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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledním čísle ŘEČi jsem zmínil téma tzv.
elektronických zápisů do mateřských škol ve
městě Brně. Bohužel, datum redakční uzávěrky nám v tomto
případě nedovolilo dosáhnout dostatečné aktuálnosti informací.
Jak jistě mnozí z Vás, zejména rodiče, vědí, Rada města Brna na
konci ledna schválila zavedení elektronické podpory zápisu do
mateřských škol pro školní rok 2012/2013. Tuto informaci jsme
přinesli na webových stránkách městské části zároveň se zprovozněním webových stránek http://zapisdoms.brno.cz/. Podstatným
faktem zůstává, že hodnotící kritéria pro sestavení pořadí uchazečů
o přijetí jsou nastavena v obdobných intencích, jako tomu v případě naší městské části bylo v minulosti, tj. věk dítěte, trvalý pobyt
v městské části, případně bodová bonifikace za sourozence v téže
školce. Přínosem jistě bude skutečnost, že získáme přesnou představu o počtu nepřijatých dětí, přičemž tento údaj bude očištěn od
tzv. vícečetných přihlášek téhož uchazeče.
Na konci března by na Mokré Hoře měla začít realizace
dlouho očekávané investiční akce s názvem „Přístavba MŠ Brno,
Tumaňanova 59“. Jedná se o akci z velké části (85% tzv. uznatelných
nákladů) financovanou z evropských fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (z pohledu EU kraje
Vysočina a Jižní Morava). Složitá administrace projektu a skutečnost,
že v případě evropských dotačních titulů vykonává funkci investora,
zodpovědného např. za výběr zhotovitele, Magistrát města Brna,
neumožnily městské části z pozice nositele námětu projektu zahájení výstavby jakkoliv urychlit. K datu redakční uzávěrky bylo Radou
města Brna schváleno zahájení výběru dodavatele stavby. Zájmem
městské části je, aby nová třída byla zprovozněna na podzim,
nejlépe hned v září, letošního roku.
Zápis do našich mateřských škol se v první fázi nově budované
třídy na MŠ Tumaňanova týkat nebude. Navýšení kapacity školky
bude totiž nejdříve nutno zanést do školského rejstříku, což se zase
může udát až po vydání kolaudačního souhlasu k nové stavbě.
Rodiče budou samozřejmě o termínu konání zápisu do nové třídy
včas informováni, ať už na webových stránkách školky, ÚMČ nebo
v tomto zpravodaji.
Marek Viskot, starosta

Akce kulový blesk

– metadonová substituce blíž klientům
Sdružení Podané ruce přestěhovalo substituční program pro uživatele drog blíž ke svým klientům. Události, které předcházely přestěhování programu, připomínají komplikovanou situaci ze známého
českého filmu Kulový blesk. Program metadonové substituce sídlil po
několik uplynulých let na Hapalově ulici v Řečkovicích a sdružení se
dlouhou dobu snažilo nalézt pro program lepší umístění. Jako vhodné
se ukázaly být prostory na ulici Vídeňská v objektu patřícímu Konventu
Milosrdných bratří, v jehož přízemí sdružení už provozuje služby
kontaktního centra a sídlí zde také terénní programy. V horním patře
objektu byly tři bytové jednotky. Konvent však neměl žádnou možnost
nabídnout nájemníkům jiné bydlení. V této zdánlivě neřešitelné situaci
pomohl pan Oliver Pospíšil, náměstek primátora Města Brna. Díky
jeho pochopení a ochotě pomoci se mohlo uskutečnit přestěhování metadonového substitučního programu, který je zdravotnickou
službou a musí tak splňovat stanovené hygienické a další parametry.
Celkové náklady na rekonstrukci prostorů na Vídeňské byly vyčísleny
na 170 000 Kč a také tuto částku Magistrát města Brna poskytl ze svého
rozpočtu. Po úpravě prostorů se tak program metadonové substituce
mohl v červenci loňského roku svým umístěním přiblížit klientům
v nových prostorách na Vídeňské 3, kde sídlí i další nízkoprahové služby,
které mohou klienti využít.
				
Poznámka: Redakčně upraveno

Lenka Fišerová
Sdružení Podané ruce, o.s.

Zastávkový sběr
nebezpečného odpadu končí
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna rozhodl o ukončení mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu.
Učinil tak poté, co na základě množství odebraných odpadů, počtu lidí
využívajících tuto možnost a ekonomické stránky sběru vyhodnotil jeho
efektivitu.

Zatímco v některých jiných městských částech se letos do 15. dubna
ještě sběr uskuteční, obyvatelé Řečkovic a Mokré Hory budou muset
již odteď s nebezpečnými odpady zamířit do sběrného střediska v ul.
Hapalově či jinde. Seznam středisek je možné vyhledat na adrese
http://www.sako.cz/sso/seznam/.
Na základě informací z OŽP MMB připravil vedoucí Oddělení životního
prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Jan Klement.

Ztráta nebo odcizení OP
S účinností od 12. 1. 2012 lze na matrice
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (dv.
č. 92) využít nové nabídky v systému
CzechPoint, a to ohlášení ztráty nebo
odcizení občanského průkazu. Výhodou
je okamžité zablokování a zneplatnění
občanského průkazu, čímž se sníží riziko
jeho zneužití.
Mgr. Jana Mikulcová, vedoucí sekretariátu
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Informace ÚMČ
Zprávy z X. zasedání ZMČ a z 21. a 22. schůze RMČ
X. zasedání ZMČ se konalo 26. 1. Zastupitelstvo:
projednalo plnění rozpočtu městské části za rok 2011,
požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části postoupených
příjmů z prodeje nemovitostí ve výši 4,1 mil. Kč na rekonstrukci elektroinstalace,
zdravotně-technické instalace a kuchyně v MŠ Novoměstská a ve výši 6,1 mil. Kč
na II. etapu rekonstrukce hřiště ZŠ Novoměstská,
schválilo pravidla pro publikování ve zpravodaji ŘEČ, vzalo na vědomí plnění
rozpočtu bytového hospodářství za rok 2011,
schválilo rozpočet bytového hospodářství na rok 2012 – včetně plánu velkých
oprav,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

•
•
•
•
•

21. schůze RMČ se konala 1. 2. Rada:
schválila vyřazení opotřebeného inventáře z MŠ Měřičkova,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
schválila smlouvu o výpůjčce se sdružením Naděje na zapůjčení prostor v budově na Hapalově ulici 20 (smlouva je uzavírána do 31. 1. 2022),
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

•
•
•
•

22. schůze RMČ se konala 15. 2. Rada:
vzala na vědomí zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků městské části
k 31. 12. 2011,
schválila výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2011 a příděly
do fondů těchto škol z hospodářského výsledku,
schválila odpisové plány dlouhodobého majetku základních a mateřských škol na
rok 2012,
schválila poskytnutí daru 15 000 Kč Brněnské společnosti příznivců letců RAF
Emila Bočka na zhotovení filmového dokumentu Letci z Brněnska ve druhé
světové válce (RAF),
schválila mandátní smlouvu se společností ikis, s. r. o., Kaštanová 123a, Brno, na
zastupování městské části při zadávání veřejné zakázky zahrnující dodání a instalaci výtahů v bytových domech Novoměstská 7 - 19,

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schválila výzvu k podání nabídky na výměnu oken a balkonových sestav v bytových domech Novoměstská 7 -19 a 23 - 41,
projednala bytové záležitosti,
schválila smlouvu o dílo se společností K4, a. s., Mlýnská 13, Brno, na zpracování
dokumentace další fáze rekonstrukce areálu bývalého pivovaru,
schválila smlouvu o dílo se společností ELGAS Kroměříž, spol. s r. o., Kaplanova
10, Kroměříž, na zpracování projektové dokumentace rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ Horácké nám., ZŠ Novoměstská, MŠ Novoměstská, MŠ Kárníkova, MŠ
Měřičkova a na rekonstrukci zdravotně-technické instalace v ZŠ Novoměstská, MŠ
Novoměstská, MŠ Kárníkova,
schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Škrétova
nabídku společnosti 3MAR SYSTEMS, a. s., Stará Kysibelská 57a, Karlovy Vary,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
souhlasila s využitím pozemků v Maříkově ulici k výstavbě sportovní haly (jedná
se o plochu určenou pro výrobu, zde jsou stavby pro sportovní účely přípustné),
nesouhlasila s vyznačením obytné zóny v Ladově ulici a s nahrazením značky
Dej přednost v jízdě! na křižovatce Žitné ulice s ulicí Kořískovou značkou Stůj, dej
přednost v jízdě!,
souhlasila s návrhem Dopravního podniku města Brna na odstranění části
zábradlí na konečné tramvaje č. 1 (jedná se o část mezi stánkem s občerstvením
a kolejištěm, zábradlí u přístupu ke stánku bude ponecháno),
schválila smlouvu na kontrolu a údržbu dětských hřišť s firmou Vladimír Matěja
– GRANA, Pavlovská 6, Brno,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Termín zasedání ZMČ

XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční
ve čtvrtek 1. března 2012 v 15:00 hodin v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Čištění po zimním posypu
Jako první proběhne koncem března vyčištění většiny místních komunikací od zimního posypu. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od
druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. Poté budou
v období od května do listopadu celkem třikrát vyčištěny místní komunikace
a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic, s tím že provádění
čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním
správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Odtahy
vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat
na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Jihlavská 31, 625 00 Brno
– Starý Lískovec (proti staré nemocnici), tel. 547 357 384.
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě
společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno,
odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o.,
se sídlem Pompova 4, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara,
tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění
místních komunikací v naší městské části, se obracejte na oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon:
541 421 725 nebo 541 421 745.
K tomuto účelu jsou komunikace rozděleny do částí:
Část č. 1

BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč.
parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44,
VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19
- obslužné kom., NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY
NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA,
K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA,
BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

TERMÍN: 26. 3.
Část č. 2

KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY,
JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA vč. parkovišť,
UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část

k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ
KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní
část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku,
OVČÍRNA

TERMÍN: 27. 3.
Část č. 3

JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA,
DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA,
DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD
ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ
až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ

TERMÍN: 28. 3.
Část č. 4

PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební
škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA,
TEREZY NOVÁKOVÉ kolem kasáren k Renčově, TEREZY NOVÁKOVÉ - část od
kasáren k Prachárně
Samostatná parkoviště
PODPĚROVA Polyfunkční dům 2x, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55,
ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ
NÁM. 4 - 5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9

TERMÍN: 29. 3.
Část č. 5

Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ
23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou,
MEDLÁNECKÁ 10–14, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM.
10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“

TERMÍN: 30. 3.

Termíny dalšího čištění komunikací a parkovišť budou uveřejněny v květnovém
čísle.
Pavel Stránský - OŽP
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Na kus řeči s JUDr. et. PhDr. Jaroslavem Padrnosem, CSc.
Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám představil dalšího nového člena Zastupitelstva
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
pana JUDr. et. PhDr. Jaroslava Padrnose,
CSc. Pan doktor je členem zastupitelstva,
předsedou komise životního prostředí a bezpečnosti a členem kontrolního výboru.

1. Pane doktore, kromě právnické praxe a činnosti v samosprávě se podílíte
jako externí učitel na výuce a přípravě vysokoškolských studentů. Jak se
Vám daří všechny tyto činnosti skloubit?
Pane šéfredaktore, jedná se o otázku, která je mi nejčastěji kladena při
různých rozhovorech. Snad neprozradím žádné státní či jiné tajemství, jestliže
uvedu, že jsem původně zamýšlel stát se hercem. Talentové přijímací zkoušky
jsem napoprvé nezvládl, byť mne k nim připravoval nestor brněnských divadelních herců, pan prof. Walter. Vícekrát jsem se o štěstí v tomto oboru nepokoušel.
Potom jsem vystudoval učitelství; mými prvními obory se staly čeština a dějepis.
A následovala další studia. Tento široký úvod považuji za potřebný snad již ke
stručnější odpovědi, která snad nebude považována za nemístně frivolní. Obě
dvě profese (advokacie i učitelství) mají společný základ, společného jmenovatele. Tím je komunikace s lidmi. A práce s lidmi vždy vyžaduje zvládání profesních rolí. A v rámci oněch profesních rolí se funkčně uplatňuje snad i nějaké to
herecké nadání. Parafrází na slova klasika české žurnalistiky básníka Jana Nerudy
mohu upřímně prohlásit: „Vše, čím jsem, jsem rád“. Obě dvě profese se doplňují,
obě mně přinášejí vnitřní uspokojení, neboť jsem přesvědčen, že mají smysl.

měsíčně. Ve své vědecké činnosti se zabývám právě problematikou bezpečnosti
obyvatelstva, a to jeho výchovou při mimořádných událostech, ať již způsobených činností člověka anebo v jejím důsledku (terorismus, průmyslové a jiné
havárie), anebo přírodními činiteli (příkladně záplavy, větrné smršti). Je mou
ctižádostí pokusit se v rámci pravomoci komise o praktickou aplikaci některých
svých, jsem přesvědčen, že obecně platných, zjištění. Opět na tomto místě
považuji za svou milou povinnost poděkovat všem členům komise za jejich
přínos ke kolegiální a věcné pracovní atmosféře.
4. Je ještě jedna činnost, na níž se podílíte. Jste jedním z oddávajících na
naši radnici. S čím předstupujete před snoubence a co jim radíte do
života?   
Jedná se o činnost, které si velmi vážím a považuji za čest, že mně byla zastupitelstvem svěřena. Daleko raději lidi oddávám, než je jako advokát rozvádím.
Před snoubence předstupuji s vírou v upřímnost jejich rozhodnutí žít spolu jako
manželé, u mladších z nich založit rodinu, a u všech v jejich přání a víru v trvalost
svazku, který uzavírají. Předstupuji před ně však i s vědomím neblahého ukazatele ohledně matrimonia, jenž se v naší společnosti progresivně projevuje již po
dobu více jak čtyřiceti let stále se zvyšující rozvodovostí, i s vědomím a předjímáním úskalí, která před lidi klade život, nehledě na ten či onen společenský
řád. Proto s určitým náznakem možných životních komplikací jim především
přeji uvědomění si hlavních životních hodnot, kterými jsou skutečná láska
včetně vzájemné tolerance jako předpokladů k vytvoření harmonického vztahu
a u mladších snoubenců k založení rodiny, odpovědnost za své jednání i spoluodpovědnost za jednání svého partnera, vzájemná opora v nemoci a obtížných
situacích. Snad jsem nic závažného neopomněl.
Samozřejmě přeji jim i potřebnou míru štěstí.

2. Jak využíváte své profesní hluboké znalosti v činnosti samosprávy?

5. Pane doktore, máte při své současné angažovanosti ještě čas i na své
koníčky? Vím, že jste minulý rok zahájil přípravu k habilitačnímu řízení,
což představuje rovněž značnou časovou zátěž.

Nedovoluji si prohlásit něco o hlubokých profesních znalostech, neboť
(a to není projevem falešné skromnosti), jak je známo z výroku řeckého filosofa
Sokrata „Vím, že nic nevím “, opět parafrázováno, čím víc toho člověk pozná,
tím více zjišťuje, jak v podstatě ví málo. Nemám ambice nějak se prosazovat,
upozorňovat na sebe. Myslím, že nejsem v přeneseném slova smyslu exhibicionista. S použitím toho, co vím, svých životních zkušeností tam kde to jde,
s humorem a, pokud možno, opravdu „selským rozumem“. Dovolte mi ještě
dovětek: v zastupitelstvu jsem se nesetkal s nikým, kdo by, ať již je zvolen za tu či
onu stranu, choval se nepřijatelným způsobem. Jednání jsou věcná a obejdou se
bez jakýchkoliv nevkusných osobních výpadů. Ne v každém zastupitelstvu a ne
v každém zastupitelském orgánu to tak bývá.

Odpovídám většinou tak, že čím více si člověk předsevezme, tím více toho
zvládne. A rozhodně to jde. Předpokladem však, dle mého názoru, je určitá
ukázněnost a pokud možno stálý denní režim. Nepatřím k oněm lidem, kteří
tvrdí (snad právem), že si nepotřebují odpočinout. O víkendu jezdím na chalupu,
i když je pravdou, že ani tady se nenudím a že si často i tam beru nějakou,
vesměs publikační práci s sebou. Jinak jednou měsíčně návštěva divadelního
představení, trochu hudby, knihy. Z rekreačního sportu v zimě trochu lyžování,
bruslení, plavání v našem krásném řečkovickém bazénu, v ostatních ročních
obdobích opět úměrně plavání, jízda na kole i (s rozumem) na motocyklu, tenis,
denní pravidelné procházky s krásnou psí dámou. Rozhodně ne na posledním
místě je také má stále se rozrůstající rodina. Není to krásné?

3. Kromě členství v zastupitelstvu zastáváte funkci předsedy komise
rady městské části – komise životního prostředí a bezpečnosti. Můžete
občanům představit hlavní oblasti, které tato komise řeší?

Na závěr, dovolte, abych Vám poděkoval za rozhovor a popřál Vám do dalšího
života hodně úspěchů a zdraví, a úspěšné zakončení habilitačního řízení.
I já Vám, pane šéfredaktore, děkuji za rozhovor, za přání a přeji Vám upřímně
do Vašeho dalšího, rozhodně ne nebohatého profesního i společenského života
i v soukromí jenom vše dobré.

Každá komise zřízená při úřadu městské části je poradním a iniciativním
orgánem rady této městské části. Jak již napovídá sám název komise, je předmětem její náplně řešení problematiky a s ní spojených otázek týkajících se
jednak životního prostředí a veřejného pořádku územního regionu Řečkovic
a Mokré Hory, jednak bezpečnost nás, obyvatel tohoto územního regionu.
Komise se schází vyjma hlavních prázdnin (kantorská terminologie) jedenkrát

		

Rozhovor připravil doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Důležitost hygienických služeb v naší městské části
Pro všechny z nás je důležité hezké a zdravé životní prostředí a
okolí našeho domova. Údržba veřejné zeleně nebo parku, zpracování
komunálních odpadů a úklid veřejných prostranství jsou službami, které
bereme jako samozřejmost.
Za služby je třeba považovat také provádění deratizace, tj. hubení
škodlivých hlodavců v domech i jejich okolí, zejména v obdobích, kdy
hrozí jejich přemnožení. Jsou situace, kdy se potkani objevují i za bílého
dne kolem kontejnerových stání. Tento stav mnohdy způsobujeme
sami. Často v okolí popelnic bývá nepořádek, povalují se tam odpadky.
Mnozí z občanů vyhazují odpadky nebo zbytky potravin, často i z okna
na volné prostranství v domnění, že krmí hladové ptactvo, ale vlastně
napomáhají výskytu těchto hlodavců. Potkani vytvářejí podhraby v blíz-

kosti kanalizačních vpustí, což je
vidět pouhým okem. Odtud pak
přebíhají k domům a popelnicím,
a zamořují naše okolí. Při zvýšeném
výskytu potkanů je velmi důležité
položení deratizačních nástrah, a to nejlépe v jarním nebo podzimním
období. Tyto práce je však třeba svěřit odborné firmě. Proto nesmíme
podceňovat prevenci, která je nutná k udržení naší městské části bez
těchto obtěžujících hlodavců. Je na místě výzva „Nekrmit hlodavce,
udržovat pořádek a čistotu ve svém okolí.“
Zachovejme si naše hezké životní prostředí i do budoucna.
Poznámka: Redakčně upraveno

Josef Šnaubert
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Proměny století
V roce 2005 vyšla knížka s názvem Proměny století. Bylo zde publikováno 142 historických a současných fotografií z Řečkovic, Medlánek,
Mokré Hory, Jehnic a Ořešína. Fotografie v knize byly komponovány po
dvojicích, a to historická a současná na jedné straně. Současný záběr
byl fotografován ze stejného místa jako fotografie původní. Vznikly tak
dvojice zajímavých záběrů, které tak zachytily jedinečnou proměnu
městské části. Protože knížka je již delší dobu rozebrána a dotisk není
v edičním plánu vydavatele, rozhodl se autor přenést knihu do elektronické podoby. CD nosiče si mohou zájemci zakoupit u knihkupců
v centru Brna.
Seznam prodejen najdete na: www.promeny-stoleti.wz.cz.
Přemysl Dížka, Autor knihy

CVČ Mateřídouška, Gromešova 1
tel.: 541 214 305

Připravili jsme pro vás v březnu následující akce:
Křeslo pro hosta
Pátek 9. března od 18.00 do 19.00 hodin. Se svými veselými historkami z Brna a ze své praxe zoologa se s vámi podělí Ing. Roman
Zajíček, pracovník Agentury ochrany zvířat a krajiny. Vstupné dobrovolné. Přijděte se potěšit, zážitky budou pestré!
Den pro zdraví, sobota 17. března, akce pro dospělé i děti
Zdravé vařeníčko s dětmi od 9 let. Koná se od 9. 30 do 11.30
hodin. Spolu si uděláme dva druhy salátů a upečeme skvělé
chlebánky. Cena 100 Kč. Kontakt: Psotová, 732 325 457.
Zumba od 10. do 11.30 hodin. S sebou sportovní oděv a obuv,
pití. Cena: 90 Kč.
Přednáška na téma „Změna životního stylu začíná změnou
způsobu vaření“
O své zkušenosti se s Vámi podělí Ing. Alena Mokrá, autorka knihy
„Vaříme zdravě bez cukru“. Součástí akce budou ochutnávky
z kuchyně paní Mokré. Cena: 80 Kč.
Na všechny akce Dne pro zdraví se prosím nahlaste předem.
Uzávěrka je ve středu 15. 3.
Kontakt: Psotová 732 325 457 nebo cvcmateridouska@seznam.cz.
Grafologický seminář „Tajemství písma aneb Co prozradí Váš
rukopis“
Pátek 23. 3. od 18.00 do 21.00 hodin, sobota 24. 4. od 10.00 do
16.00 hodin. Součástí semináře bude také rozbor vlastního
rukopisu. Bližší informace a přihlášky: Yveta Kopalová, 775 235 625.
Podívejte se na stránky: www.rozbor-grafologie.cz.
Cena semináře: 500 Kč.
Vítání jara, výlet pro děti
Sobota 24. března.
Informace k akci budou na našich stránkách začátkem března.
http://www.ddmhelceletova.cz/materidouska/.
Tradiční velikonoční dílničky + dílna pro dospělé
Sobota 31. 3. od 9.00 do 12.30 hodin.
Na této akci bude připraveno 6 dílniček pro děti, jedna pro
dospělé. Čeká vás pečení perníčků, výroba dekorací, práce
s proutím a další aktivity. Dospělí si vyrobí prostírání z obalů od
čajů. Děti si přinesou: přezůvky, krabičku na velikonoční perníčky
a tři vyfouklá vajíčka.
Cena za materiál od 50 do 200 Kč dle výběru dílniček. Nemusíte se
hlásit předem, přijďte!
Velikonoční výlet pro děti, čtvrtek 5. dubna
Bližší informace najdete na našich stránkách v březnu.
www.ddmhelceletova.cz/ CVČ Mateřídouška
Karla Psotová a Daniela Pospíšilová

Informace o prázdninovém provozu
v MŠ v roce 2012

červenec 2012:
1. - 13. 7. 2012
16. - 27. 7. 2012

zajišťuje provoz MŠ Kárníkova = 8 dnů
zajišťuje provoz MŠ Škrétova = 10 dnů

srpen 2012:

30. 7. - 10. 8. 2012
MŠ Novoměstská = UZAVŘENA Z DŮVODU OPRAV
13. 8. - 24. 8. 2012 zajišťuje MŠ Měřičkova = 10 dnů
Mohou využít následujíc postup:
1/ Rodič si osobně vyzvedne v MŠ /nebo na www. stránce/
„Žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz“
2/ Řádně vyplněnou žádost a další požadované dokumenty vrátí rodič
zpět v určeném
termínu. Žádost bude posouzena a bude rozhodnuto podle kritérií
stanovených školou.
3/ Při nástupu dítěte do provozu jiné školy zaplatí rodič předem
stanovené školné a stravné podle skutečných dnů pobytu, které si
nahlásí.
V případě nepřijetí existuje možnost volby jiné školy, která má v tuto
dobu provoz. Seznam škol najdete přibližně od 20. 5. 2012 na adrese:
www.brno.cz.
MŠ Kárníkova – www.mskarnikova.cz
MŠ Měřičkova – nemá internetovou stránku
MŠ Škrétova- www.msskretova.net

Eva Fojtíková

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice, tel.: 608 644 313
dominocvc@gmail.com, www.ddmhelceletova.cz

NABÍDKA AKCÍ v r. 2012:

Na všechny akce se prosím hlaste a potvrzujte účast min. 3 dny před akcí
na kontaktu uvedeném v hlavičce, pokud není uvedeno jinak.

Keramické kurzy : Určeno pro dospělé a 2. stupeň ZŠ a SŠ
14. 3. 2012 STOJÁNEK NA PŘÍBORY S BAMBUSOVÝM
UCHEM, středa 18-20 hod.
21. 3. 2012 ZDOBENÍ PŘEDLITÝCH MISEK
11. 4. 2012 KERAMICKÉ HODINY
ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM pro dospělé
(soboty podle domluvy)
Cena: 150,- Kč/60 min, minimální počet 3 osoby, od 6 osob
lekce za 100,- Kč/hod. Více informací a přihlášení u L. Byrtusové:
tel. 777 996 065, byrtusovalucie@seznam.cz
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU – individuální výuka
Určeno pro dospělé a studenty od 15 let.
Kontakt: Klára Kleinerová, kl.klada@gmail.com, tel: 724 876 340
9. 3 nebo 10. 3. 2012 VÝROBKY Z OVČÍHO ROUNA
– šperky, kuličky, náušnice
16. 3. nebo 17. 3. 2012 ZRCADLO ZDOBENÉ KERAMICKOU
MOZAIKOU
Akce se konají v pátek odpoledne nebo sobotu dopoledne.
Pro dospělé i starší děti.
Další informace zašleme mailem.
23. 3. 2012 JARNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY pro děti i dospělé
v sobotu 9-13 hodin.
Příprava velikonočních dekorací z proutků, lýka, plsti, skořápek…
Výroba mýdel.
5. 4. 2012 VELIKONOČNÍ DÍLNY - ZDOBENÍ VAJEC,
čtvrtek 9-13 hodin
(Batika, vykrývání voskem, zdobení keramických vajíček, hledání
velikonočního pokladu.) Určeno pro děti i dospělé, děti do 4
let s doprovodem. Podrobnější informace s programem na obě
akce zašleme mailem.
Jana Podzemná
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150. výročí založení SOKOLA
Sokol vznikl před 150. lety v neděli 16. února 1862 v Praze, založením první sokolské
jednoty, která nesla název Tělocvičná jednota pražská. Založení Sokola se tehdy
zúčastnili významní představitelé české měšťanské společnosti. Největší zásluhy na
založení Sokola mají Dr. Miroslav Tyrš, který byl zvolen jeho prvním náčelníkem, a Jindřich Fügner, který se stal jeho prvním starostou. Jeho zakladatelé dali sokolskému
hnutí do vínku zejména zdokonalování tělesné a fyzické zdatnosti člověka, vyznávání
vysokých kulturních a mravních hodnot, víru v demokratické hodnoty a vlastenectví,
v neposlední řadě i kulturnost v jednání a vystupování navenek. Velký význam
v rozvoji sokolského hnutí měla Tyršova programová stať „Náš úkol, směr i cíl“,
kterou autor publikoval v časopise SOKOL v roce 1871, jejíž myšlenky mají
v hlavních rysech pro sokolské hnutí platnost dodnes.
Po vzoru pražské jednoty rychle narůstal počet sokolských jednot v českých
zemích. České národní obrození v něm tehdy vidělo významnou oporu ve svém
národně-osvobozeneckém úsilí v rámci Rakousko-Uherska, neboť vedle svého
tělovýchovného zaměření představoval Sokol pro český národ i významnou politicko-vlasteneckou platformu. Historicky první slet sokolských jednot se uskutečnil
na pražském Střeleckém ostrově v červnu 1882. Slet demonstroval navenek pevnou
jednotu a organizační sílu. Následně vznikaly první sokolské župy a v roce 1889
i Česká obec sokolská. Od té doby se stal v českých zemích vzestup sokolského hnutí
již nezadržitelným. V intervalech 6 – 8 let se konaly všesokolské slety, které se staly
vrcholem sokolského tělovýchovného hnutí.
Sokolská myšlenka zapustila své kořeny také v Řečkovicích, v roce 1897 se
začínají psát její dějiny. Nejprve dochází k založení odboru Sokola v Řečkovicích
jako součásti Sokola Královo Pole. Samostatná tělocvičná jednota je následně
založena 29. července 1900. Prvním starostou jednoty byl zvolen Josef Minařík,
který vedl jednotu až do roku 1931. Za jeho starostování byla postavena budova
stávající sokolovny, která se dočkala slavnostního otevření 5. září 1926.
Členové sokolského hnutí bojovali také ve 20. století za národní a státní samostatnost, všechny jejich oběti ani nelze spočítat. V tomto století také sokolské hnutí
postihly celkem tři perzekuce z politických důvodů. V první světové válce, kdy
rakouské úřady poprvé zakázaly veřejnou činnost Sokola, hráli sokolové nezastupitelnou úlohu v československých legiích, bojujících na frontách v Rusku a Itálii.
Známý je výrok T. G. Masaryka – velkého mecenáše a podporovatele sokolského
hnutí – že „Nebýt Sokolů, nebylo by legionářů, a nebýt legií, nebylo by samostatného
Československa.“
Při vzniku Československé republiky v roce 1918 převzali sokolové odpovědnost
za organizaci veřejného pořádku a kázně v zemi a fakticky tak zpočátku suplovali
činnost dosud neexistujících ozbrojených složek samostatné republiky – policie
a armády. Za první republiky také v masovém měřítku vznikaly sokolovny po celé
zemi, v mnoha městech i obcích stála na svou dobu moderní budova sokolovny, v níž
se odehrávaly vedle tělovýchovných akcí např. i sokolské plesy, divadelní představení
místních ochotníků a další společenské události místního významu. X. všesokolský
slet v létě 1938 byl demonstrací síly a odhodláním bránit svobodu a samostatnost
Československé republiky a připravenosti sokolů postavit se aktivně po boku národa
na její obranu se zbraní v ruce.

V období druhé světové války a nacistické okupace Československa, kdy byla
činnost sokolského hnutí podruhé zakázána, se sokolové stali opět terčem cílené
perzekuce, neboť se významně podíleli na domácím protinacistickém odboji – jejich
nejznámější odbojovou skupinou byla organizace nazvaná Jindra. Významná byla
i účast sokolů v zahraničním odboji – mezi letci ve Velké Británii i v naší vojenské
jednotce, bojující v řadách Československé armády na území Sovětského svazu.
Také členové řečkovického sokola se zapojili do odbojové činnosti. Někteří byli
členy výše jmenované odbojové organizace Jindra, jiní pomáhali paravýsadku
Silver B, jehož členové se ukrývali převážně v brněnské lokalitě a též u nás v Řečkovicích. Mnozí z těch, kteří byli zapojeni do odbojové činnosti, skončili ve vězení
a někteří z nich přinesli i oběť nejvyšší. Paradoxem našich novodobých dějin a zločinem je skutečnost, že mnozí z nich byli po nastolení totalitního komunistického
systému „odměněni“ opětovným vězněním.
Morální a společenská autorita Sokola získaná jeho výrazným podílem na odbojové činnosti za války způsobila v krátkém poválečném období relativní svobody
a demokracie (1945 – 1948) největší rozmach sokolského hnutí v celé jeho historii,
který vyvrcholil nevídanou mnohasettisícovou účastí na XI. všesokolském sletu,
uskutečněném v létě 1948. Nastolení komunistického režimu následně způsobilo, na
rozdíl od období obou světových válek, potlačení a praktické rozehnání celé sokolské
organizace, tentokrát však na více než 40 let. Jen velmi pomalu se však tehdejším
vládcům podařilo potlačit a vymazat sokolské vědomí z myslí i srdcí národa.
Ušlechtilé myšlenky sokolství však i nadále přežívaly, proto se ještě za Pražského jara
v roce 1968 při částečném vnitropolitickém uvolnění uskutečnil pokus o obnovu
Sokola sjezdem na Slovanském ostrově v Praze. Tento pokus však vlivem násilného
potlačení reformního hnutí vojsky Varšavské smlouvy a následného období tzv.
normalizace ztroskotal.
Po roce 1989 se začala psát zatím poslední kapitola ve vývoji a činnosti Sokola.
Tentokrát se jeho plnohodnotnou činnost již podařilo úspěšně obnovit. Ustavující
sjezd se konal v pražském veletržním paláci 7. ledna 1990 a v roce 1994 se uskutečnil
po téměř 50leté odmlce XII. všesokolský slet.
V Řečkovicích byla zahájena obnova klasické sokolské jednoty dnem
1. listopadu 1991, a to po předchozí mimořádné členské schůzi v září téhož
roku. Po zvolení nového výboru v čele se starostou Jiřím Růžičkou - v roce 1993
- se jednota plně zařadila do tradičního pojetí sokolské tělocvičné jednoty.
V následném období byla provedena přístavba čelní části sokolovny a postupně
došlo k celkové rekonstrukci objektu.
Sokolské hnutí vzniklo v době charakterizované snahou o národní uvědomění
a během své existence se rozšířilo do mnoha zemí světa, sokolové působí ve všech
slovanských státech a dále všude tam, kde se nacházely české kolonie přistěhovalců,
kteří odcházeli z naší vlasti do zahraničí v několika emigračních vlnách z důvodů
ekonomických i politických. Sokolské jednoty tak již po několik generací udržují
a rozvíjejí svoji činnost mezi českými krajany nejen v Evropě - v Rakousku, Švýcarsku,
Francii, ale i v zámoří - v USA, Kanadě či Austrálii.
Jan Jandl, Jiří Růžička, Jan Bartoněk

„Synovec“ požádal tetu o devadesát tisíc
BRNO: Policisté důrazně varují před podvodníky!

Jeden z posledních případů podvedené a následně okradené
seniorky řešili policisté ve středu, kdy dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě pod záminkou půjčení peněz. Starší
paní oslovil do telefonu jako babičku. Žena se domnívala, že jí volá její
synovec, a zeptala se ho, proč jí říká babi. Muž se ihned opravil a dále ji
oslovoval teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos
nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla
žena, nějaká Monika, které starší paní před domem předala částku
90 000 korun. Seniorka poté zatelefonovala svému skutečnému synovci
a záhy zjistila, že byla podvedena.
Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále více obdobných
případů krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech.
Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří
se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma
mnohdy o celoživotní úspory.
Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži, tak i ženy, pracují
jednotlivě i skupinově. Vybírají si lokality, kde žije hodně seniorů,
jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na
vesnicích.
Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren,
nemocnic, ale i za rodinné příslušníky apod.
Podvodníci oslovují seniory i na ulici a žádají je o finanční pomoc
například na zaplacení operace či opravy auta. Zejména tyto lsti jsou

velice zákeřné a starší člověk lehce podlehne prosbám, protože chce
pomoci „potřebnému“.
Pachatelé také často vystupují velmi seriózně a působí natolik
přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka.
Policisté důrazně varují před podobnými podvodníky. Senioři by měli
být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi.
Doporučení:
• Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se jako pracovník
nějaké instituce, VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si
budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy.
• Nepouštějte cizí osoby do bytu.
• Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, byť
na první pohled výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby
neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit
například dodavatele elektřiny, poraďte se s příbuznými a změnu
proveďte oficiální cestou.
• Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na
ulici.
• V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou
osobou, neváhejte a ihned se obraťte na Policii ČR přes tísňovou
linku 158.
Policie ČR
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PLACENÁ INZERCE
NABÍZÍM doučování i výuku angličtiny nebo francouzštiny dětem,
žákům ZŠ, středoškolákům i dospělým dle domluvy a za příznivou
cenu, email: hanahajkova@centrum.cz, tel. 775 104 820.
AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 ( 300 m od konečné tram. č. 6).
Ceny: střih + fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení á 490,- Kč vše včetně
mytí, střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

HLEDÁME novostavby 1 až 2+kk. Tel.: 731 948 047
PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. T. Novákové, 800,- Kč/měsíc.
Tel.: 774 174 703
BYT 3+1 Řečkovice, ul. Novoměstská, prodám. Tel: 605 556 300
PRONAJMU GARÁŽ v OV ul. Hapalova. Tel. č.: 732 267 397

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520

HLEDÁM ke koupi byt nebo RD v Brně-Řečkovicích. Prosím nabídněte.
Tel.: 605 476 589

MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole,
tram. 1, zast. Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323

PRONAJMU garáž Měřičkova 5, tel.: 731 466 320

TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
HLEDÁM byt 2+kk nebo 1+1 v Řečkovicích nebo Kr. Poli, pro babičku.
Velmi spěchá. Tel: 606 608 878
FIRMA koupí větší počet malometrážních bytů, Řečkovice a okolí.
Tel: 606 608 878
VÝKUP bytů za nejvyšší cenu. Peníze do 3 dnů. Volejte 606 606 087
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům.
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
STUDIO SILENT hledá pracovníky na ŽL, kadeřnice(ky), kosmetičky,
masérku(a), manikérku, Řečkovice, Vážného 21, tel.: 603 447 769,
www.studio-silent.cz
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA.
Tel.: 541 262 997, 604 731 918. www.malby-natery.eu
PROVÁDÍM úklidy-jednorázové i pravidelné, kanceláří, firem,
péče o domácnost-běžný úklid, žehlení, mytí oken. T.: 608 517 402
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt s balkonem v Řečkovicích.
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
MED přímo od včelaře, květový-jarní, letní, akát, pastový,
100,- Kč, Medlánky, V Újezdech 8, tel.: 723 476 249

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
ZTRATIL se nám mourovatý kocourek v Řečkovicích nad Medlánkami.
Informace na tel.: 734 699 824
RODINNÉ KONSTELACE – termín 31. 3. 2012 pomohou s potížemi ve
vztazích. Tel.: 721 218 809
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY – od 2,5%. Odhad zdarma.
www.hypoteky-refinanc.cz, tel. 733 738 802
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
ELEKTROREVIZE-el. spotřebiče, nářadí, byty, domy, průmysl.
provozy, hromosvody. www.revize-sialini.cz Tel.: 606 041 003
ELEKTROINSTALACE-byt. jádra, domovní a prům. instalace,
rekonstrukce www.revize-sialini.cz Tel.: 606 041 003
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
Kompletní pneuservisní služby. Internetové ceny pneumatik!!!
NOVĚ na přezutí sleva až -20% + DÁREK ZDARMA!!!!!
!!!POZOR SLEVA!!! KONTROLA AUTOKLIMATIZACÍ za sníženou
cenu 350,-. NOVINKA prodej autobaterií VARTA za cenu
od 1.350,-vč. DPH
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18hod, SO -12hod.
TEL: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz
PRODEJ nebo výměna bytu OV 4+1 Řečkovice (za 2+1), neprůchozí
pokoje, parkety, nová dlažba a linoleum, vest. kuchyňská linka,
nová koupelna, wc, krásný výhled, 3x balkon, šatna i spíž,
nízké náklady, nutno vidět. Tel: 724 432 145
REFINANCOVÁNÍ hypotečních úvěrů – od 2,5%. Odhad zdarma.
www.hypoteky-refinanc.cz, tel. 733 738 802
PEDIKÚRA - nově ve studiu SUCCESS, Banskobystrická 138,
(zast. Kořískova). Objednávky na tel. 604 618 699
KOUPÍM byt 2+1 nebo větší. Řečkovice-Medlánky. Pouze od přímého
majitele. Tel: 603 523 428
PRONAJMU GARÁŽ na ul. Novoměstské. Tel.: 605 332 307

PRODEJ DB novostavby 1+kk na ul. Banskobystrická.
Celková plocha 46 m². Tel. 731 948 047

JAK SE DOMA USMIŘOVAT. Kurz nejen pro rodiče.
Termín 16. a 17. 3. 2012. Tel.: 721 218 809

HLEDÁME cihlový byt v Řečkovicích 2+1. Tel.: 733 115 951
HLEDÁME samostatný RD min. 4+kk. Tel. 733 115 951

KOUPÍM byt 2+1 až 3+1 s lodžií/balkonem, s výtahem. Řečkovice,
Medlánky, okolí. Nabídku od majitele, děkuji. Tel: 603 104 983.

Placená inzerce

Placená inzerce

Pohřební služba NOSTALGIE s.r.o
Banskobystrická 137, Řečkovice

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu. Tel: 533 424 046

www.nostalgie.cz

www.realspektrum.cz
7PMFKUF[EBSNB800 800 099

Byt 2+kk, Brno - Medlánky

1 990 000 Kč
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Hledáme byty
1+kk - 1+1
cena 900 000 Kč
až 1 200 000 Kč
,POUBLU%BWJE$FMOBS UFM



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na BŘEZEN:
Badminton – 3. liga smíšených družstev (Yonex aréna Jehnice)
10. 3. BC SmartLife Řečkovice : Sokol Vranovice 19:00 hod.

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen (nová hala)
3. 3. VALOSUN Brno : Pardubice 16:30 hod.
10. 3. VALOSUN Brno : Strakonice 16:30 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
1. 3. VK KP Brno : Slavie Praha 18:30 hod.
10. 3. SG Brno : Šternberk 19:00 hod.
15. 3. VK KP Brno : Prostějov 18:00 hod.
Futsal – 1. liga (nová hala)
2. 3. Tango Brno : Slavie Praha 19:30 hod.
16. 3. Tango Brno : Chrudim 20:00 hod.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
4. 3. Bulldogs Brno : Havířov 17:00 hod.
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
10. 3. KP Brno : Lovosice 17:00 hod.
Termínovou listinu na měsíc DUBEN zasílejte nejpozději do 12. 3. na
adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn,
předseda komise sportu a člen rady MČ

EkoCentrum Brno informuje
Ekocentrum od dubna zahajuje terénní výukové programy.
Nabízíme programy v Terénním středisku Babice nad Svitavou,
program Co ukrývá Stránská skála, program v Brně-Řečkovicích
a Mokré Hoře Stezkou zdraví. V městském parku Koliště probíhá
unikátní program Stromy ve městě. Více informací na www.ecb.cz
v rubrice Výukové programy.
Výsadba vánočních jedliček - zveme všechny živé stromky,
které strávily vánoční svátky u dobrých lidí, aby se spolu se svými
hostiteli dostavily ke slavnostnímu zasazení. Akce proběhne 31. 3.
2012, sraz je v 10:00 na zastávce Lesní školka za Soběšicemi.
Ing. Kateřina Ševčíková
EkoCentrum Brno

Informace Krajské správy ČSÚ v Brně
Od 25. února až 13. května 2012 probíhá ve vybraných domácnostech na území celé České republiky šetření „Životní podmínky 2012“. Do
tohoto šetření jsou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření.
Langová M. Krajská správa ČSÚ v Brně

Můj svět
V pátek 24. 2. 2012 byla zahájena výstava mladé nadané
studentky Gymnázia P. Křižkovského s uměleckou profilací Brno,
Terezy Brlicové. Její krásné obrázky, jak vidí svůj svět svýma
dětskýma očima, můžete vidět každý úřední den na ÚMČ Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11.
I. Brlicová a O. Gardáš, členové Komise kultury a informací RMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Vítězkou soutěže EU pro mladé překladatele
se za ČR stala studentka z gymnázia
v Brně – Řečkovicích
Začalo to opravdu nevinně – emailem z Evropské komise, zda by se
naše škola nechtěla zúčastnit soutěže pro mladé překladatele JUVENES
TRANSLATORES. A tak jsme se přihlásili. Najít 5 soutěžících narozených
v roce 1994 bylo snadné. Mezi těmi, kteří se zúčastnili, byla i Michaela
Krákorová, studentka sexty B – jejíž překlad soutěžního textu z angličtiny do češtiny byl vyhodnocen jako nejlepší v konkurenci s dalšími 104
studenty z 22 středních škol.
Michaelu baví jazyky již odmalička. „Angličtinu jsem se začala učit
jako tříletá, v deseti letech přibyla i němčina, mám za sebou dva roky
ruštiny, nyní se učím druhým rokem latinu,“ napsala v e-mailu na otázky
Zastoupení EK v ČR. Cizí jazyky pro ni nejsou jen učebnice a školní
studium. „Ráda cestuji a poznávám nová místa, lidi i kultury. Kdykoli jsem
v zahraničí, snažím se pochytit něco málo z místního jazyka,“ uvedla.
A třebaže svou budoucnost teď nevidí v profesi překladatele, s cizími
jazyky je pro ni spojena zcela určitě. „Velmi mne zajímají přírodovědné
obory, chtěla bych studovat medicínu a molekulární biologii – genetiku.
K tomu všemu je perfektní znalost jazyků samozřejmostí, tak se snažím,
co to jde.“ Pokud se vám teď zdá, že Michaela je vyloženě a čistě studijní
typ, tak se nejspíše pletete. „Mezi mé zájmy patří sporty, především
společenský tanec, kterému se věnuji od devíti let. V současné době
mám se svým tanečním partnerem vytančenou mezinárodní třídu ve
standardních tancích a třídu „B“ v latinskoamerických tancích. Ráda také
lyžuji a plavu. Mám čtyřletého brášku, který je také mým koníčkem.“
Teď už se Michaela těší na konec března, kdy společně se svou
maminkou pojede na 3 dny do Bruselu na slavnostní předání cen
vítězům z jednotlivých zemí členských států EU. Popřejme ji tedy
šťastnou cestu a mnoho krásných zážitků.
Petr Krupka
ředitel Gymnázia Terezy Novákové
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KULTURA
Zajímavá akvizice řečkovické radnice
Nedávno mě mile překvapil e-mail od mého bývalého spolužáka, Řečkovana
podstatou svého bytí, kamaráda Zdeňka Keclíka, mezi
přáteli nazývaného Cecil.
Díky Cecilově všímavosti se
nyní podařilo pro naši radnici
získat unikátní obraz z ateliéru dnes již nežijícího řečkovického malíře
Františka Kocourka. Obraz se náhodně objevil ve výloze starožitnictví
na České.
František Kocourek (1900-1988) byl absolventem brněnské
UMPRUMKY, žákem profesorů Süssera a Hrbka a poté dlouholetým
členem Svazu čsl. výtvarných umělců. Byl malířem všestranným, vedle
krajinomalby vytvořil řadu zdařilých děl s přírodovědnou tématikou,

Gratulace k 90 narozeninám
Mamince Stehlíkové Františce
Moje milá, zlatá máti, co já mohu Ti dnes dáti?
K narozeninám kytičku a navždy Tě mít v srdíčku.
Boží požehnání, zdraví do dalších let,
toť naše přání.
synové Josef a Milan

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc březen 2012:
5. 3. v 19. 00 hod. sál školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
7. 3. v 18. 00 hod. sál školy
Žákovský koncert
14. 3. 15 – 18 hod.
Den otevřených dveří

květinová zátiší, stejně jako portréty. Jako rodilý Řečkovan hledal často
inspiraci v prostředí starých Řečkovic a jejich okolí, které díky překotné
výstavbě vzaly v šedesátých létech minulého století za své. Známe je už
jen ze zažloutlých fotografií.
A zmíněný obraz je právě z této poslední námětové skupiny. Dnes
žije už jen málo těch, kteří si pamatují Pařízkův mlýn, vedle něhož byl
malý rybníček s ostrůvkem porostlým olšemi. Dnes na tomto místě stojí
fotbalové hřiště a vede přes něj Hradecká radiála. Obraz nepatří mezi
vrcholná Kocourkova díla, je však asi jediným existujícím uměleckým
ztvárněním této romantické, dnes již zaniklé části Řečkovic.
Obraz byl díky pochopení vedení městské části a jejího zastupitelstva zakoupen a brzy se stane, spolu se dvěma již dříve získanými obrazy
Františka Kocourka a řadou děl jiných umělců, trvalou součástí výzdoby
naší radnice.
RNDr. Ivan Koláčný

V únoru oslavili své jubileum

Miroslava  ZÁLESKÁ
Anna  KUČEROVÁ
Emilie  DOLEŽALOVÁ
Františka  STEHLÍKOVÁ
Josef  JAKUBKA
Josef  CHOVANEC
Zdenka  SMOLINSKÁ
Jarmila  HONZÁKOVÁ
Růžena  PRIOROVÁ
Milada  KOLYBELNÍKOVÁ
Drahomíra  SVATOŇOVÁ
Zdeněk  CVILINK
Milan  KEBERLE
Oldřich  KOMÁREK
Karel  JANSKÝ
Mária  ŽIŽKOVÁ
Jarmila  POKORNÁ
Ludoslava  PAVLÍKOVÁ
Mojmíra  RIEDLOVÁ
Vlasta  ŠTĚTINOVÁ
Růžena  ČERNOHLÁVKOVÁ

100 let
94 let
92 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 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

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

19. 3. 9 – 19 hod. sál školy
KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA DECHOVÉ DŘEVĚNÉ NÁSTROJE
21. 3. v 18. 00 hod. sál školy
Žákovský koncert
27. 3. v 17. 00 hod. MKG
Vernisáž výstavy „ Z pohádky do pohádky, z komiksu do
komiksu“ pod vedením Mgr. K. Hurníkové – Zachrlové
28. 3. v 18.00 hod. sál školy
KONCERT UČITELŮ

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER

30. 3. v 19. 00 hod. sál školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů

21. března 2012 v 18.00 v sále školy.

Jana Sapáková

Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy
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