
15.30

SOBOTA 11. 8.
9.00 Stavění máje

15.00 Slavnostní průvod stárků
Předání hodových práv stárkům
Hodová zábava s muzikou Zdounečanka
moderátor ZdeněkJunák - herec Městského divadla Brno

16.30 Moravská beseda v podání řečkovických dětí
18.30 Česká beseda v podání „Řečkovické 13“

Hudební skupina Vikýř
21.15 Strécovská beseda v podání „Řečkovické 13“
22.00 Hudební skupina The Fireballs
24.00 Ukončení zábavy
01.00 Uzavření areálu ‚

ŇEDĚLE 12. 8.
10.00 Slavnostní mše v hodovém areálu

Vystoupení souboru Schola
15.00 Nedělní hodová zábava

moderátoři Miloš škrla a Jiří Řezáč
hraje cimbálová kapela LAČHO - HANGOS

16.15 Moravská beseda - originál 1856
16.30 Hudební skupina Boba Frídla

koncert spojený s autogramiádou
18.30 K tanci hraje skupina AJ CAPELLA

moderátoři Miloš Škrla a Jiří Řezáč
20.45 Československá beseda
21.00 Hodové loučení
23.00 Uzavření areálu

V hodovém areálu bude připraveno bohaté občerstvení.
Za radnicí budou tradičně kolotoče a houpačky

Předprodej vstupenek od 30. 7. do 10. 8. v pondělí, středu 8.00 - 17.00, úterý čtvrtek a pátek
od 9.00 - 14.00 hodin, na podatelně úřadu MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.
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ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
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VAVŘJNI;CKÉ HODY
10. - 12. SRPNA 2007

MČ BRNO - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
PROGRAM VAVŘINECKÝCH HODŮ

PÁTEK 10.8.
Hodové zvaní

(

Pořádá Zastupitelstvo MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora



ZPRÁVA Z 11., 12. A 13. SCHŮZE
RMČ A ZE VI. ZASEDÁNÍ ZMČ

11. schůze RMČ se konala 23. 5. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - duben 2007,
- schválila smlouvu o dílo s firmou PSJ Brno, Skořepka 4, Brno, na

opravu střešního hřebene domu Novoměstská 23 - 41,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila výzvu k podání nabídky na rekonstrukci školní kuchyně

MS Měřičova 46,
- schválila rozšíření termínů sňatků o 21. 9. 2007,
- projednala zprávu předloženou výborem pro národnostní menšiny,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

12. schůze RMČ se konala 6. 6. Rada:
- schválila harmonogram přípravy rozpočtu městské části na rok 2008,
- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci výtahu

v domě Horácké nám. 4/5, firmu OTIS, a. s., Cejl 43, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- projednala žádost občanů o umístění zpomalovacích prahů ve

Vránově ulici, nesouhlasila s umístěním těchto prahů,
- projednala změnu organizace dopravy v uliciječné a souhlasila se

změnou jednosměrného provozu na obousměrný v úseku od
ulice Jabloňové po ulici Medláneckou,

- souhlasila s umístěním dopravní značky zakazující vjezd všem
motorovým vozidlům s dodatkovou tabulkou povolující vjezd
dopravní obsluze a hostům restaurace Vysočina u vjezdu na
parkoviště ve dvoře za uvedenou restaurací, nesouhlasila
s umístěním téhož dopravního značení u vjezdu na parkoviště
vedle sokolovny,

- nesouhlasila se zřízením výkupny druhotných surovin pod mostem
Hradecké radiály (naproti nádraží),

- projednala zprávu předloženou kontrolním výborem,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

VI. zasedání ZMČ se konalo 21. 6. Zastupitelstvo:
- projednalo plnění rozpočtu městské části za leden - březen 2007,
- projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- nesouhlasilo se záměrem města Brna zrušit poplatek ze vstupného

na kulturní a sportovní akce,
- projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden -

březen 2007,
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- projednalo návrh změn textové části Uzemního plánu města Brna,
- souhlasilo se zrušením hranic zástavby a s nahrazením zástavby

skupinou domů zástavbou jednotlivými domyv prodloužení ulice
Ladovy - jedná se o zrněnu regulačních prvků v Uzemním plánu
zóny Centrální části Rečkovic,

- souhlasilo se záměrem města Brna využít objekt nedokončené
samoobsluhy při Renčově ulici na dům s pečovatelskou službou,

- schválilo vyjádření ke změněné a doplněné dokumentaci
posuzování vlivů akce „Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice
Dl - Kuřim“ na životní prostředí, v němž trvá na umístění
komunikace R43 v trase tzv. německé dálnice a nesouhlasí
s vedením této komunikace mezi Rečkovicemi a Ivanovicemi ani
s jejím umístěním v tzv. Boskovické brázdě

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

13. schůze RMČ se konala 27. 6. Rada:
- schválila potřebné rozpočtové opatření,
- vzala na vědomí, že od 9. 7. do 31. 7. 2007 bude otevřena MS

Novoměstská 1 a od 1. 8. do 31. 8. 2007 pak MS Kárníkova 4,
- schválila smlouvu se společností IT STUDIO, s. r. o., Kotlářská

53, Brno, na zhotovení grafického návrhu internetových stránek
městské části a realizaci tohoto návrhu,

- schválila jako zhotovitele, který provede výměnu pěti bytových
jaderv domě Zitná 11, firmu ES Mont, s. r. o., Pellicova 8c, Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci kuchyně

MS Měřičova 46, firmu PSK Group, s. r. o., Kuřimská 42, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,

D
- schválila záměr pronajmout prostory dosavadní prodejny květin

v nákupním středisku Vysočina,
- nesouhlasila se zamýšleným připojením novostavby při Palackého

třídě odbočkou z ulice Kouřimská (odbočka se má napojovat na
počátku obslužné komunikace, vedoucí kolem zdejších rodinných
domů),

- nesouhlasila s úpravou dopravního značení ve Vránově ulici,
spočívající v doplnění dodatkové tabulky „mimo zásobování
DELVITA“ pod značku zakazující vjezd vozidel nad 6 tun,

- projednala žádost společnosti Lachema o povolení na zařízení
pro výrobu účinných látek k výrobě léčiv;

- projednala návrh vyhlášky města Brna, která stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu,

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi,
L. E

UVOLNĚNÍ BYTŮ PO NEPLATIČÍCH
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují
získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po
předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněných
bytech:

1) Údaje o bytu - Horácké náměstí 8, byt č. 17, 3. nadzemní
podlaží, velikost 1+1, celková plocha 49,7 m2

Výše dluhu samotný dluh 110.664,- Kč
poplatek z prodlení ke 31. 7. 2007 154.752,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 29. 8. 2007

2) Údaje o bytu - Horácké náměstí 5, byt č. 61, 13. nadzemní
podlaží, velikost 1+1, celková plocha 49,8 m2

Výše dluhu samotný dluh 63.191,- Kč
poplatek z prodlení ke 31. 7. 2007 42.738,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 29. 8. 2007

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení
celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne
rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude při
hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Zádost musí být podána na
příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru UMC.
Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci,
který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po
vystěhovaném neplatiči. - -

Bližší informace je možné získat na bytovém odboru UMC,
Palackého náměstí 11, tel.: 541 421 719.

Mgi Miroslav Reich
prdvnilč bytove‘ho odboru UMČ

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
MŠ MĚŘIČKOVA

Vedle akce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Novoměstská“, která
je rozdělena do dvou etap, přičemž realizace té druhé probíhá od
konce června, se městské části daří uskutečnit i další větší investiční
akci v oblasti školství. Od poloviny měsíce července probíhá na
MS Měřičkova rekonstrukce tamní školní kuchyně. Náklady na
provedení přesáhnou 3,5 mil. Kč, z toho 2,6 mil. Kč činí dotace ze
státního rozpočtu, zbytek nákladů ponese městská část. Termín
dokončení je stanoven na 30. září 2007.
Po Základní škole Novoměstská se tak nové kuchyně dočká i největší
mateřská školka v městské části.

1‘1I
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Ve čtvrtek 6. září 2007 se od 15.00 hod. uskuteční VII.
zasedání Zastupitelstva MČ Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora.
Zasedání se uskuteční v zasedacím sále v přízemí UMČ,
Palackého náměstí 11.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
J Jandl

Mg, Mank Visko4 místostarosta



VYCHÁZÍ KOMPLEXNÍ ADRESÁŘ
ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH

V SOCIÁLNÍ OBLASfl VE MĚSTĚ BRNÉ!
Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

vznikl v rámci výstupů dvouletého projektu „Zavedení komunitního
plánování sociálních služeb a posílení spolupráce nestátních
neziskových organizací na území města Brna“, který realizoval
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“
a „Centrum komunitního plánování“. Garantem celého projektu,
který byl flnancován z Evropského sociálního Fondu, byl a nadále
zůstává Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. V adresáři
jsou přehledně popsány nabízené služby v sociální oblasti, běžný
uživatel tak má jedinečnou možnost zorientovat se rychle v nabídce
a obrátit se pomocí dostupných kontaktů na příslušnou organizaci.
Adresář je volně ke stažení na stránkách nadačního Fondu „Domovy
potřebných“ či k vyzvednutí po domluvě na níže uvedených
kontaktech.

Dalším výstupem zmíněného projektu je samotný komunitní
plán sociálních služeb do konce roku 2009, který bude od 1. srpna

O 2007 k dispozici široké brněnské veřejnosti k připomínkování. Bude
dostupný na vybraných úřadech městských částí, na kontaktních
místech neziskových organizací, na Magistrátu města Brna a dalších
místech. Připomínkování bude provázet kampaň se všemi
potřebnými informacemi.

Podrobné informace viz. www.domovypotrebnych,
infodomovypotrebnych.cz, tel.: 542 210 165.

ÚSPĚCH ŘEČKOVICKÝCH KOULÍ
Již podruhé se sešla reprezentace naší městské části k účasti na
Mistrovství města Brna v pétanque. Tento pozoruhodný podnik,
ve kterém třetí červnovou neděli zápolilo 14 městských částí
v kategorii radnice, muži, ženy a junioři, hostil tentokrát Utěchov
ve svém sportovním areálu. Rečkovicko - mokrohorská
reprezentace nastoupila v kategoriích radnice, ženy a junioři.
Užasné druhé místo žen, spolu se sedmým místem radních
a čtvrtým místem juniorů nás v celkovém hodnocení vyneslo
na medailovou třetí pozici mezi městskými částmi. Protože vítěz
má právo pořádat na svém území další ročník mistrovství, třeba
budeme v budoucnu hostiteli právě my.

ŽELEZNÝ EMPÍK 2007
Většina dospělých lidí si jistě pamatuje na dobu, kdy se ve

školách učila branná výchova. Předmět, ve kterém menší i větší žáci
probírali orientaci v mapách, opakovali základy zdravovědy a při
neúprosně běžícím čase na učitelových stopkách prozkoušeli svoji
írzičku. Dnes už tento předmět v osnovách chybí, ale žáci brněnských
základních škol si přece jen mohou některé svoje znalosti a dovednosti
procvičit. Umožňuje jim to branný závod „Zelezný Empík“, tradičně
pořádaný městskou policií v prostoru Mariánského údolí v Líšni,
které pro tento účel poskytuje výborné podmínky, a díky nemalé
vstřícnosti rodiny Belcredi, i potřebné technické zázemí.

Letošního 6. ročníku, který probíhal ve čtvrtek 14. června
2007, se celkem zúčastnilo 11 škol, reprezentovaných 198 žáky.
Mezi těmito školami byla také jedna řečkovická, a to: ZS Horácké
náměstí, reprezentována 15 soutěžícími.

Ze to nebyl závod jednoduchý, se přesvědčili závodníci hned
po startu, kde je čekal na stanovišti Univerzity obrany hod granátem
na cíl. Na dalších dvou stanovištích, zajišťovaných zdravotnicemi
Fakultní nemocnice, procvičili chlapci i dívky znalosti ze zdravovědy,
u stanovišť městské policie je čekaly dopravní testy a testy prevence
kriminality, u Sboru dobrovolných hasičů z Vranova u Brna požární
prevence a nakonec obtížný přechod přes potok po napnutém
laně. Potom už jen v prostoru tribuny vytoužený cíl.

Nutno dodat, že závod byl i přes nepřízeň počasí velmi zdařilý,
o čemž svědčí i fakt, že převážná většina přítomných žáků i pedagogů
zůstala na místě až do vyhlášení výsledků a předání cen.

Mgt Lenka šmerdová

VÝSTAVA KRESEB DĚTÍ Z MŠ
Komise školství, mládeže a sportu připravila výstavu kreseb dětí
z mateřských škol v Rečkovicích a Mokré Hoře, které od 21. 5. 2007
zdobí, již podruhé, stěny chodby radnice. Přijďte se podívat. Název
výstavy „Děti si hrají“ odpovídá radostným, barevným, usměvavým
a veselým kresbičkám našich malých malířů.
Těžký úkol měla komise, když měla vybírat a rozhodnout
o nejhezčích obrázcích. Všechny byly kouzelné. Nakonec vybrala
čtyři takto:
Obrázek Filipa Valáška (MŠ Škrétova), Adama Gryma (MŠ
Tumaňanova), Karolínky Hessové (MŠ Kárníkova) a Veroniky
Kocichové (MŠ Novoměstská).
Malé dárky pro vítěze od KSMS byly předány prostřednictvím paní
ředitelek a drobné odměny dostanou i celé kolektivy mateřských
školek, které pro výstavku obrázky namalovaly.
Všem malým malířům a paním ředitelkám děkuje za spolupráci předseda
Komise školství, mládeže a sportu Mgr. Marek Viskot a členové komise
MUDr. Eva Fajkusová a Josef Kugler, kteří výstavu připravili.

MUDi Eva Fajkusová
henka Komise školstvý mládde a sportu

OZNÁMENÍ
Pionýr Řečkovice
zve všechny děti i dospělé na akci
OTEVÍRÁNI KLUBOVNY
ve čtvrtek 13. září 2007 od 17.00 hodin, Horácké náměstí 12
Znovuotevření naší upravené a zvětšené klubovny (prostory bývalé
knihovny), den otevřených dveří, ukázkya představení veškeré naší činnosti,
občerstvení, liry pro děti a NABOR členů do obou našich oddílů.
Slavnostní zahájení v 18.00 hodin, program už od 17.00 hodin.
PS Pionýr Rečkovice má nabídku pro váš volný čas a pro všechny
věkové kategorie.
Děti se zájmem o pravidelnou činnost mohou navštěvovat tábornické
oddíly Severka a Mustangové. Pro nejmenší děti do 4 let a jejich
rodiče je tu každé úterý dopoledne Klub Kulička.
A pro všechny ostatní Klub za školou, nabízející pravidelné
rukodělné a herní dílny.
Více informací na akci Otevírání klubovny nebo na
www.reckovice.pionyr.cz

( DALŠÍ INFORMACE

Ing. O. Pospíšil

OZNÁMENÍ
Pobočka knihovnyJďího Mahena na Kolaříkově ulici oznamuje svým
čtenářům, že až do konce letních prázdnin se bude půjčovat pouze
jednou týdně, a to v úterý 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 18.00 hod.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

Jana Paculová, knihovnice
H Procházková



INFORMACE ÚMČ

SERIÁL „REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ« ZDÁRNĚ PUJE

Červnové zasedání Zastupitelstva města Brna vyhovělo naší žádosti o přidělení dotací ve výši 1 000 000 Kč a 350 000 Kč na rekonstrukce
dětských hřišť. Jedná se o dětské hřiště na ulici Novoměstská 41 -45, resp. hřiště u bytových domů na ulici Vlasty Pittnerové. Clenové ZmB
tak dali městské části zelenou v její snaze nadále postupně zkvalitňovat a zvelebovat prostory, kde tráví volný čas naši nejmenší.
V případě hřiště na Novoměstské předpokládá rozpočet náklady ve výši 1 650 000 Kč, u menšího hřiště na Vlasty Pittnerové se jedná
o částku 450 000 Kč. Díky výše zmíněným dotacím tak bude možné přistoupit k realizaci rekonstrukcí obou hřišť už letos. Se zahájením
prací se počítá na podzim letošního roku vzhledem k nutnosti výběru zhotovitele a schválení nezbytných rozpočtových opatření
v zastupitelstvu městské části.

1.
I‘:

Městská část ve spolupráci s TJ Sokol Řečkovice pořádala v pátek 1. června při příležitosti Mezinárodního dne dětí akci pro naše

nejmenší s názvem „Dětský den za radnicí.“ Rozhodnutí zvolit za termín konání páteční odpoledne se v kombinaci s nádherným

slunečným počasím ukázalo jako trefa do černého, účast téměř čtyř stovek dětí a minimálně stejného počtu dospělých předčila i ta

nejoptimističtější očekávání.
Příchozí měli možnost zhlédnout fascinující vystoupení členů šermířské skupiny YMCA Baštýři, ocenit pohybové schopnosti

děvčat z taneční skupiny B-Fresh, případně si vychutnat hudební vystoupení dětí ze ZUŠ UNIVERSUM. Tímto bohatým doprovodným

programem slovem provázel náměstek primátora Ing. Oliver Pospíšil, k poslechu, pro několik odvážlivců a pak i k večernímu tanci,

hrála country kapela NG band.
Vedle řečkovického Sokola připravila mimořádně atraktivní lanové disciplíny Pionýrská skupina Rečkovice. Akční soutěže, např.

vrh sekerou, nabídnuli ve svém sektoru i šermíři. Mimo to byl po celou dobu hojně využíván nafukovací skákací hrad. U prezentačních

stánků se představily i některé organizace, působící v naší městské části a nabízející sportovní a zájmové aktivity.

Poděkování patří všem, kteří ke zdárnému průběhu Dětského dne přispěli, ať už se jedná o pracovníky Uřadu městské části,

všechny výše zmíněné organizace či společnost Maneo, s.r.o., která zdarma dodala nealkoholické nápoje. Příjemnou tečku za zdařilým

odpolednem přineslo večerní opékání špekáčků a posezení u ohně. Za rok určitě nashledanou!

Mgi Marek Visko4 místostarosta

DĚTSKÝ DEN ZA RADNICI 2007

Mg Marek Viskot3 místostarosta



INFORMACE ÚMČ

Zveme Vás do kadeřnického studia SUCCESS na ulici
Banskobystrická 138 v Brně - Rečkovicích. Nabízíme Vám
kadeřnické služby dámské, pánské, dětské, společenské
a svatební účesy. Pracujeme s profesionální vlasovou kosmetikou

Schwarzkopf Professional. Vyzkoušejte u nás opalování
a relaxaci v moderním soláriu, ajurvédské nebo klasické masáže

a pedikúru mokrou cestouiZ!‘

--

Provozní doba: Po-Pá 8:00-20:00, So 8:00-13:00
Možnost objednání již od 7:00 hod.

Informace na tel. č. 541 225 137 nebo na webových stránkách www.studlosuccesscz.

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci studia SUCCESS.

Své práci dáváte vše.
A totéž očekáváte od svého
vozu. Škoda Praktik je do
statečně velká pro vaše
potřeby a malá tak akorát
pro snadné parkování, ač
jste kdekoliv. K tornu vás
mile překvapi jeji reprezen
tativni vzhled a komfort,
který byste od tiremniho
vozu opravdu nečekali.
V nabídce jsou dva ben
zinové a dva dieselové
motory. Při základní ceně
vozu již od 249 900 Kč*.
Nezni to lákavě? Přijďte
se svozem Škoda Praktik
blíže seznámit při zkušební
jízdě.
Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na vás.

G

zSTANE

SIMPLY CLEVER

‘ :EJ1J I3‘

LI
‘

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@lautonova.cz
wwwautonova.cz

‚-2nodeu
Praktk J 562 g/km * Uvedená cena je bez DPH

juLLi Schwzkopf
PROCES S IONAL

PROVOZ PRO SEZÓNU 200712008 OPĚT ZAHÁJEN
Přihlášky osobně nebo telefonicky od 18.7.2007

každé pondělí a pátek od 9:00 do 17:00

PÁLENICE U BERÁNKA

v oblasti

Rostislavovo nám. 15
(vjezd z ul. Skárova)
61200 Brno

tel.: 739 679 700

7JAJÁÁA I[ II ;i I qwa



ROZHOVOR

ROZHOVOR S BISKUPEM BRNĚNSKÉ DIECÉZE
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

O

Vážení čtenáři,
V červnovém vydání zpravodaje REC byl uveřejněn příspěvek připomínající
50. výročí založení zdejšího Husova sboru na ulici Vážného, náležející
místní náboženské obci Církve československé husitské. A protože podle
ohlasu některých čtenářů je znát, že obecné povědomí o tomto církevním
společenství není mezi širokou veřejností tak velké, na rozdíl např. od
Církve římskokatolické, požádal jsem o rozhovor na toto téma osobu nad
jiné povolanou, brněnského biskupa Církve československé husitské,
ThDr. Petra Sanderu s cílem přiblížit historii i současné cíle této církve:
1) Dobrý den pane biskupe. Mohl byste, prosím, čtenářům

zpravodaje hRČ ve stručnosti vysvětlit okolnosti vzniku Církve
československé husitské, kdy se tak stalo a co bylo hlavním
motivem?

Církev československá husitská (dále jen CCSH) vznikla 8. ledna 1920
oddělením se od církve římskokatolické. Její kořeny je třeba spatřovat
v reformních snahách katolického duchovenstva zejména v Cechách a na
Moravě. Sb o určité přiblížení křesťanství modernímu člověku otřesenému
hrůzami první světové války. Mezi hlavními požadavky byla svoboda
svědomí, úcta k vědeckému poznání, zavedení demokratických prvků do
správy církve, bohoslužby v rodném jazyce a zdobrovolnění celibátu kněží.
2) I laika napadne v souvislosti s nedávnou připomínkou výročí

upálení Mistra Jana Husa, že přívlastek »husitská v názvu
církve evokuje myšlenkový odkaz této významné církevní
osobnosti Českého středověku na liturgii CČSH. Je tornu tak?

Již reformní hnutí předcházející vzniku samostatné Církve československé
husitské bylo inspirováno Husovým úsilím o reformu církve završeným jeho
mučednickou smrtí. Přívlastek „husitská“ v názvu však zároveň vyjadřuje vztah
k celému proudu české reformace od předchůdců Husových v druhé polovmě
14. století až do Bílé hory, tedy církev utrakvistickou i Jednotu bratrskou.
3) Jaká je struktura CČSH v současné České republice a působí

tato náboženská obec v současnosti také na Slovensku po
rozdělení Československa v roce 1992?

Základní jednotku CCSH tvoří náboženská obec spravovaná farářem
a volenou radou starších. Obce na určitém území tvoří diecézi spravovanou
biskupem a volenou diecézní radou. Náboženské obce v Ceské republice
tvoří pět diecézí: Pražská, Královéhradecká, Plzeňská, Olomoucká
a Brněnská. Náboženské obce na Slovensku tvoří Bratislavskou diecézi.
Celá církev je pak spravována patriarchou a volenou ústřední radou. Sídlem
ústředí CCSH je Praha.
4) Jaké byly počátky utváření církevního společenství CČSH

v Brně za první republiky a kolik zhruba farníků se k ní hlásí
na území města Brna dnes? Ve kterých rněstských částech
m. Brna (vyjma Řečkovic) se nacházejí její rnodlitebny?

První náboženská obec se v Brně ustavila v roce 1922 na Botanické ulici.
Během dvacátých let minulého století vznikly ještě náboženské obce
v Králové Poli, Tuřanech, Zabovřeskách a Zidenicích. Později ještě přibyly
obce v Rečkovicích, Maloměřicích, Cernovicích a na Starém Brně.
V současnosti se v obvodu města Brna nachází 9 náboženských obcích
čítajících celkem 3896 členů. Modlitebny a sbory najdete kromě Rečkovic
ještě na ulici Botanické, dále na Starém Brně, v Cernovicích, v Králově
Poli, v Zabovřeskách, Zidenicích, Husovicích, Maloměřicích a Tuřanech.
5) Jakýje dnes zásadní věroučný rozdíl mezi Církví římskokatolickou

a CCSH? Dá se CČSH považovat za jednu z klasických
protestantských církví?

Tato otázka se nedá zodpovědět pár větami. Pokusím se přesto o co největší
stručnost a srozumitelnost. CCSH se nepovažuje za klasickou protestantskou
církev. Ty mají své dějinné kořeny v světové reformaci 16. století. CCSH se
považuje za církev reformační. Cítí se však určitými prvky spjata jak
s katolicismem, tak i s církvemi vzešlými z reformace. S katolicismem nás
spojuje především liturgická a svátostná zbožnost, s protestantismem např.
důraz na Bibli, důraz na svobodu svědomí jednotlivého křesťana, na
demokratické prvky správy církve.
Ve vztahu k ostatním křesťanům vycházíme ze společných základů. Spolu
s katolíky, protestanty a ostatními křesťany uznáváme společné kořeny. Na
rozdíl od katolíků nezastáváme např. viru v dogma o papežské neomylnosti,
neuznáváme papežsky pomát, máme rozdílné pojetí svátostí, na kněze
světíme také ženy, nevzýváme Pannu Marii a svaté.
6) A nyní pro srovnání - jaké jsou hlavní věroučné odlišnosti

CČSH v porovnání s hlavními protestantskými církvemi
v Evropě: luteránskou a kalvínskou? A působí i ony na území
dnešní České republiky?

Těžko se odpovídá na otázku po odlišnostech. CCSH prostě vznikla za
určitých okolností a má určité kořeny. Ty jsou v katolickém modernismu.
Tím je dán předpoklad našeho vztahu k protestantismu. Nechceme se
profilovat proti někomu, spíš vycházet ze svých vlastních tradic, rozvíjet je
a přispívat jimi do společenství všech křesťanských církví. Naše zbožnost

je, jak jsem řekl, liturgická a svátostná. To znamená, že vrcholem každé
bohoslužby není jen kázání, ale kázání a večeře Páně. Uznáváme všech
7 tradičních svátostí: vedle křtu a večeře Páně také biřmování, pokání
(zpověď), manželství, svěcení a útěchu nemocných.
To však není překážkou spolupráce a dobrých vztahů s ostatními církvemi
včetně církve, od níž jsme se roku 1920 oddělili. Obě protestantské tradice
jsou v Ceské republice zastoupeny zejména Ceskobratrskou církví
evangelickou (především kalvínská, i když některé sbory jsou i luterské)
a Slezskou evangelickou církví augsburského vyznání (luterská tradice).
7) Vedle CČSH působí v Ceské republice jako další významná

protestantská obec také „Českobratrská církev evangelická“.
Jaké jsou hlavní věroučné rozdíly mezi ní a CČSH, resp.
spolupracují spolu v některých oblastech?

Na část otázky jsem už odpověděl výše. Mezi CCSH a Ceskobratrskou
církví evangelickou existuje dojednání konstatující dalekosáhlou shodu
v nauce. Mezi oběma církvemi existuje možnost dvojího členství. Spolu
s CCE (Ceskobratrská církev evangelická), SECAV (Slezská evangelická
církev augsburského vyznání), CB (Církví bratrskou) a ECM (Evangelickou
církví metodistickou) tvoříme tzv. Leuenberské společenství církví v CR,
na jehož základě je možné sdílení svátostí, kazatelské služby, společná
bohoslužba a vůbec spolupráce a pomoc v určitých oblastech. Možnosti
pro spolupráci jsou tedy velké. Záleží na místních podmínkách, otevřenosti
sborů a jejich vedení k této spolupráci.
Vážený pane biskupe, velice Vám děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedl Mgi Jan Jandl
š(fmdaktor zpravodaje ŘEČ

INZERCE

AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602 756 559.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tví: 541 211 165.
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604 51 87 76.
KOUPÍM rodinný dům v lokalitě Brno-Řečkovice, Mokrá Hora a okolí.
Platba hotově. Přímý zájemce. Za nabídku předem děkuji. Tel.: 776 206 702.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18,
www.malby-natery.eu
HLEDÁM ke koupi byt 2+kk, 2+1, 3+kl, 3±1 v této lokahtě. Cena dohodou,
pište nebo volejte 24 hodin denně. Nejsem realitní společnost. Kontakt:
604 604 837.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
VYIvĺĚNÍM OB 2+1±k kompletně zrekonstruovaný v Komárově za OB
3+1 - i větší Rečkovice, Medlánky, Kr. Pole - možno i OV + doplatel. Tel.:
606 880 253.
AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií, rovnací zařízení.
Tel. 728 101 936.
NABÍZÍM provedení úklidových prací v domácnosti v dopoledních
hodinách. Bližší domluva na tel.: 605 987 806.
PROVÁDÍM elektroinstalace, hromosvody, bytová jádra. Poruchová služba-
elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
KOUPÍM garáž na ulici Novoměstská nebo v okolí ulice Žitná. Platba
hotově. Tel.: 603 419 703.
SPRÁVA a zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování počítačů,
PC sestavy, zálohování dat. Te!: 728 041 247, www.netmasters.cz
PRODÁM garáž, OS. V. v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.
LARN BRNO spol. s r.o. přijme na hlavni pracovní poměr strážné a
detektivy. Místo výkonu práce: Brno-město (Globus, Alstom, BW).
Nabízíme: zázemí silné společnosti, dobré platové podmínky, možnost
profesního růstu. Požadujeme: dobrý zdravotní stav a beztrestnost. Volejte
po-pá 7.30 - 15.00 hod., tel.: 543 211 370.
DLOUHODOBĚ pronajmu garážové stání Úprkova 11 za 1000,-Kč měsíčně.
Tel.: 605 349 057.

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům pmvádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22,
tel.: 549 272 587
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SPORT

ÚsPĚŠNÁ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY A ŘEČKOVIC

Antonie PŘIKRYLOVÁ
Dobroslava KAFKOVA
Božena GABRHELOVA
Antonín PRAZAK
Zdeněk BLAHA
Věra KUJALOVA
Zdeňka ELIAŠOVÁ
Antonín SEDLÁČEK
Miloš PELISEK
Ladislav PŘIBYL
Alice NOVOTNÁ

V MĚSÍCI ČERVENCI 2007
ŽWOTNÍ JUBILEUM TITO

Anna SVIRÁKOVA
Svatopluk CEPELAK
Kristina DRAČKOVA
Vladimír LABR
Karel KOUBEK
Milan BARTOŠ
Jan PLEVKA
Jindřich STREJČEK
Milan PORUBSKY
Vladimír KOREC
Marie SOUKUPOVA
Alena BILOVA
Věra OPLETALOVÁ
Jaroslava KNYBELOVA
Mariana BUCHTOVA
Miroslava PATKOVA

96 let
93 let
93 let
92 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

OSLAVILI VÝZNAMNÉ
NAŠI SPOLUOBČANÉ

95 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

nejlepší

W

C
D 12f‘
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Ve cinech 18. a 19. května 2007 se konalo ve Francii Mistrovství Evropy juniorů v sálové cyklistice. V reprezentační výpravě České
republiky byli i členové oddílu krasojízdy z TJ Sokol Rečkovice - Jakub Mašek a Martin Siler, doprovázeni jejich trenérkou Danou
Silerovou. Oba startovali v kategoriích jednotlivců i dvojic.
Ceská výprava byla velmi úspěšná, získala celkem 5 medailí (jednu stříbrnou a čtyři bronzové), velkou zásluhu na tom měli oba naši
závodníci. V kategorii jednotlivců obsadil třetí místo Jakub Mašek, těsně následovaný Martinem Silerem na 4. místě. Ve dvojicích
vybojovali společně již počtvrté bronzové medaile.
K výborným výkonům i získaným medailím jim i trenérce gratulujeme!

%5bor 77 Sokol ŘeČkovice

( JUBILANTI

V MĚSÍCI ČERVNU 2007 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům kjejichjubileu vše
přeje redakce.



ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
MČ Brno -Řečkovice a Mokrá Hora pořádá ve čtvrtek 20. září
2007 jednodenní zájezd pro důchodce do skanzenu v Modré, na
Velehrad, do zámku ve Slavkově a na Mohylu míru.
Přihlásit se lze osobně v budově ZUS na adrese Brno, Kořenského
23a, v pátek dne 15. září 2007 od 16.45 do 17.00 hodin u paní
Michalcové.

Božena Trnková
vedoucí Odboru sociálních věci zdravotnictvía kultury

PLIVÁ
A member oj the Barr Group

KULTURA

RICHARD TRIBULA A SPOL.
ZÁŘIJOVÁ VÝSTAVA NA RADNICI

Po poněkud rozpačitém začátku roku 2007 se zdá, že
výstavní činnost Galerie na radnici se vrátila do původních kolejí.
Blýská se tedy na lepší časy, alespoň tomu chci věřit.

V září se vedle původně ohlášeného malíře Mgr. Richarda
Tribuly bude na výstavě podílet i čtveřice jeho kolegů.

Richard Tribula na sebe upozornil již před řadou let, kdy
se jako řadový člen královopolského sdružení Parnas zúčastnil
četných kolektivních výstav. Jeho malba se vymykala obvyklému
průměru a malíř tak zaujal technicky dokonale zvládnutou
krajinomalbou. Jako absolvent Pedagogické fkulty MU v Brně
v oboru výtvarná tvorba nyní v rámci Parnasu vykonává hinkci
předsedy tohoto výtvarného sdružení, kromě toho je
viceprezidentem společnosti umělců Trium. Zabývá se převážně
krajinomalbou a portréty. S sebou do výstavní síně přivádí:

Jiřího Doležala, absolventa VS Umprum v Praze. Ve své
tvorbě preferuje techniku malby a textilní tvorbu, nejčastějšími
náměty jsou snové kompozice a krajiny.

Tomáš Jirků vystudoval výtvarnou tvorbu na Pedagogické
fakultě MU v Brně. Proslavil se nejvíce jako tvůrce komiksů
a ilustrací. V olejomalbě dává přednost fantazijní krajině.

Petr Kvapil se věnoval studiu malby soukromě, z jeho
dílny vycházejí obrazy inspirované převážně prvky surrealismu
a geometrické abstrakce.

Pátým vystavujícím bude Pavel Maurel. I on vystudoval
malbu soukromě, začal u rozměrných nástěnných maleb, před
cca 10 lety se začal věnovat technice olejomalby.

Královopolský Parnas pod vedením Richarda Tribuiy chytil
druhý dech a nyní snad není měsíce, kdy by nepořádal se svými
kolegy nějakou prezentaci. Nejinak tornu bude i letos od pátku
7. září do neděle 16. září, kdy pravověrní členové Parnasu i ti
přidružení zaplní prostory naší radnice krásnými obrazy.

Výstava bude otevřena v obvyklé hodiny, tj. v pracovní
dny od 14.00 do 17.00 hodin a o víkendech navíc i dopoledne
od 9.00 do 12.00 hodin.

Vernisáž se uskuteční v pátek 7. 9. 2007 v 18.00 hod.
Srdečně zve

D Ivan KoláČný,
pkdseda Komise kultury a injórmací

Program:
• úvod informace o aktuální situaci, o změnách

v PLIVA - Lachema a.s.
• Informace o flrmě, historie, výrobní program

. Prohlídka areálu - výrobna tablet
• Ochrana životního prostředí v PLIVA - Lachema a.s.
• Integrovaná prevence a systém environmentálního

managementu
• Diskuse
• Závěr

Těšíme se na setkání se všemi občany, které zajímá
dění v jejich nejbližším okolí.

Bližší informace poskytne:
Jana Silarová; tel: 541 127 238

nebo e-mail: iiarovaíhichemu.cz

Q

SPORT

floorballBULLDOGS BogsBr
BRNO

Provádí od 4. 9. 2007 nábor do florbalových družstev mládeže
v těchto věkových kategoriích
Elévové - pro kluky ročníků narození (1998 - 2000)
Mladší žáci - pro kluky ročníků narození (1994 - 1997)
Nábor nových hráčů probíhá vždy v úterý a čtvrtek od 16.00
do 18.00 hod. -

v tělocvičně na ZS Novoměstská 21, Brno - Rečkovice.
INFORMACE: Miroslav Mikši, tel.: 737 788 616,

email: mmikskěbuildogs.cz

C DALŠÍ INFORMACE D

Beseda s občany
městské části Řečkovice a Mokrá Hora

Vedení PLIVA - Lachema a.s. zve srdečně všechny
občany na besedu, která se uskuteční dne 25. 9. 2007

v 16,00 hod v přízemí hlavní budovy společnosti
(Karásek 1, Brno).

BUDUJTE A MODERNIZUJTE LEVNĚJI!!
ÚVĚRY S GARANTOVANÝM ÚROKEM 3,7%p.a.

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK až 3000 Kč

Úvěr až 500 000 Kč bez ručitele

Penzijní připojištění se stát. příspěvkem

• Zajištěné fondy — vyšší výnosy

Julie Habancová
obchodní zástupce čMSS,a.s.
Tcí.: 543128158,608478585 .sM
603 498 439

Bytové studio a čalounictví
Marie Kolbábková

záclony, závěsy, garnýže
veškeré čalounické práce
velký výběr záclon a látek

Brno, Banskobystrická 176,
úterý a čtvrtek: 13 - 18 hod

www. bytovestudio.euweb.cz

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit,
případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 8. 2007. Zdarma.


