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Za posledních přibližně osm let na území městské části poměr-
ně výrazně vzrostl počet nových nebo do podoby odpovídající mo-
derním požadavkům nově zrekonstruovaných dětských hřišť. Asi 
nejvíce je to znát v rozsáhlé lokalitě panelového sídliště začínající 
ulicemi Novoměstská a Žitná a končící na druhé straně Horáckým 
náměstím a ulicí Vlasty Pittnerové. To je dáno také skutečností, že 
na projekty úprav veřejných prostranství se městské části relativně 
slušně dařilo získávat dotační prostředky z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Z pohledu celkového počtu hřišť je samozřejmě třeba vidět 
i náklady na jejich průběžnou údržbu a opravy. Dovolím si tvrdit, 
že současný počet přibližně 13 moderních dětských hřišť, postave-
ných od roku 2005 do současnosti, se na území naší městské části 
blíží optimálnímu stavu, což nevylučuje výjimku z pravidla v podo-
bě případně nového nebo zrekonstruovaného konkrétního hřiště.  

V letošním roce je v rozpočtu městské části počítáno prá-
vě s rekonstrukcí a drobným rozšířením, dětského hřiště při ulici  
Medlánecké, tvořeného v současnosti zejména asi největším pís-
kovištěm v Řečkovicích a Mokré Hoře. Celá řešená plocha je dnes 
notně opotřebovaná a ve špatném technickém stavu. Připravovaná 
rekonstrukce umožní malým dětem širší využití a zároveň otevírá 
prostor pro zajímavější a modernější výtvarné řešení. Pískoviště 
bude nově pojato, bude mít kruhový tvar a bude doplněno nava-
zující herní plochou s barevným pryžovým povrchem. Celý prostor 
bude doplněn herními prvky s nízkou dopadovou výškou. Rekon-
strukce se dočká také okolní dlážděná plocha a instalovány budou 
nové lavičky.

Pokud rada městské části vybere na své schůzi závěrem března 
(bohužel po redakční uzávěrce tohoto čísla zpravodaje) dodavatele, 
měly by práce být zahájeny v dubnu tak, aby hřiště bylo k dispozici 
co nejdříve.

Mgr. Marek Viskot 
starosta městské části

Slovo starosty
Rekonstrukce dětského 
hřiště na Medlánecké Vážení čtenáři, 

v uplynulých dnech se redakční rada zpravodaje obrátila na pana  
Tomáše Křepelu, manažera České pošty, s. p., obvodu Blansko, pod nějž 
spadá i naše pošta, s žádostí o poskytnutí odpovědí na otázky týkající se 
provozu naší pošty v ulici Kolaříkova 1501/10. 

1. Česká pošta poskytuje občanům celou řadu služeb, z nichž  
některé jsou zatím málo známé. Můžete je našim čtenářům 
stručně přiblížit?

 Na začátku je třeba říci, že Česká pošta je sice státní podnik, ale bez 
státních dotací, a z toho plyne, že si na svůj chod musí vydělávat 
sama. Mimo to od 1. ledna 2013 vstoupil v platnost zákon o liberali-
zaci poštovního trhu. Veškeré služby tedy poskytujeme v rámci plně 
konkurenčního prostředí. Vzhledem k otevřenému trhu a poklesu 
počtu listovních zásilek, které jsou nahrazovány modernějšími způ-
soby komunikace, hledáme jiné možnosti. Jednou z cest je nabídka 
služeb Czech POINTU, kterou provozujeme se státní správou, pří-
padně další služby nabízené v rámci obstaravatelské činnosti, jako je 
bankovnictví, pojišťovnictví apod. Při využití služeb Czech POINTU si 
může zákazník na poště vyřídit například výpisy z trestního rejstříku, 
katastru nemovitostí nebo ověřit dokumenty. Novinkou v připravo-
vaných službách je DINO -  dluhové inkaso obyvatelstva.

2. Pošta Brno-Řečkovice a Mokrá Hora přestává kapacitně dosta-
čovat. Zabezpečuje služby pro 5 městských částí, a to konkrétně 
Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice, Medlánky, Ořešín a Jehnice. 
Podle výsledků posledního sčítání obyvatelstva v r. 2011 se jed-
ná o zabezpečení služeb pro 24 809 obyvatel a doručování do 
celkem 3 842 domů. Jaká je perspektiva zvýšení kapacity pošty 
a služeb?

 V současné době neuvažujeme o rozšíření pobočkové sítě. V Jehni-
cích jsme před několika lety zřídili výdejní místo, kde si mohou zákaz-
níci vyzvednout uložené zásilky. Obdobně se dá uvažovat o Medlán-
kách, kde bychom při nalezení vhodného smluvního partnera mohli 
jednat o zřízení provozovny typu Partner.

3. U řady pošt se občan setkává se zaváděním moderních metod 
urychlujících odbavení občanů. Můžeme s modernizací naší 
pošty také počítat?

 U řečkovické pošty počítáme v budoucnu se zavedením vyvolávací-
ho systému. V současné době však nejsem schopen říci přesný ter-
mín, protože vše se odvíjí od ekonomických ukazatelů, potažmo od 
investičních možností.

4. Problémy s doručováním zásilek a odbavováním občanů na 
poště se zpravidla objevují v obdobích, kdy je zvýšená poptáv-
ka po zásilkových službách, např. v předvánočním období. To 
se projevilo na konci minulého roku i u naší pošty. Netrpělivost 
občanů při čekání ve frontách na poště byla často doprovázená 
verbálními projevy vůči pracovníkům pošty. Jak jsou na takové 
vypjaté situace připravováni zaměstnanci pošt?

 Před vánočními svátky dochází vždy ke zvýšené poptávce po zasi-
latelských službách a Česká pošta na toto období přijímá adekvát-
ní opatření. Zahrnují jak technické, tak personální dimenzování sítě. 
Pokud se týká přípravy zaměstnanců, jsou vedeni k soustavnému 
postupu v rámci Kodexu profesního jednání a podle toho jsou i hod-
noceni.

Současnost a budoucnost České 
pošty Brno 21, s. p., Kolaříkova 10

(Pokračování na straně 2)
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39. schůze RMČ se konala 6. 3. Rada:
• schválila účetní závěrku základních a mateřských škol za rok 

2012,

• schválila výsledky hospodaření základních a mateřských 
škol za rok 2012 a příděly z tzv. zlepšeného hospodářského  
výsledku do fondů těchto škol,

• schválila dotace následujícím neziskovým organizacím:
 Sdružení pěstounských rodin 2 000 Kč
 Kaisen Karate Klub  5 000 Kč
 Slezská diakonie    2 000 Kč
 Klub českých turistů 4 000  Kč
 Hortus        5 000 Kč
 TJ Sokol Řečkovice   28 000 Kč
 Dům dětí a mládeže  14 000 Kč
 Diakonie                 4 000 Kč
 Orel                25 000 Kč
 Pionýr                    12 000 Kč
 Český svaz bojovníků za svobodu 5 000 Kč
 Naděje                          8 000 Kč
 SHL Řečkovice               12 000 Kč 
 Junák                                     14 000 Kč
 Knihovna J. Mahena             8 000 Kč
 SK Řečkovice                                 22 000 Kč
  Modrá linka                                  2 000 Kč
 Klub filatelistů Alfonse Muchy    5 000 Kč
 Junior Judo Brno        3 000 Kč
 Roska Brno   5 000 Kč
 Svaz postižených civilizačními chorobami  2 000 Kč

 Vlčí stopa         2 500 Kč
 Moravská hasičská jednota    5 500 Kč
 Diecézní charita – Domov sv. Markéty   5 000 Kč

• projednala bytové záležitosti,

• schválila zadávací dokumentaci na rekonstrukci části bývalého  
pivovaru a současně jmenovala komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami na plnění této zakázky a hodnotící komisi, která 
bude předložené nabídky posuzovat a hodnotit,

• schválila výzvu k podání nabídky na rekonstrukci dětského  
hřiště v Medlánecké ulici, současně určila firmy, jimž bude  
tato výzva zaslána,

• schválila smlouvu o spolupráci s MUDr. Pavlem Kopřivou,  
Banskobystrická 24, Brno, na pořádání folkového festivalu dne  
22. června 2013,

• schválila smlouvu o dílo s firmou Vladimír Matěja – GRANA, 
Pavlovská 6, Brno, na údržbu dětských hřišť v roce 2013,

• vzala na vědomí havarijní plán společnosti BioVendor – Labo-
ratorní medicína, a. s., Karásek 1, Brno, pro geneticky modifiko-
vané organismy,

• vzala na vědomí zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Informace ÚmČ
Zpráva z 39. schůze RMČ

Termín zasedání ZMČ
XVIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční 
ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické 
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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5. Na začátku letošního roku došlo k výměně vedoucí pošty.  
Můžete nám novou vedoucí stručně představit?

 Jedná se o člověka, který dobře zná problematiku poštovních  
technologií, má dlouholetou praxi s vedením lidí a řešením vztahů se 
zákazníky, proto byla vybrána jako vhodný kandidát na tuto pozici.

6. Stále se objevují připomínky občanů, že pošta nedoručuje zásil-
ky. Doručovatelé pouze vhodí do schránky příslušné oznámení 
o jejich uložení na poště, přestože jsou adresáti doma a zásilku 
očekávají. Jak tedy probíhá doručování zásilek? Byly podniknu-
ty kroky k nápravě popsaného stavu?

 Povinností doručovatelů, jak listovních, tak balíkových zásilek, je uči-
nit pokus o doručení. K takovému postupu jsou zaměstnanci vedeni 
a v případě zjištění konkrétního pochybení jsou samozřejmě činěny 
nápravné kroky. 

7. Proč je v době, kdy před okénky čeká nejvíce lidí, vždy alespoň 
jedna přepážka zavřená?

 Vzhledem ke skutečnosti, že pošta Brno 21 je otevřena veřejnosti od 
8:00 do 18:00 hodin, dochází logicky v průběhu této doby ke střídání 
pracovníků ve směnném provozu. V rámci střídání jsou svěřené hod-
noty od zákazníků důsledně vyúčtovávány, což musí být zajištěno 
s maximální péčí. Kromě toho, ve snaze zajistit zpřístupnění nedoru-
čených zásilek, dochází k průběžnému přejímání zásilek od doručo-
vatelů po návratu z doručovací pochůzky.

8. V době tzv. provozní špičky se také stává, že si lidé trpělivě  
„vystojí frontu“. Není jim to však nic platné, protože v okamžiku, 
kdy mají přijít na řadu, řekne jim pracovnice za okénkem, že se 
přepážka uzavírá a oni že mají přejít k ostatním. Čekání ve fron-
tě se tak opakuje, protože ti, které to postihne, se musí postavit 
na konec řady před fungujícími přepážkami. Proč k takovým  
situacím dochází? Bude tato praxe změněna?

 Uvedené souvisí s výše popsaným střídáním pracovníků a v dané 
chvíli to lze řešit pouze vhodnou organizací práce, případně zákazní-
ků ve dvoraně pošty.

9. Samospráva městské části Řečkovice a Mokrá Hora má zájem 
na co nejlepším zabezpečení služeb pro občany městské části, 
tedy i služeb, které zabezpečuje Česká pošta, s. p. Můžeme Vám 
v tomto být nápomocni?

 V této chvíli nemáme na samosprávu v Řečkovicích požadavky žádné, 
snad jen pochopení pro náročnost práce pošťáků v oblasti Řečkovic. 
Zejména v době plně liberalizovaného poštovního trhu lze očekávat, 
že konkurenční firmy budou z trhu vybírat lukrativní služby, přičemž 
České poště zůstává povinnost zajistit tzv. univerzální službu. Napří-
klad při doručování zásilek je nutno mít na zřeteli, že tato činnost již 
není z daleka zajišťována pouze Českou poštou, ale i řadou dalších 
poštovních operátorů. V tomto smyslu již nyní veřejnost má poskyto-
vatelů poštovních služeb celou řadu.

Otázky připravil: Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
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V dubnovém čísle zpravodaje ŘEČ se občanům 
naší městské části představuje farář řečkovické  
Náboženské obce Církve československé husitské  
Mgr. Ľudovít Kováč. Duchovním představitelem 
této církve ve zdejší farnosti je již od roku 2006.

Na začátku rozhovoru Tě poprosím o krátké 
představení – odkud pocházíš a jaký osud Tě 
zavedl právě do řečkovické farnosti Církve čes-
koslovenské husitské (dále jen CČSH)? 

V podstatě jsem Východočech, narodil jsem se 
ve Svitavách, ale celý život jsem prožil na Slovensku, 
kde jsem byl 20 let farářem Evangelické církve augs-
burského vyznání. Do Církve československé husit-
ské jsem přešel z rodinných důvodů.

Můžeš ve stručnosti přiblížit historii, poslání i současnou činnost nábožen-
ské obce CČSH v Řečkovicích? 

Náboženská obec CČSH v Řečkovicích byla založena už v roce 1940. Od roku 1931 
se začalo šetřit na vlastní chrám, další roky se nesly ve znamení vytvoření samostatné 
náboženské obce. Byl zakoupen domek k bohoslužbám, pozdější fara. Další roky byly 
poznamenány touhou po budování nejenom náboženské obce, ale i sboru. Sen mno-
ha členů náboženské obce se uskutečnil, když v roce 1957 byl vybudován Sbor Páně 
CČSH na ulici Vážného. Od té doby až dodnes se v náboženské obci vyměnilo mnoho 
duchovních a členů rad starších i řadových členů, kteří se podle svých možností a darů 
od Pána Boha starali a starají o všechny práce a o duchovní život v náboženské obci.

Tvoji předci tedy pocházejí ze Slovenska? Ty sám se každoročně na státní 
svátek 28. října účastníš pietního shromáždění na Palackého nám. u pomní-
ku obětí obou světových válek. V rámci duchovního slova zde recituješ báseň 
svého otce, která krásnými slovy popisuje naši státní vlajku s modrým klínem. 
Předpokládám tedy, že jsi nepatřil před 20 lety mezi bojovníky za samostatný 
slovenský stát?

Moji předci pocházeli ze střední Evropy! Maminka byla Češka, táta napůl Polák 
a Maďar a já narozený v Čechách. Myslím, že toto vypovídá o tom, že pro mě v první 
řadě bylo a je vlastí Československo a pak střední Evropa. V tzv.“něžné revoluci“ v roce 
1989 jsem se aktivně angažoval, ale nikdy jsem nepředpokládal, že by se náš společný 
stát mohl rozpadnout.  

Jaké jsou vztahy mezi místními církevními společenstvími Církve řím-
sko-katolické a Církve československé husitské, přesněji řečeno mezi místní-
mi duchovními představiteli obou církví? Pamětníci vzpomínají, že za první  

republiky mezi oběma církevními komunitami panovalo značné napětí  
až nepřátelství. 

Myslím, že tyto vztahy jsou v současnosti dobré, vypovídá o tom i fakt, že kaž-
doročně  zde konáme  ekumenické bohoslužby, v letošním roce ji sloužil nový farář  
římsko-katolické církve bratr Jan Kotík u nás ve Sboru Páně a příští rok, pokud Pán dá 
a dožijeme se, tak zase já budu sloužit bohoslužbu v římskokatolickém kostele sv. 
Vavřince. Tato tradice je už od roku 2006, kdy jsem byl ustanoven jako farář v NO CČSH 
v Řečkovicích a s bývalým římsko-katolickým farářem bratrem Jackem Kruczkem jsme 
byli velice dobří přátelé!

V řečkovickém Sboru CČSH se již léta konají zajímavé a veřejností hojně 
navštěvované kulturní pořady. Počítá místní farnost CČSH s jejich pokračová-
ním i v příštích letech?

Tyto programy pořádá občanské sdružení Verbum et Musica pod vedením mého 
kolegy bratra jáhna Vratislava Marši a myslím si, že není důvod se obávat, že by nepo-
kračovaly i v dalších letech.

A na závěr – duben bývá zpravidla každoročním měsícem nejvýznamněj-
ších křesťanských svátků – Velikonoc. Jak jako duchovní představitel vnímáš 
tyto svátky, resp. vidíš nějaký rozdíl mezi tradicemi jejich slavení u nás a např. 
na Slovensku? 

Období Veliké noci je v křesťanství nejvýznamnějším svátkem církevního roku. 
Původ pochází ze starožidovského svátku pesach (obcházení). Slaví se první neděli 
po prvním úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle je pohyblivým 
svátkem a může připadnout na čas od druhé poloviny března do konce dubna. Křes-
ťanství spojilo původní pohanské znovuzrození jara a příchod hospodářského roku 
s oslavou vzkříšení Ježíše Krista. Co se týká tradic spojených s Velikou nocí, nemohu 
přesně zmapovat všechny, protože je jich na Slovensku více, podle krajů a oblastí, 
ale takovou základní tradicí je, že se připravují velikonoční vajíčka (kraslice), pečou se 
beránci nebo zajíčci.

Na Velikonoční pondělí už od časného rána chodí muži a kluci po domácnostech 
a polívají a korbáčují ženy a děvčata ručně vyrobeným korbáčem z vrbového proutí. 
Korbáč je obvykle od půl do dvou metrů dlouhý a ozdobený pletenou rukojetí a ba-
revnými stužkami. V některých částech Slovenska tento dlouhý korbáč nesli rekruti 
(vojenští odvedenci) a věšeli na něj láhve pálenky nebo slaniny, kterou dostali. Muži 
při hodování přednesou velikonoční koledy a za polívání a korbáčovaní dostávají od 
žen barevná vajíčka jako symbol vděku a odpuštění. 

Velice Ti děkuji za příjemný rozhovor.
Rozhovor připravil Jan Jandl,  

člen redakční rady

Na kus řeči s ĽudovíteM KováČeM

PRoGRAM PŘedNáŠeK PRo SeNIoRY NA II. ČtvRtLetí 2013
Klub seniorů Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
5. duben Vlasák Jan 1000 mil Trans závod ČR - SR 17:00
12. duben Mgr. Procházka Jaromír Portugalsko 17:00
19. duben RNDr. Druckmüller Miloslav, CSc. Vulkány 2. část 17:00
26.  duben Ing. Sochorec Lumír Kuba 5. část 17:00
3. květen Mgr. Klementová Marie Ekvádor 17:00
10. květen Ing. Přibyl Tomáš 1. den na oběžné dráze 17:00
17. květen RNDr. Kolejka Jaromír Na dolní Visle 17:00
24. květen Mgr. Bělousová Libuše Zdraví těla a duše 17:00
31. květen Ing. Novák Jaromír Malta - ostrov v srdci Středomoří 17:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
8. duben Vlasák Jan Kavkaz 17:00
22. duben Doc. RNDr. Žákovská  Mexico II. část 17:00
6. květen Ing. Druckmüllerová Zuzana Přechod Vysokých Taur 1. část 17:00
20. květen Ing. Druckmüllerová Zuzana Přechod Vysokých Taur 2. část 17:00
3. červen Mgr. Mikulášková Petra Korsika 17:00
17. červen Mgr. Procházka Jaromír Litva a Lotyšsko 17:00

Je nám ctí pozvat Vás, bývalé členy řečkovic-
kých skautských oddílů, přátele skautingu a ostatní 
spoluobčany, kteří máte zájem se dozvědět něco 
více o naší činnosti, na akci s názvem Řečkovický 
skauting včera a dnes. Takto jsme nazvali nedělní 
dopoledne 5. 5. 2013, které chceme strávit společ-
ně s Vámi a zavzpomínat na skautskou činnost 
v Řečkovicích od roku 1945 až po současnost. Akce 
začíná v 8 hodin ráno v klubovně na ulici Prumperk 
3. Zde bude možno po celé dopoledne navštívit 
klubovny, kde si můžete prohlédnout kroniky  
a fotografie z naší činnosti. Další část programu 
se uskuteční v prostorách farní herny, kde bude 
promítnuta prezentace z historie řečkovického 
skautingu v letech 1945 až 1948 a 1968 až 1970, 
a dále činnost oddílů 16. střediska DUHA z let 1990 
až po současnost. Pro všechny návštěvníky platí 
pozvání do farní kavárny, kde bude možnost si 
popovídat s přáteli, které jste možná viděli napo-
sledy před desítkami let na táboře.

Za všechny řečkovické skauty Vás srdečně zvou

Česlav Ulrich, Jiří Libus 
vedoucí 16. skautského střediska DUHA Řečkovice

OzNámeNí
Telefónica Czech Republic, a. s., informovala vedení městské části o zrušení  
veřejných telefonních automatů (VTA) v naší městské části, a to z důvodu 

výrazného poklesu zájmu o využívání této sítě. Konkrétně budou v 1. pololetí 
letošního roku zrušeny nevyužívané VTA:
•  Řečkovice, ul. Gromešova, u č. 472/2,

•  Řečkovice, ul. vlasty Pittnerové, u č. 1453/5.
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Řečkovický skauting 
včera a dnes
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Srdečně zveme na naše akce:
V dubnu se uskuteční výstava výtvarných prací našich žáků. 
Můžete si je celý měsíc prohlédnout ve vestibulu knihovny Jiřího 
Mahena na Palackého třídě (tramvajová zastávka Tylova).

Pořádáme kurzy akreditované MŠMT  
pro zájemce o výtvarné vzdělávání:
BABY ATELIÉR - TVOŘENÍ NEJEN PRO RODIČE S DĚTMI
Praktický seminář šikovných výtvarných nápadů, které uplatníte 
při tvoření s dětmi už od 1,5 roku a využít je můžete i v MŠ, ZŠ , 
výtvarných kroužcích... 
Cyklus 2 seminářů, celkem 16 vyuč. hodin.  
Cena za 1 seminář (1 den):  700 Kč.
Uzávěrka přihlášek do 15. 4. 2013.  
Kurzy proběhnou od 5 účastníků.   
Bližší informace a podrobný program u lektorky:  
j.podzemna@email.cz.

Pobytový tábor - TAJEMSTVÍ ČERNÉHO JANKA,  
22. 7 - 28. 7. 2013
Pro děti od 8 let. Poznávání malebného kraje Bílých Karpat. Hry, 
soutěže, odměny. Návštěva zajímavých míst spojených s tradiční-
mi řemesly a folklorem.  
Spousta pestrého tvoření a táborové zábavy.  Pro více informací 
neváhejte kontaktovat vedoucí tábora: Ing. Karla Psotová, psoto-
va.materidouska@seznam.cz,  
tel.: 732 325 457, Mgr. Jana Podzemná,  
dominocvc@gmail.com, tel: 608 644 313.

Jana Podzemná

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino

cVČ mateřídouška
Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Nabídka akcí v dubnu:
Keramické středy pro děti i dospělé,  
vždy od 17.00 do 18.30 hodin. 
Čarodějnice 3. 4., Šnek 17. 4.
Cena 150 Kč/lekci. Přihlášky týden předem. Čáslavová 
775 599 536.
Čarodějnický slet na zahradě CVČ Mateřídouška v úterý 30. 4. 
17.00 – 21.00 hodin. Dopravní prostředky, vhodný společenský 
oděv a buřtíček na opečení s sebou.
Vstupné na akci: 50 Kč. Přijďte si s námi užít tuto oblíbenou akci!
Pátek 12. 4. 17.00 – 19.30 hodin.
Promítání filmu Doba ledová 4 a následné výtvarné tvoření 
s tematikou filmu. Na akci je nutné se předem přihlásit.  
D. Pospíšilová 739 283 230 Vstupné: 80 Kč.

Nabídka letních táborů:
Pobytové:
6. 7. – 13. 7. Mineralogický v Jeseníkách (Psotová, 
732 325 457).
22. 7. -26. 7. Meluzínka - výtvarně hudební tábor v Kopán-
kách v Bílých Karpatech (Čáslavová 775 599 536).
22. 7. – 28. 7. Tajemství Černého Janka - tábor s pestrým 
zaměřením v Maršově, podhůří Bílých Karpat (Psotová 
732 325 457).
Příměstské:
Tábor na kolech, 1. 7. - 4. 7. Pro děti od 3. tříd. Výlety na 
kolech do okolí Brna. Cena 1 000 Kč, Čáslavová 775 599 536. 
Prázdniny bez nudy, 8. 7. - 12. 7. Děti 7-12 let.  Cena 1 200 Kč. 
Volfová 606 206 477.
Cesta kolem světa za 5 dní 15. 7. - 20. 7. Děti 5-10 let.  
Cena 1200 Kč. Pospíšilová 739 283 230.
Street 5. 8. - 9. 8. Výtvarně taneční tábor pro děti od 6 let. 
Cena 1 500 Kč. Čáslavová 775 599 536.
Sportovní tábor s výukou plavání 12. 8. - 16. 8. Děti od 6 let, 
nutná částečná znalost plavání. Fleková 723 262 216.  
Cena 1 750 Kč.
Pohádkový svět 19. 8. – 23. 8. Výtvarně hudební tábor  
pro děti od 6 let. Cena 1 500 Kč. Lišková 732 128 764.
Indiánské léto 26. 8. - 30. 8. Závěr prázdnin na indiánské 
téma, děti od 7 let. Cena 1 200 Kč. Psotová, 732 325 457, 
Pospíšilová 739 283 23.
Informace, přihlášky:
Více informací naleznete na našich stránkách:  
www.ddmhelceletova.cz/cvcmateridouska
Hlaste se co nejdřív, rezervujte si místa v táborech včas.

Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká cyklisty na 
vyjížďku. Cyklisté ani chodci by neměli zapomínat na to, jak je důležité 
být viděn v silničním provozu a mít na sobě správné oblečení doplněné 
reflexním prvkem (reflexní doplňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdá-
lenost 200 metrů) a cyklisté i ochrannou přilbu. Samozřejmostí je pak 
kompletně vybavené jízdní kolo, po zimě seřízené brzdy, přehazovačky, 
dotažené matice, promazaná ložiska, řetěz, vyměněné baterie v osvět-
lení. Zvýšený pohyb cyklistů přináší i svá rizika na silnicích, proto by si 
milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla 
v silničním provozu jako pro řidiče. 

Přejeme hodně příjemných zážitků při cestování na kole a mnoho 
bezpečně naježděných kilometrů v Brně a okolí.

 nprap. Petra Hrazdírová 
Krajské ředitelství policie JmK

Cyklistická sezóna se pomalu blíží

Konkurz Brněnského dětského divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne  
5. 5. 2013 v Divadle Bolka Polívky, Jakubské náměstí č. 5, Brno,  
od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy 
ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let. 
Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe 
na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, i telefonicky 
na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna  
a za finanční podpory města Brna.
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Tělocvičná jednota  
Sokol Řečkovice 
Vás srdečně zve na

Hodinu zpěv 
 s Kropáčkovou a Pažoutem
aneb co jsme Vám a s Vámi nestihli zazpívat  
za 20 let zpívání na Mikulášských besídkách

Kdy: 7. 4. 2013 – neděle v 16:00 hod.
Kde: Sokolovna v Brně-Řečkovicích, 
 Vážného 19, 621 00 Brno

Na co se můžete těšit?
• Na příjemně strávenou hodinu nedělního odpoledne.
• Na lidové, pohádkové a dětské písničky.
• Písničkové hádanky.
• Děti, co se nebudou bát si s námi společně zazpívat,  

dostanou malou sladkou odměnu.
Vstupné dobrovolné

Činnost Jednoty podporuje Magistrát města Brna 

„Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!“ je malý 
cyklus, který pod záštitou o. s. Verbum et musica  organizuje vol-
nočasový klub Jonáš ve Sboru Páně na Vážného ul. č. 6.  

Nyní přichází klub Jonáš s pohádkou nejen pro děti, ale i jejich 
rodiče, O Smolíčkovi aneb Pohádka z kufru, a to 13. dubna  
2013 v 16:00 hod. 

Evu Lesákovou, která v této pohádce vystupuje, mohou diváci 
znát pro její nezaměnitelný herecký projev jako výraznou oporu 
Divadla Radost. 

S hlavním hrdinou Smolíčkem, jak jinak, sympatizují děti od 
samotného začátku. Ovšem záporné postavy jeskyněk a již sa-
motná jejich jména Nosatinka, Hubatinka a Ušatinka napovídají, 
že jde o smolařky, které děti spíše pobaví, než aby jim naháněly 
strach. 

Takže je určitě na co se těšit. Po představení bude následovat 
pro děti a rodiče doprovodný program pod názvem „Jarní tvo-
ření“.

Délka představení je cca 45 min. a je určeno pro děti MŠ,  
1. a 2. tříd ZŠ. Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace 
najdete také na www.ccshreckovice.cz. 

Vratislav Jan Marša 
o. s. Verbum et musica

V obřadní síni řečkovické radnice se uskutečnila
zlatá svatba manželů 

vladimíra a Růženy KUCHaŘOvÝCH
Do dalších let přejeme hodně zdraví  

a životního optimismu.

Maminko, tatínku,  
pojďte se mnou na pohádku!
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PLACeNá INZeRCe

Oddíl národní házené 1. NH BRNO postoupil do finálových 
bojů v 39. ročníku Českého poháru. V semifinálové 
skupině, dne 16. března 2013 v Bílovci, získal první 
místo, a to opět bez ztráty bodu. Postupně naši hráči 
zvítězili nad TJ Sokol DOBRUŠKA v poměru 11 : 8, TJ 
Sokol STARÁ VES v poměru 22 : 15 a v posledním 
utkání porazili Sokol SVINOV v poměru 12 : 11. Tohoto 

úspěchu dosáhli i bez našeho nejlepšího střelce Jana PETRA, který je 
mimo republiku. 

Obhajoba vítězství z loňského roku nebude jednoduchá. Ve finálo-
vých bojích se utká 1. NH s TJ PLZEŇ – ÚJEZD, která je po podzimní části 

ligy na průběžném 2. místě se ztrátou 3 bodů na naše borce. Dále do 
finálové skupiny postoupily TJ DIOSS NÝŘANY a TJ STARÁ VES.

Finálová utkání se odehrají v Praze dne 30. března 2013 v hale TJ 
AVIA ČAKOVICE. Přejeme našim hráčům splnění cíle, který si stanovili ke 
svému 10. výročí založení oddílu, a tím je obhajoba vítězství v Českém 
poháru.

Dovolujeme si Vás tímto oslovit a pozvat Vás na mistrovská utkání  
1. ligy národní házené, která začínají pro 1. NH BRNO domácím utkáním 
dne 14. 4. 2013 (neděle) od 14:00 hod. Soupeřem je TJ Sokol Stará Ves.

Ing. Dušan SESTRIENKA

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka.Tel.: 776 670 520, 511 141 450

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

AUTOKLEMPÍŘSKÉ, zámečnické a bytové opravy. Tel.: 728 101 936

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérku,  
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401, www.studio-silent.cz

CHCETE ZHUBNOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte STUDIO 
SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725042828, www.studio-silent.cz

MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,  
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!

PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt v Řečkovicích. 
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516

INSTALACE elektronických zabezpečovacích systémů i bezdrátových.  
Tel.: 605 555 575

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu

LANOLIN na praní - 4v1 na 100%, www.ekomarket.cz,  
tel.: 725 249 472, prodej a výdej Brno-Řečkovice

DĚTSKÉ tábory-sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, pro teenagery.  
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

PROVÁDÍME klempířské, pokrývačské a tesař. práce. Tel.: 603 510 009

MASÁŽE Ambrož, Sibiřská 9, objednávky na tel.: 605 48 73 23

MUŽ V AKCI - řemesla pro váš byt, dům a zahradu. Kvalita a spolehlivost. 
Kadlec, tel.: 725 421 875

NABÍZÍM šicí práce, žehlení. Cena dohodou. Tel.: 776 218 719

23 letý mladý muž vypomůže při jakékoliv práci. Tel.: 725 957 785

KOUPÍM byt 2+1 a větší, ne přízemí, balkón podmínkou. 
Seriozní jednání. Tel.: 775 667 214 

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Klubíku v Řečkovicích, Banskobystrická 2a 
www. klubik.info, „Pevnost Boyard“,  5.-9.8. a 12.-16.8.2013  
tel.: 604 566 997, e-mail.: brtovi@seznam.cz

HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, 
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. 
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009

PROVÁDÍME MTŽ střeš. sněhových zábran. Tel.: 603 510 009

KOUPÍM byt 2+1 s balkonem ve 2 nebo 3 posch. v oblasti ulic 
Novoměstská, Letovická, Kunštátská nebo Boskovická event. vyměním 
za jednopokojový v Kr. Poli+doplatek. Tel.: 530 321 561, 530 323 838

MONTÁŽ dřevěných a plovoucích podlah. Tel.: 603 510 009

PROVÁDÍME veškeré stavební práce. Tel.: 702 013 696

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

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

PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,  
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699

AUTODOPRAVA - stěhování dodávkovým vozidlem. Tel.: 774 557 666

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43(naproti Top Moravia) 
!!!NOVĚ - sleva přezutí jednoho kola za 125,-!!! 
 /uvedená cena je za demontáž, montáž, vyvážení kola do 16“/ 
POZOR-pro naše zákazníky předprodej letních pnenumatik 
!!!! SE SLEVOU AŽ 50% !!!! 
165/70 R14 od 935,-195/65 R15 od 1.190,- 205/55 R16 od 1.370,- 
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod., So 8-12hod.  
TEL.: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

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

ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE - přednášející Mgr. Klogner, tel.: 724471737, 
11. 4. 2013 v 18 hod., Svatovavřinec. dvůr-salonek, vstupné 100,- Kč

MícháMe barvy, laky, omítky f. Caparol, 
z kolekce 24 000 odstínů. 

ProvádíMe zateplování, nátěry fasád, interiérů, 
rekonstrukce koupelen, vodoinstalo, elektro. 

CAPASTAV COMPANY s.r.o.
Novoměstská 1c, 621 00 Brno Řečkovice.

www.capastav.cz, mobil: 774 100 056, 774 557 666

Placená inzerce

Postup 1. NH BRNo do finále
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na DUBEN:
Národní házená – 1. liga mužů 
14. 4.  1. NH Brno : Stará Ves 14:00 hod. 
27. 4.  1. NH Brno : Svinov 15:30 hod. 
(sportovní areál při ZŠ Novoměstská)

Badminton – 3. a 4. liga 
BC SmartLife Řečkovice A a B 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz 
(Yonex aréna Jehnice)

Fotbal - II. třída, městský přebor muži 
20. 4.  SK Řečkovice : Obřany  16:00 hod. 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala) 
VALOSUN KP Brno, zápasy play off 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

Futsal – 1. liga (nová hala) 
Tango Brno a Helas Brno, zápasy play off 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
VK KP Brno, zápasy play off 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
KP Brno, zápasy skupiny A2 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc květen zasílejte nejpozději do 15. 4.  
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

V pondělí 11. 3. 2013 byli ve velkém sále řečkovické radnice ohod-
noceni nejlepší sportovci, trenéři, funkcionáři a družstva v rámci tradiční 
ankety Sportovec roku MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora 2012.

Členové sportovní komise pečlivě vybírali ze 42 nominací od spor-
tovních subjektů působících v naší MČ i od zástupců jednotlivých spor-
tovců, kteří vykonávají svoji činnost jinde, ale jsou místními občany.

Nakonec bylo vybráno k ocenění 15 sportovců, 5 trenérů, 5 funkci-
onářů a 5 družstev.

Slavnostní vyhlášení moderoval starosta Sokola Jiří Růžička, ceny 
předávali starosta naší MČ Marek Viskot a předseda komise sportu a člen 
rady MČ Richard Foltýn.

Absolutním vítězem a nejlepším sportovcem Řečkovic a Mokré Hory 
2012 byla vyhlášena VENDULA FRINTOVÁ (triatlon, Ekol team) – účast-
nice OH v Londýně (15. místo), 5. místo na ME v olympijském triatlonu 
a několikanásobná mistryně ČR. 

Všichni ocenění si z pondělního pohodového podvečera odnesli 
památeční plakety i sladký dárek a zúčastnili se společenského setkání 
s přípitkem a menším rautem.
A zde je přehled všech oceněných:

Nejlepší sportovec roku 2012: 
Vendula Frintová – Ekol team, triatlon 
(viz. foto)

V kategorii sportovec roku 2012 byli dále 
oceněni:
• Martin Krňávek - triatlon (Ekol team)
• Šárka Dědková - fitness figure (Aktin Brno)
• Patrik Kugler - futsal (Orel Řečkovice)
• Zuzana Kuchařová - krasojízda  

(SKP Kometa Brno)

• Kristýna Pitrová - zápas (TAK Hellas)
• Michaela Procházková - aerobik (Aerobik centrum)
• Natálie Prokešová - akvabely (TJ Tesla)
• Tomáš Rozbořil - krasojízda (SKP Kometa Brno)
• Radim Rozlílek – nár. házená (1. NH Brno)
• Zuzana Řeháková - judo (Junior Judo)
• Filip Sládek - fotbal (SK Řečkovice)
• Marin Smička - zápas (TAK Hellas)
• Veronika Vráblíková - plavání (Kometa Brno)
• Milan Zajdák - petangue (Orel Řečkovice)

V kategorii sportovní družstvo roku 2012 byli oceněni:
• TAK Hellas Brno - zápas, senioři
• 1. NH Brno - národní házená, muži A
• Orel Řečkovice - petanque, muži A
• SK Řečkovice - fotbal, muži A
• Sokol Řečkovice - florball, žáci
V kategorii trenér roku 2012 byli oceněni:
• Věra Břínková - rychlobruslení (Novis team), krasojízda (SKP Kometa)
• Martin Král - fotbal (SK Řečkovice)
• Jana Krupicová - všestrannost (Sokol Řečkovice)
• Jan Musil - národní házená (1.NH Brno)
• Lukáš Plošek - badminton (BC SmartLife Řečkovice)

V kategorii sportovní funkcionář roku 2012 byli oceněni:
• Jiří Hirsch - Junior Judo
• Tomáš Jurča - BC SmartLife Řečkovice
• Jiřina Kalovská - Sokol Řečkovice
• Vladimír Palarčík - 1. NH Brno
• Česlav Ulrich - Orel Řečkovice

Richard Foltýn

SPoRtoveC RoKu 2012



KULTUra
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�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Srdečně zveme

ŽÁKOVSKÝ VEČER
ve středu 24. dubna v 18.00 hodin v sále školy 

Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

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

Akce ZuŠ v. Kaprálové v měsíci dubnu 2013:
  3. 4., 15-18hod.  Den otevřených dveří
10. 4. v 18 hod., sál školy  Žákovský večer
15. 4. v 15-18 hod.  Přijímací zkoušky
18. 4. v 18 hod., sál školy  Absolventský koncert
22. 4. v 17 hod.,   Vernisáž výstavy 
foyer Besedního domu  s názvem Vítězslava
24. 4. v 18 hod., Slavnostní koncert  
Besední dům  k 55. výročí založení školy
29. 4. v 18 hod., sál školy  Žákovský večer
30. 4. v 15-18 hod.   Přijímací zkoušky

LetoS uPLYNe 55 Let od ZALoŽeNí HudeBNí ŠKoLY  
v KRáLovĚ PoLI

U příležitosti výročí uspořádá královopolská ZUŠ slavnostní koncert,  
na kterém budou hostovat někteří její významní absolventi, ale vystoupí  
i nejlepší současní žáci, laureáti národních i mezinárodních soutěží a Mladí 
brněnští symfonikové. Svoje umění bude též prezentovat taneční, výtvarný 
a literárně dramatický obor. 
Záštitu nad koncertem převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal  
Hašek a starosta MČ Brno – Královo Pole Roman Vykoukal.

NA SLAVNOSTNÍ VEČER ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY  
VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, který se uskuteční VE STŘEDU 

24. DUBNA V 18 HODIN V BESEDNÍM DOMĚ,  
VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME.

Srdečně zve 
Jana Sapáková, ředitelka školy

Malíř Jaroslav Matějka je známý 
spíš v Čechách než u nás na Moravě.  
Narodil se v půvabném východo-
českém městě Litomyšli  před 73 
lety, svůj život a tvorbu spojil s cen-
trem Vysočiny Žďárem nad Sázavou. 
Malování  nebylo  jeho původní 
profesí, byl povoláním stavař - vodo-
hospodář a výtvarné umění se stalo  
jeho velkým, prakticky celoživotním  
koníčkem, jemuž se intenzivně 
věnuje od poloviny 80. let. 

Jeho obrázky jsou milé svojí opravdovostí, charakteristické vytří-
benou technikou s ukázněnými tahy štětce a kultivovanou barevností. 
Nepochybně to byl jeden z důvodů, proč si Jaroslava Matějku zvolila  
za ilustrátora své knihy „Nežádám jablka od fíkovníku“ spisovatelka 
Dagmar Gayerová.

Matějkovy obrazy lze tématicky v zásadě rozdělit na dvě skupiny: 
zátiší (nejčastěji s ovocem) a krajiny, nesoucí více či méně zřetelné prvky 
surrealismu.  Rozhraní mezi krajinomalbou realistickou a snovou je velmi 
křehké a vyjadřuje citlivě rozpoložení mysli autora. Obrázky Jaroslava 
Matějky jsou z těch, co neurazí, nejsou agresivní ani vtíravé, naopak 
vyvolávají v divákovi pocit pohody a klidu. Můžete se s nimi proto setkat 
v mnoha soukromých i veřejných galeriích doma i v zahraničí.

Výstava obrazů Jaroslava Matějky bude slavnostně zahájena 
v pátek 12. dubna v 17 hodin a potrvá do neděle 21. dubna. Otevřena 
bude v obvyklém režimu, v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víken-
dech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Na setkání nad krásnými obrázky 
s vámi se těší jménem komise kultury a informací

Ivan Koláčný

Duben s obrazy Jaroslava Matějky

V únoru oslavili své jubileum
Anna PŘEROSTOVÁ  85 let
Miroslav RÉMIŠ  85 let

Ludmila  DITRICHOVÁ  91 let
Marie  KUČEROVÁ  91 let
Mária  WINKLEROVÁ  91 let
Jaroslava  LÁTALOVÁ  91 let 
Milada  JANDERKOVÁ  91 let 
Otakar  MAREŠ  90 let
Josef ČECH  90 let
Marie  TRÁVNÍČKOVÁ  85 let
Anežka  HAVLÁTOVÁ  85 let
Zdeněk  GOTTSMANN  80 let
Vilém  ŠVEC  80 let 
Věra  ZECHOVÁ  80 let
Cecilie  ŠMARDOVÁ  80 let
Eva  NOVÁKOVÁ  80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší  
přeje redakce.

V březnu oslavili své jubileum

Moravané o víně 
Pozitivní ohlas na přednášky s besedou o dějinách a současnosti 

vinařství a vinohradnictví na Moravě a v Čechách, a zájem posluchačů o 
další besedy, vedly organizátory akce – Výbor pro národnostní menšiny 
– k přípravě a organizaci přednášky s besedou, tentokrát na téma 
Veltlínské zelené a jeho krajové odlišnosti. Přednášku bude mít nám 
známý a zkušený enolog a pedagog doc. ing. Eduard Postbiegl, 
CSc.

Beseda se uskuteční 11. dubna 2013 v 17,30 v zasedací síni 
řečkovické radnice. I tentokrát bude přednáška s besedou obohacena 
o degustaci vzorků vína z Moravy, Slovenska a Rakouska. Za organizá-
tora besedy – Výbor pro národnostní menšiny ZMČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora Vás zve na tuto zajímavou akci

Ivan Koláčný 
předseda VNM


