.o., www.gill.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 fislova@reckovice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 10. 9. 2009. Zdarma. 

�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

O víkendu 12. - 13. září 2009 se v parku na Slovanském 
náměstí v Brně-Králově Poli konají tradiční „Erbovní  
slavnosti“. V pestrém programu mimo jiné vystoupí Jitka 
Zelenková, rokenrolová skupina Fireballs, kejklíři, živé sochy,  
v 21:00 hod. se uskuteční ohňostroj. Letošní ročník bude 
obohacen o přehlídku lidových muzik „Hudební střípky Jaroslava 
Juráška“, jejíž soutěžní část se koná v sobotu 12. září v Klubu 
Univerzity obrany, Šumavská 4. Vystoupení všech účastníků se 
uskuteční v neděli 13. září v parku na Slovanském náměstí. 

O víkendu 19. - 20. září 2009 se v areálu kuřimského zámku 
budou konat „Medové dny 2009“, pořádané organizací kuřim-
ských včelařů u příležitosti 90. výročí jejího založení. 

Návštěvníci budou mít možnost si na místě zakoupit med, 
medovinu, medové pivo, perníčky a ostatní výrobky z včelích 
produktů. Slavnosti budou zahájeny již v pátek 18. září ve 20:00 
hod. plesem včelařů, který se uskuteční ve Společenském centru 
v Kuřimi na náměstí Osvobození. K poslechu bude hrát skupina 
NOVA BAND.

O víkendu 26. - 27. září 2009 se v městské části Brno-
Medlánky v prostorách Zámeckého parku na Hudcově ulici 
budou konat „MEDLÁNECKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ HODOVÉ 
SLAVNOSTI“. V sobotu začíná hodová zábava ve 13:30 hod. 
předáním hodových práv, o hudební zábavu se postarají cimbá-
lová muzika Jožky Imricha a skupina D.N.A. V neděli začíná 
hodové veselí ve 13:00 hod. slavnostním hodovým průvodem 
medlánecké krojované chasy za hudebního doprovodu dechové 
kapely Zdounečanka. V případě nepříznivého počasí se program 
uskuteční v prostorách Společenského centra Sýpka na ulici 
Kytnerova 1a.

Jan Jandl

O víkendu 15. – 16. srpna se konal za krásného letního 
počasí další ročník řečkovických Vavřineckých hodů. Organizačně-
technickým garantem jejich přípravy se tak jako v minulých 
letech stal hodový výbor v čele se starostou MČ, jehož členy byli 
dále místní zastupitelé, 
představitelé kulturního 
života a reprezentanti 
Ř13. Role organizátorů 
a pořadatelů se opět 
ujal osvědčený tým 
zaměstnanců ÚMČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora.

První hodový den v sobotu začínal v tradičním duchu – 
stavba máje, průvod krojovaných stárků, předání hodových práv 
starostou městské části. O hudební část v sobotním odpoledni 
se vedle stárkovských besed postaraly kapela Bojané a folklórní 
soubor Májek. A první hodový den byl zakončen vystoupením 
dnes již legendární kapely Moravanka v čele s kapelníkem 
Janem Slabákem a hudební skupiny All X. Zpestřením sobotního 
hodového programu byla po několika letech opět exkurze do 
podzemních prostor – někdejších pivovarských sklepů, které si 
hodoví návštěvníci v pravidelných vstupech mohli prohlédnout.

Druhý hodový den v neděli zahájila mše pod širým nebem 
v hodovém areálu. Zlatým hřebem nedělního hodového odpo-
ledne bylo vystoupení souboru Hradišťan s primášem a umě-
leckým vedoucím Jiřím Pavlicou. A hodovou zábavu, tak jako 
v loňském roce, zakončila hudební skupina Traditional Star Band 
s repertoárem populárních i lidových písní k tanci i poslechu. 
Na naše nejmladší hodové návštěvníky čekaly také již tradiční 
kolotoče a houpačky a v budově radnice potom dětské diva-
delní představení. Pro ty starší návštěvníky byla ještě přichystána 
ochutnávka vín v prostorách sýpky.

Výše uvedený repertoár účinkujících i samotná návštěvnost 
hodových hostů svědčily o tom, že letošní hody se opravdu 
vydařily. Za hodový výbor i vedení radnice si proto dovolím 
poděkovat všem těm, kteří se svým přičiněním a aktivní účastí 
na přípravě, organizaci a vlastní realizaci letošních Vavřineckých 
hodů podíleli.

Jan Jandl

Vavřinecké hody 2009Informace o konání kulturních akcí v září 2009

červenec 2009

Pavla  HYKLOVÁ 90 let
František  PETRŽELKA 85 let
Vladimír  GOLIÁŠ 85 let
Jarmila  SOUČKOVÁ 85 let
Jiří  HUTÁREK 80 let
Miroslav  TIŠNOVSKÝ 80 let
Karel  SLEZÁČEK 80 let
Bohuslava  JENEŠOVÁ 80 let
Vladimíra  MACÁKOVÁ 80 let
Marie  CHALOUPKOVÁ 80 let
Emilie  ZELENKOVÁ 80 let
Jiřina  ŠVÁBOVÁ 80 let

srpen 2009

Marie  SAMSOUROVÁ 93 let
Václav  FILKA 92 let
Václav  CEJPEK 85 let
Eugenie  MARKOVÁ 85 let
Bohuslava  VLČKOVÁ 85 let
Helena  VOZKOVÁ 85 let
Bronislava  NEČASOVÁ 85 let
Vilemína  PANTŮČKOVÁ 85 let
Miloslav  CRHA 80 let
Zdeněk  POHL 80 let
Jindřich  POKORA 80 let
Miroslav  STANĚK 80 let
Václav  VONDRÁČEK 80 let
Noemi  HOJOVCOVÁ 80 let
Marta  POSPÍŠILOVÁ 80 let
Marie  FIDRMUCOVÁ 80 let
Věra  VRZALOVÁ 80 let


