
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude 
umístěno v souladu s platnými právními předpisy 
(zákon č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunika-
cích, v  platném znění) a  na  základě rozhodnutí 
vydaného příslušným silničním správním úřa-
dem vždy 7 dní před plánovaným termínem čiš-
tění. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý.  
Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstav-
nou plochu (parkoviště) na  adrese: Jihlavská 31, 
625 00 Brno–Starý Lískovec (proti staré nemocni-
ci), 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, odpo-
vědný pracovník pan Soukop, tel.: 736  484  708, 
a  FALKY, spol. s  r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 
617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, 
tel.: 602  788  603. V  případě dotazů nebo připo-
mínek týkajících se čištění místních komunikací 
se obracejte na  Oddělení životního prostředí  
Úřadu městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745. 

Čištění po zimním posypu:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k  Novoměstské, BOSKOVICKÁ  
vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, 
VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., 
KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., NOVOMĚSTSKÁ 
- část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN:  28. 5., 1. 9. a 13. 11.

BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ 
NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA,  
DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN:  2. 6., 3. 9. a 14. 11.

BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO,  
KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ 
vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREM-
LIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ  

vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ 
vč. parkoviště
TERMÍN:  4. 6., 8. 9. a 18. 11.

BLOK č. 4
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 NÁMĚS-
TÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou
TERMÍN:  29. 5., 2. 9. a 13. 11.

BLOK č. 5
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, 
MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, 
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE 
- spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN:  3. 6., 4. 9. a 14. 11.

BLOK č. 6
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště,  
JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ,  
ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, 
SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 5. 6., 9. 9. a 18. 11.

Čištění základního komunikačního systému – čištěny 
jsou jen úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále uvede-
no jinak

BLOK č. 7 (ZÁKOS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a  části 
bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou  
a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části 
bez MHD
TERMÍN:  16. 6. a 22. 9.

BLOK č. 8 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč.  
parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN: 18. 6. a 24. 9.

BLOK č. 9 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA,  
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ,  
PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA
TERMÍN:  17. 6. a 23. 9. 

BLOK č. 10 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA,  

TUMAŇANOVA vč. parkoviště u pasířství
TERMÍN: 24. 6. a 25. 9. 

Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 11 (PARKOVIŠTĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3,  
NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od   
Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, RENČOVA 11
TERMÍN: 9. 6., 10. 9. a 19. 11. 

BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/2): 
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od   
Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ od  Kořískovy, 
NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za  křižovatkou 
s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14 
TERMÍN: 11. 6., 15. 9. a 20. 11. 

BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/3): 
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ 
NÁM. 10
TERMÍN: 10. 6., 11. 9. a 19. 11.

BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/4): 
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, KOLAŘÍKOVA 3 
pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 12. 6., 16. 9. a 20. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných  
komunikací 
BLOK č. 15 (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k  hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ –  
odbočka k  Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ – příjezd  
k  mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, POD-
HÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské,  
PODHÁJÍ od stavidla po č. 12
TERMÍN: 16. 7. 

BLOK č. 16 (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ – příjezdy k  domům, HORÁCKÉ NÁ-
MĚSTÍ - část k č. 1, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny  
(Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA, JANDÁSKOVA - části 
od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, U VRÁNO-
VA MLÝNA od mostu k rybníku, K ZÁPADI - část za domy 
k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN: 17. 7.

Ing. Pavel Stránský  
oddělení životního prostředí

ČÍSLO 4.,  ROČNÍK XXIII 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DUBEN 2014

Dokončení procesu  
zateplení školských budov

Vážení spoluobčané,
jedním z  cílů radnice na  toto čtyřleté funkční období bylo dosáhnout za-
teplení všech budov základních a mateřských škol v městské části. Výměna 
oken a zateplení obvodového pláště MŠ Měřičkova a Škrétova a také zatep-
lení původní budovy školky na Tumaňanově ulici tak znamenají úspěšné 
završení našeho snažení v této oblasti. 

Panelové budovy školek na Měřičkově a Škrétově ulici se podařilo pro-
sadit do skupiny objektů, na jejichž regeneraci žádalo město Brno o dotač-
ní prostředky z  evropských fondů prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí. Investorskou činnost včetně výběru zhotovitele stavby 
vykonává Odbor investiční Magistrátu města Brna. Dle návrhu smlouvy by 
práce měly v obou případech probíhat do 90 dní od dne předání staveniště, 
tzn. s největší pravděpodobností v období od dubna do června či začátku 
července. Na  financování akcí se podílí i  rozpočet města Brna a  rozpočet 
městské části.  

Tím však letos práce 
na  školských budovách 
neskončí. V  průběhu 
letních prázdnin bude 
provedeno již zmíněné 
zateplení obvodového 
pláště starší ze dvou bu-
dov MŠ Tumaňanova 
a  z  úrovně městské části 
budou pokračovat dal-
ší práce v  MŠ Škrétova 
a Měřičkova. Na Měřičko-
vě se pustíme do  rekon-
strukce elektroinstalace 
a  zdravotechnických in-
stalací, včetně výměny zařizovacích předmětů a  provedení nových obkla-
dů a dlažeb. Školka na Škrétově ulici je pak třetí v pořadí, kterou čeká re-
konstrukce zahrady, a tamní personál, a zejména děti se tedy mohou těšit 
na nové zpevněné plochy pro odrážedla a trojkolky, vyčlenění větší travnaté 
plochy pro míčové hry, doplnění některých stávajících herních prvků nový-
mi, vybudování nového místa pro venkovní posezení v případě příznivého 
počasí, nové oplocení a na doplnění novou výsadbou.

Mgr. Bc. Marek Viskot 
starosta městské části 

Slovo starosty

Termíny čištění místních komunikací v roce 2014 – 2. část

Budova MŠ Měřičkova - stávající stav
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54. schůze RMČ se konala 5. 3. Rada:
• schválila příspěvky následujícím neziskovým organizacím:

• schválila výzvu k  podání nabídky na  výměnu svislých a  vodorovných  
rozvodů teplé vody v domech Novoměstská 23-41,

• projednala bytové záležitosti,
• schválila výzvu k podání nabídky na úpravu zahrady MŠ Škrétova 2,
• schválila výzvu k podání nabídky na rekonstrukci elektroinstalace a zdravotně 

technické instalace v MŠ Měřičkova 46,
• schválila smlouvu o dílo na vybudování „fit zóny“ na Horáckém náměstí s fir-

mou FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno,
• schválila smlouvu na dodávku a montáž dvou herních prvků a plachet na za-

krytí pískoviště v MŠ Novoměstská 1,
• schválila smlouvu se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 6,  

České Budějovice, o přeložce kabelu v ulici Družstevní,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru s  pa-

nem Pavlem Řehořem, Pellicova 1a, Brno, za  účelem hudebního vystoupení  
Řečkovický rockfest dne 26. 7. 2014,

• schválila smlouvu o dílo s firmou MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, Brno, na opravu 
zpevněné plochy u tenisové zdi na hřišti v Jandáskově ulici,

• schválila smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť s firmou Vladimír 
Matěja – GRANA, s. r. o., Kunětická 2, Praha,

• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

InfORMAce ÚMČ
Zpráva z 54. schůze RMČ

Informace pro občany jiných členských států EU  
o podmínkách hlasování ve volbách do EP na území ČR

1. Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do EP 
na  území ČR, projeví svou vůli hlasovat tím, že podá u  obecního úřadu 
(ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11), v jehož správním 
obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. 4. 2014 do 16:00 
hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP; to neplatí v pří-
padě, že už o zápis požádal v minulých volbách do EP, tj. v roce 2009 nebo 
2004 (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na ÚMČ Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora).

2. Občan jiného členského státu EU, který je veden v  dodatku stálého 
seznamu voličů pro účely voleb do  zastupitelstev obcí na  území ČR, 
podá u  obecního úřadu (ÚMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, Palackého 
nám. 11), u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost 
o  přenesení svých údajů z  dodatku stálého seznamu voličů do  se-
znamu voličů pro volby do  EP. Tuto žádost je třeba podat nejpozději  
do 13. 4. 2014 do 16:00 hodin (40 dnů přede dnem voleb, jak ukládá zákon 
č. 62/2003 Sb., v platném znění).
Žádosti podle odstavce 1. a 2. je nutné podat osobně. Při podání žádosti se 

občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. ÚMČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby 
do EP nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. 5. 2014, uvědomí, jak 
byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP a k žádosti o přene-
sení údajů z dodatku stáleho seznamu voličů do seznamu voličů pro volby 
do EP musí být přiloženo čestné prohlášení, na kterém žadatel uvede:
1.  svoji státní příslušnost,
2.  místo pobytu,
3.  adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve voleb-

ní evidenci
4.  a skutečnost, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.

Vzory obou žádostí a  další informace k  volbám do  EP jsou uveřejněny 
na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz v sekci volby.

S případnými dotazy se obracejte na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
JUDr. Jana Otevřelová, tel.: 541 421 716,  

Mgr. Miroslav Reich, tel.: 541 421 750

Parková úprava plochy za bytovými domy na Sibiřské ulici
V  nejbližších dnech započne úprava travnaté plochy za  bytovými domy 

Sibiřská 60, 62 a 64. Vznikne zde menší park s cestou, veřejným osvětlením 
i se zákoutími k odpočinku, jež nabídnou i posezení. Naznačené změny onoho 
místa začala naše městská část připravovat již v uplynulém volebním období, 
město Brno na  návrh městské části požádalo o  dotaci z  evropských fondů. 
Po několika letech čekání se vše v dobré obrátilo, a proto v březnu letošního 
roku mohlo být předáno staveniště firmě SWIETWLSKY stavební s. r. o., od-
štěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, Brno, s níž byla na zákla-
dě výběrového řízení uzavřena smlouva na provedení celého díla. Investor-
skou činnost bude mít na starosti akciová společnost Brněnské komunikace, 
Renneská třída 1a, Brno.

Vše by mělo být hotovo do deseti měsíců od předání staveniště. Cena díla 
dle uzavřené smlouvy činí s DPH 3 570 000 Kč, maximální výše zmíněné dota-
ce byla stanovena na 1 084 000 Kč, městská část přispěje 1 243 000 Kč a zbylou 
sumu uhradí město Brno.

Ladislav Filipi, místostarosta

Volby do evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 23. 5. 2014 od 14:00 

do 22:00 hodin a 24. 5. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin.
V  těchto volbách zákon umožňuje volit na  voličský průkaz. Ten vydá voliči 

buď obecní úřad (ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora voličům s trvalým pobytem 
v této MČ) nebo zastupitelský úřad voliči, který je zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů vedeném zastupitelským úřadem a má bydliště v územním obvodu tohoto 
zastupitelského úřadu. 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu 
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku pouze na území České republiky.

Aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 
62/2003 Sb., o volbách do EP, ve znění pozdějších předpisů, požádat o jeho vydání. 
Žádost musí být písemná.

Pokud volič žádost posílá poštou, je třeba, aby podpis byl na této žádosti úřed-
ně ověřen, a to i v případě, že žádost na úřad doručí jiná osoba. 

Žádost o  voličský průkaz musí být doručena na  ÚMČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, nejpozději do 8. 5. 2014 do 16:00 hodin.

ÚMČ nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. 5. 2014, předá voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Uvolnění bytu po neplatiči
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 uvolněném bytu:
Údaje o bytu - Novoměstská 29, byt č. 1, 1. podlaží, velikost 2+1,  
celková plocha 61,8 m2

Výše dluhu - samotný dluh 286.415,- Kč
  - poplatek z prodlení k 28. 2. 2014 350.735,- Kč    
Termín pro podání žádosti  do 30. 4. 2014

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení ce-
lého dluhu bez poplatku z  prodlení. V  případě, že zájemce nabídne rovněž 
uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí 
bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který 
je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese 
www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. 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 ÚMČ, Palackého nám. 
11, tel. 541 421 719. 

Ing. Renáta Fornůsková, vedoucí bytového odboru 

Termín zasedání ZMČ
XXIV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora se uskuteční 
ve  čtvrtek 10. dubna 2014 od  15:00 hod. v  zasedacím sále řečkovické radnice, 
Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Dům dětí a mládeže 15 000 Kč 
Pionýr Řečkovice 22 500 Kč 
Junák, středisko Duha 22 500 Kč 
Klub českých turistů Moravská  
Slavia Řečkovice 5 000 Kč 
Kaisen Karate Klub 5 000 Kč 
SKI Klub Junior 5 000 Kč 
TJ Sokol Řečkovice 39 000 Kč 
Orel Řečkovice 33 000 Kč 
SHL Řečkovice 15 000 Kč 
SK Řečkovice 35 000 Kč 
Junior Judo 5 000 Kč 
TAK Hellas 10 000 Kč 
1. NH Brno 5 000 Kč 
Diakonie Brno 9 000 Kč 
Sdružení pěstounských rodin 3 000 Kč 

Naděje Brno 10 000 Kč 
Roska Brno 5 000 Kč 
Tyflocentrum Brno 6 000 Kč 
Svaz postižených civilizačními  
chorobami Brno 3 000 Kč 
Diecézní charita Brno 5 000 Kč 
Unie neslyšících 4 000 Kč 
Hortus, sdružení zahrádkářů 5 000 Kč 
Český svaz bojovníků  
za svobodu 4 000 Kč 
Knihovna Jiřího Mahena 9 000 Kč 
Folklorní sdružení Jánošík 5 000 Kč 
Moravská hasičská jednota,  
sbor Řečkovice 7 500 Kč 
EKO centrum Brno 7 500 Kč

Vítání občánků
V  sobotu 17. května 2014 pořádáme v  zasedací síni radnice MČ Br-

no-Řečkovice a  Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, slavnostní vítání nových  
občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti na-
rozené od druhé poloviny roku 2013 s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí narozených v  daném období 2013 až 2014 se mohou přihlásit 
osobně u  paní Hany Fišlové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541  421  748, e-mail: 
fislova@reckovice.brno.cz.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Kritická křižovatka středních Řečkovic (u kostela ve střední poloze městské čás-
ti) si do záznamů své černé kroniky připsala další silně negativní zápis. Muž jdoucí 
po přechodu s dvěma dětmi v náručí byl za snížené viditelnosti sražen automo-
bilem a odhozen asi 5 metrů za hranici přechodu. Viník pokračoval v jízdě dalších 
50 m! Teprve poté zastavil a šel se podívat na místo činu, kde se nalézal na zemi 
těžce zraněný, kterému přítomní občané poskytovali první pomoc. Je otázkou, zda 
duševní nesvéprávnost či chladnokrevný kalkul byl podnětem dalšího mužova 
jednání, když využil nastalého chaosu a soustředěnosti přítomných na zraněného. 
Nezpozorován obešel skupinu přihlížejících, došel ke svému vozu, nasedl a odjel. 
Na varovný výkřik z davu, že auto odjíždí, zareagovali dva mladíci, kteří vyvinuli 
veškeré úsilí k jeho dostižení, ale rychlost automobilu předčila lidskou snahu. Do-
stihový sprint ale přesto slavil dílčí úspěch v přečtení prvních dvou čísel a jednoho 
písmene v  komplikovaně stylizované poznávací značce, v  poznání typu a  barvy 
vozidla. Výše uvedený výraz „duševní nesvéprávnost“ sedmdesátiletého řidiče, má 
své opodstatnění v jeho následném jednání, kdy svůj odjezd z místa činu a nepo-
skytnutí pomoci, okomentoval později slovy: „Nikdo po mně nic nechtěl a tak jsem 
odjel“. Kromě toho se viník druhý den dostavil do servisu se žádostí o opravu ka-
roserie a čelního skla s odůvodněním, že poškození způsobilo neznámé couvající 
auto. Dutá prohlubenina ve skle s příměsí krve a slepených vlasů od nárazu hlavou 
však podávala svědectví o  jiném příběhu, přes nějž vedla přímá cesta k zajištění 
pachatele. Tolik strohý komentář k jednomu z častých dramatů této řečkovické kri-
zové křižovatky, z něhož zní opakovaně zoufalá otázka, co bude dál.

Nejedná se v žádném případě o ojedinělý případ životního dramatu na tomto 
přechodu. Několik sražených a zraněných chodců, zejména dětí, nebo jejich lehčí 
kontakt s karosérií projíždějících vozů či střet aut s osobami na chodníku při od-
bočování vozidla mimo silnici, skřípění brzd na poslední chvíli nebo zběsilý útěk 
přecházejících v urputné snaze zachování si zdraví nebo života jsou nikterak oje-
dinělých jevem v blízkosti symbolu kříže. 

O tom, že řidiči ne vždy budou respektovat dopravní předpisy, a to ani v mís-
tech životu nebezpečných, nás přesvědčuje každodenní a  dlouhodobá realita. 
Praktickým a účinným řešením bývá postoj vyplývající z dlouhodobého poznatku 
a hovořící o tom, že na hrubý pytel bývá nejlepším řešením hrubá záplata. Tedy 
v tomto případě zpomalovací retardér, kdy nepřizpůsobiví škůdci musí ve vysoké 
rychlosti narazit, a to doslovně. Takto by to bylo do retardéru, a nikoli do chodců. 

Ale proti návrhu takového způsobu se vyskytly i hlasy, byť bez síly opodstatněné 
argumentace, hovořící v  záporné mluvě proti tomuto typu řešení. Předmětem 
protiargumentu byla přítomnost městské dopravy. Zde je nutno říci, že autobus 
tento prostor projíždí už sníženou rychlostí pro bezprostřední blízkost zastávek 
v obou směrech, tedy tak k újmě na jeho podvozku či řízení dojít nemůže. Další 
možností, ale s  výsledkem už ne tak efektivním, se naskýtá ve  snížení rychlosti 
na 30 km/hod., kdy by se tak mnozí do městské padesátky snad i takto vměstna-
li(?), kdy by navýšenou zárukou byla navíc pojistka měřícího radaru.  Případnou 
námitku, že na jeho pořízení nejsou prostředky, nelze považovat za nic jiného než 
pouhou výmluvu a nezájem o řešení místní situace. Nejednalo by se o nic jiného 
než o pouhé přerozdělení z méně závažného výdaje za závažný, v němž se jedná 
o zdraví a životy všech. Tato křižovatka je komplikovaná svou šíří, zatáčkovým za-
oblením v téměř 90° podobě, trojitým rozvětvením s náhlým klesáním pod hori-
zont a v opačném směru stoupáním nad silniční obzor, kdy tento zlom způsobuje 
u některých řidičů i chodců výrazné snížení kontroly dění na vozovce. Tento sil-
niční rozdělovník je navíc násobený o další dva užší výjezdy a vjezdy. Kromě toho 
je zde další činitel mající výrazný podíl na problematice tohoto přechodu. Jsou 
jimi zaparkovaná vozidla na pravé straně při příjezdu od města, která navzdory 
tomu, že stojí v souladu se silničním předpisem, tak při některých typech karoserií, 
zastiňují výhled i osobám vyššího vzrůstu a rovněž i řidičům. Souhrn uvedených 
specifik, násobený nezodpovědným chováním řidičů, ale i chodců, je přivolává-
ním dosavadních problémů s  následky zranění a  případných ztrát na  životech. 
Vezměme v patrnost, že tento silně frekventovaný přechod se nacházející de fac-
to na dálničním přivaděči (!), je používán dětmi při školní docházce, návštěvníky 
radnice a mnoha staršími občany při návštěvách bohoslužeb v místním kostele 
a mnoha dalšími. A právě o to více by měla být pozornost zainteresovaných orgá-
nů vůči této křižovatce větší. Alibismus, výmluvy či odvádění pozornosti na jiné 
problémy nemají už v této záležitosti své opodstatnění, protože na této křižovatce 
jde o každého z nás, zejména o děti a starší spoluobčany. Nelze jinak než připome-
nout, že nenese vinu pouze ten, kdo něco udělal, ale i ten, kdo mohl něco udělat, 
ale neudělal. Nebo se bude prodlužovat doba řešení až do doby, kdy čerň asfaltu 
začne pravidelně barvit rudý odstín krve?

Jiří V. Řezáč

Příspěvek pana Jiřího Řezáče „Kříž řečkovické křižovatky“ vyjadřuje pouze pisa-
telův osobní názor, jejž nelze považovat za  objektivní pohled na  problematiku 
přechodu pro chodce u řečkovického kostela. Je škoda, že se autor před sepsáním 
své stati s celou záležitostí důkladněji neseznámil. Je tedy vhodné doplnit několik 
užitečných informací.

Nejprve je třeba zdůraznit, že dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích (zákona o silničním provozu), rozhoduje o místní úpravě tohoto 
provozu orgán obce s rozšířenou působností po vyjádření Policie České republiky. 
V Brně je tímto orgánem Odbor dopravy Magistrátu města Brna, nikoliv městská 
část nebo její úřad. Z opakovaných posouzení, jak zvýšit bezpečnost onoho pře-
chodu, provedených i ve spolupráci s uvedeným odborem brněnského magistrátu, 
vyplynulo, že nelze počítat s  instalací zvýšených prahů ani s omezením rychlos-
ti na 30 kilometrů v hodině. Přechod totiž vede přes silnici (řazenou mezi místní 
komunikace, nikoliv mezi dálniční nájezdy), která je z dopravního hlediska velmi 
důležitá, jezdí po ní navíc autobusy městské hromadné dopravy, proto omezování 
a zpomalování dopravy na takovém místě není žádoucí a přinese více škody než 
užitku. Zpomalovací prahy se navíc stávají zdrojem hluku a otřesů, obzvláště pře-
jíždějí-li je těžká vozidla, což nepochybně bude vadit lidem v  okolních domech 
– citelným a notně nepříjemným se popsaný jev stává hlavně v noci. Ohled musí 

být v této souvislosti brán i na cestující v autobusech a jejich bezpečnost. Složitý 
tvar zdejší křižovatky pak nutí (spolu se skutečností, že tak opět vznikne překážka 
blokující provoz) ustoupit i od jejího světelného řízení. Úvahy o zlepšení bezpeč-
nostních parametrů dotyčného přechodu vyústily v závěr, že vhodným opatřením 
je jeho osvětlení. Tento krok začala městská část připravovat už před nehodou, 
o níž pan Řezáč hovoří. Odbor dopravy Magistrátu města Brna současně přichystal 
doplnění dopravních značek, které řidiče přijíždějící z ulice Vážného i z Hapalovy 
upozorní, že se blíží ke dvěma přechodům, ležícím v těsné blízkosti.

Nebezpečné situace a dopravní nehody vznikají na našich silnicích téměř bez 
výjimky proto, že účastníci provozu (tedy řidiči i chodci) nerespektují své povinnos-
ti, jež jim ukládá zákon. Opět je nutno apelovat na ty, kdož třímají v rukou volant, 
aby nepřekračovali rychlostní limity. Při rychlosti 50 kilometrů v hodině ještě bez-
pečnostní parametry přechodu u kostela vyhovují. Ti, kdož hodlají vstoupit na ja-
koukoliv „zebru“, musí mít na paměti, že zde nemají za všech okolností naprostou 
přednost (byť podobný mylný názor mohl vzniknout vlivem některých dřívějších 
neúplných informací ve sdělovacích prostředcích), neboť fyzikální zákony nedovolí 
zastavit rozjeté vozidlo na místě. Přes široké přední sloupky dnešních bezpečných 
automobilů, zakrývajících výhled, řidiči ani nemusí přecházejícího člověka spatřit.

Redakce, Ladislav Filipi, místostarosta

„Za Boha, za vlast, za Řečkovice – pal!“ Takový povel starého napoleonského 
kanonýra jsme v sobotu 1. března slyšeli na různých místech naší městské části. 
A následující výstřely nesla ozvěna do oken řečkovických sídlišť i rodinných domů, 
aby se v nich lidé probudili a zapojili do zábavného reje. Střelba nejdříve zněla 
u orelského hřiště na Medlánecké ulici a potom na všech místech, kde se rozpusti-
lá masopustní společnost zastavila k tanci, zpěvu i fotografování. 

Letos uplyne čtvrtstoletí od návratu mezi demokratické státy Evropy. A získa-
ná svoboda se projevuje také obnovou starých zvyků a zábav včetně aktivního 
prožívání masopustu. Tak říkáme období mezi svátkem Tří králů (6. ledna) a Po-
peleční středou, která je každý rok jindy – zhruba od poloviny února do poloviny 
března. Na prahu kající doby postní, během níž se lidé na celém světě připravují 
na Velikonoce, je masopust už po staletí krátkou příležitostí k dobrému jídlu, pití 
a bujnému veselí. Písemné zprávy dokládají tuto radostnou zábavu od 13. století 
i na královských dvorech. Nechyběla za krále Vladislava II. v Praze ani ve vídeňském 
císařském paláci v  18. století, kde měla podobu bujného karnevalu. Ostatkové 
průvody a zábavy probíhaly všude, není téměř možné, že by se vyhnuly Řečkovi-
cím. Tady se však masopustní etnografické dokumenty nedochovaly, organizátoři 
obnovovaných zvyků neobjevili ani žádné vzpomínky pamětníků. Proto se letošní 
první ročník fašanku držel jen obecných masopustních zvyků s tím, že k vytvoření 
místních pravidel dojde postupně. Jedinou podmínkou účasti byla dobrá nálada, 
chuť dát na odiv radost z pohybu a přátelského společenství. 

Jak to tedy proběhlo? V maskách, a ještě ne ledajakých, přišlo do průvodu ne-
čekané množství téměř padesáti statečných a ještě větší počet lidí je se zpěvem 
lidových písní doprovázel. V  čele kráčel krojovaný stárek se stárkou, opravdový 
medvěd i s medvědářem, nechyběla smrt, rozdováděný kůň, ženich s nevěstou, 
policajt, kominík ani slamění skřeti. A  nikomu v  tom zmatku nevadilo, že bába 
doma zapomněla nezbytnou nůši... Harmonika s  bubínkem a  vozembouchem 
hrály zvesela do pochodu a sluníčko hřálo. Téměř dvě hodiny trvalo, než se všichni 
příjemně znavení vrátili do areálu Orla. Tam na účastníky čekala ve vyhřáté tělo-
cvičně zábava s  cimbálovou muzikou, kotel černé polévky a  výběr skvělých za-
bíjačkových pochoutek. Několik nevěřících Tomášů nejdříve opatrně z  povzdálí 
obcházelo hřiště v očekávání, kde na ně čeká zrada v podobě výběrčích vstupné-
ho. Nenašli je, opravdu se tam nevybíralo. Řečkovičtí lidovci a sportovci z místní 
orelské jednoty dokázali, že lidem lze připravit dobrou zábavu i bez cíle na nich 
vydělat. A už nyní se zamýšlejí, jak masopustní veselí v příštím roce realizovat ještě 
lépe. 

Zbývá dodat, že masopust podpořili svou účastí i významní hosté, lídr kan-
didátky KDU-ČSL pro evropské volby JUDr. Pavel Svoboda, místopředsedkyně 
strany Ing. Klára Liptáková a poslanci Parlamentu ČR Ing. arch. Jaroslav Klaška a 
Mgr. Jiří Mihola.

Václav Štaud

Kříž řečkovické křižovatky

Stanovisko k článku Jiřího Řezáče „Kříž řečkovické křižovatky“

PRVní ŘeČKOVIcKý fAŠAnK 
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Tělocvičná jednot a Sokol Řečkovice
Vás srdečně zve na

Černou hodinku  
s Kropáčkovou a Pažoutem

aneb
„Co se stane, když vypnou proud…“  

– písničkový pořad pro celou rodinu od 3 do 99 let  
Kdy: neděle 6. 4. 2014 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
Vstupné  dobrovolné.

Konec první světové války a vznik Československé republiky, jejichž 
95. výročí jsme si v  říjnu loňského roku připomněli, výrazně ovlivnil 
i postavení Řečkovic, do té doby samostatné obce na předměstí Brna. Ty 
byly následujícího roku spolu s dalšími obcemi a dvěma městy připojeny 
k městu Brnu. Od roku 1919 se tak datují dějiny Řečkovic jako brněnské 
městské části.

V  dubnu letošního roku 
uplyne již 95 let od  chvíle, 
kdy do  té doby samostatná 
obec Řečkovice byla připojena 
k městu Brnu (sousední Mokrá 
Hora byla k  Brnu připojena až 
později, v  roce 1960). Po vzni-
ku Československé republiky 
došlo v Brně k událostem, kte-
ré výrazně změnily jeho život 
a podobu. Věci se daly do po-
hybu, když byl v  listopadu 
1918 do  čela městské správy 
jmenován jako vládní komisař 
dosavadní přerovský okres-
ní hejtman Petr Kerndlmayer 
z Ehrenfeldu. Ten svolal v prosinci 1918 společné jednání zástupců dotčených 
obcí, jejichž obecní zastupitelstva měla do 3. ledna 1919 dodat usnesení, zda 
souhlasí či nesouhlasí se svým připojením k Brnu. Mezi obcemi, které se vyslo-
vily pro připojení, byly i Řečkovice. 

V dubnu 1919 tak bylo v rámci správní reformy nově vzniklého českoslo-
venského státu vytvořeno zákonem č. 213/1919 Sb. tzv. „Velké Brno“. Došlo 
k připojení 21 obcí a dvou samostatných měst - Králova Pole a Husovic. Po-
dobným způsobem se v  té době budovala např. i Velká Praha či Velká Olo-
mouc. Tento zákon také stanovil, že celoměstské zastupitelstvo bude mít 90 
členů, a  upravoval také některé další záležitosti do  té doby samostatných 
obcí. V červnu 1919 se následně uskutečnily v Československu obecní volby, 
ve kterých se volilo i brněnské zastupitelstvo. Byly to vůbec první volby v nově 
vzniklém státě a  volební právo dle nových zákonů poprvé obdržely i  ženy. 
V těchto volbách zvítězily celostátně i v rámci Brna socialistické strany a no-
vým starostou města byl následně zastupitelstvem zvolen sociální demokrat 
Karel Vaněk, tehdejší ředitel Všeobecné úrazové pojišťovny v Brně. Ten také 
získal významné prvenství – stal se totiž historicky prvním zvoleným českým 
starostou města Brna.

Rozloha Velkého Brna se zvětšila sedmkrát, plocha města se zvýši-
la na 12 376 ha. Připojení okolních obcí k Brnu se výrazně projevilo hlavně 
ve změně národnostní skladby obyvatel. Velké Brno dle sčítání obyvatel z roku 

1921 mělo celkem 221 758 obyvatel, z nich se 155 931 hlásilo k české (čes-
koslovenské) národnosti a 55 816 k národnosti německé. Právě ostrý nesou-
hlas Němců a zejména německých představitelů města před rokem 1918 stál 
za rozhodnutími nepřipojovat k Brnu okolní menší obce, obývané převážně 
Čechy, což by způsobilo narušení německé hegemonie ve správě města. 

Brno jako hlavní město Moravy (za první republiky země Moravskoslezské) 
se stalo po Praze druhým největším městem Československa. Vznik Velkého 
Brna tak otevřel cestu k dalšímu všestrannému rozvoji města ve 20. a 30. letech 
20. století. Problémem Brna v minulosti vždy bylo, že trpělo jistým komplexem 
méněcennosti vůči Praze, ale zejména vůči zeměpisně bližší a  významnější 
Vídni. Přitom nejpozději od  vzniku ČSR mělo všechny předpoklady stát se 
významným správním centrem nového státu, ve kterém sídlily významné ce-
lostátní soudní instituce, brněnské biskupství, Vysoké učení technické a roku 
1919 Masarykova univerzita (v tomto roce byla zřízena). 

Po vzoru Vídně a Prahy zbouralo Brno koncem 19. století své městské hrad-
by, což otevřelo cestu k jeho novému stavebnímu a územnímu rozvoji. Pod-
le vídeňské Ringstrasse se vybudovala dopravní komunikace v  trase dnešní 
Husovy ulice, vedoucí od hlavního nádraží až k Červenému kostelu. Blízkost 
Vídně měla pro Brno vždy magickou sílu novinek, které do  Brna přicházely 
právě odtud, a nikoliv z Prahy. Tak Brno získalo např. po vídeňském vzoru roku 
1702 svoji první kavárnu. Dne 7. července 1839 přijela z Vídně do Brna první 
parní lokomotiva, která zahájila éru pravidelné železniční dopravy mezi obě-
ma městy. Do konce července onoho roku použilo trať Vídeň – Brno téměř 30 
tisíc zvědavých cestujících. Přitom ve stejné době tisíce zvědavých obyvatel 
Prahy také čekalo na svůj první vlak, ale ten měl šest let zpoždění.

Podobný náskok mělo Brno i v zavádění elektrifikace. Divadlo Na hradbách 
(dnešní Mahenovo divadlo), hrající německy, bylo dokončeno a  uvedeno 
do provozu roku 1882 s elektrickým osvětlením jako první v Evropě, zatímco 
elektrifikace v Praze přišla až později. Nakonec také koněspřežná tramvajová 
doprava byla zřízena v Brně dříve než v Praze. Její historie začala roku 1869, 
zatímco v Praze zahájila provoz první linka koněspřežné tramvaje teprve roku 
1875. V roce 1884 zahájila provoz v Brně tramvaj s parním pohonem, na kte-
rou v  roce 1900 navázala elektrifikace tramvajové dopravy. A  tak označení 
tehdejších tramvajových linek „Elektrische Linie“ zřejmě dalo vzniknout ono-
mu záhadnému a do dnešní doby pro Mimobrňany nesrozumitelnému slovu 
„šalina“. 

Ostatně právě připojení Řečkovic k Brnu v roce 1919 mělo významný vliv 
na zřízení přímého tramvajového spojení naší městské části s centrem Brna. 
Až do roku 1925 totiž tramvajová linka končila v Králově Poli, takže k přímému 
dopravnímu spojení s centrem Brna sloužila Řečkovičákům pouze železniční 
jednokolejka, tzv. Tišnovka. Teprve od 1. ledna 1926 byla zahájena pravidelná 
tramvajová doprava na lince č. 1 mezi Řečkovicemi a Pisárkami.

Jan Jandl

Vznik Velkého Brna v dubnu 1919

Foto: Centrální část Řečkovic na dnešním Palackého 
nám. s kostelem a rybníkem cca v době, kdy se staly 
Řečkovice součástí Velkého Brna.

MAJÁLES PLNÝ PROMĚN
Vážení čtenáři,

jménem organizačního týmu si Vás dovolujeme pozvat na tradiční akci 
řečkovického gymnázia Majáles, konanou 1. 5. 2014 od 8:30 hodin. 

Již tradičně se můžete stát svědky průvodu masek ulicemi Řečkovic, 
jimiž bude tato nevšední událost zahájena. 

Další program bude přichystán v příjemném a známém prostředí místní-
ho amfiteátru. Přijďte se podívat na velkolepé utkání  

jednotlivých tříd našeho gymnázia, které již od září pilně nacvičují autor-
ské scénky plné vtipu, hudby a tance. 

Zváni jsou všichni rodinní příslušníci, přátele školy, ale i ti, kteří mají chuť 
s námi strávit volný den. Akce se koná za každého počasí,  

v případě deště berte gumák a úsměv na rtech. 
ŘEČKOVICKÉ SEPTIMY

cO nOVÉHO V KnIHOVnĚ
Už uběhlo více než sedm let od  přestěhování knihovny na  Kolaříkovu ulici, 

pobočka Knihovny Jiřího Mahena zde stále slouží svým čtenářům. Za  tu dobu 
se změnilo hodně věcí, přešli jsme z „papírové“ formy půjčování na automatizo-
vaný systém, vylepšovalo se vybavení, doplňovaly se nové knihy. Ale jedno se 
za tu dobu nezměnilo: půjčovní doba. Jenže jak přibývalo čtenářů a návštěvníků 
knihovny, bylo zde čím dál rušněji, nezbývalo dost času na  vyhledávání indivi-
duálních přání, což nelibě pociťovali nejen čtenáři, ale i knihovnice. A tak přišel 
čas i  na  tuto změnu. Po  nezbytných přípravách ten důležitý okamžik nastane  
1. dubna. 

Od tohoto data bude knihovna otevřena takto:
pondělí: 13 -18 hod. úterý: 10 - 12, 13 - 18 hod.
čtvrtek: 10 - 12, 13 - 18 hod. pátek: 10 - 15 hod.

Doufáme, že vám tato změna přijde vhod a  že k  nám i  nadále budete rádi  
chodit pro knihy  na pobavení i poučení.

Těší se na vás Jana Paculová, vedoucí pobočky 
 a Šárka Ondrušková, knihovnice

Nechcete pomoci brněnskému hospicu?
Jen málo Brňanů ví o tom, že moravská metropole má již několik set 

let svůj hospic. Na rozdíl třeba od rajhradského hospicu sv. Josefa je ten 
brněnský malý a až přehnaně skromný. Sídlí v prostorách Konventu se-
ster Alžbětinek na Starém Brně na ulici Kamenná a čítá 22 lůžek.  Může-
te mu i vy pomoci díky nedávno otevřenému Dobročinnému bazaru 
na cihlářské ul. 1, kam lze buď darovat věc, nebo naopak z nabízených 
darů si něco zakoupit. Výtěžek slouží k provozu hospicu.  Doporučuji však 
nejprve zavolat kontaktní osobě, jíž je paní Kotrlá, mobil 602644694.

Ivan Koláčný
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DOUČUJI/VYUČUJI  angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé 
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích. Praxe 19 let.  
Email: hanahajkova@centrum.cz, tel.: 775 104 820

ReALITY-prodej a pronájem Brno a okolí, realitní a právní 
servis v ceně. USOreality: www.unisol.cz, tel.: 605 53 90 83

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

POČíTAČe-nB-TISKÁRnY-InTeRneT: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

RÁMOVÁní OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165

MALíŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

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

MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=SLEVA 250 Kč! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz 

VeŘeJný InTeRneT – Centrum služeb občanům, Böhmova 1, Brno, 
tel.: 840 44 77 77 

eLeKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667

STUDIO SILenT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, maséra(ku), 
pedikérku, Řečkovice, Vážného 21, tel.: 602717401,  
www.studio-silent.cz

cHceTe ZHUBnOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte STUDIO 
SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725 042 828,  
www.studio-silent.cz

InSTALATÉRSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181

KOUPíM dům (zadlužený nevadí), tel.: 608 619 980

UŠeTŘeTe nA VAŠeM POJIŠTĚní - projdeme Vaše stávající 
smlouvy a najdeme stejné pojištění za méně peněz. 
Böhmova 1, Brno, www.centrumsluzeb.net, tel: 840 447 777 

KOUPíM byt s balkonem v Řečkovicích. Bez RK. Tel.: 773 568 099

HLeDÁM paní na hlídání, dítě-7let, po13h.50Kč/h. Tel.: 733192904

DĚTSKÉ tábory DRAK Křižanov-taneční, výtvarné, pro nejmenší.  
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

KOPíROVÁní, vizitky, laminace, kroužková vazba 
Böhmova l, Brno, www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 447 777

MInIŠKOLKA  KVĚTInKA, Brno-Medlánky, v Újezdech 7 
nabízí každodenní hlídání dětí od 1,5 roku do 4 let s programem  
zaměřeným na rozvoj pohybové, výtvarné a hudební výchovy dětí.  
Možnost individuálního hlídání dítěte i mimo provozní dobu MŠ. 
Bližší info na tel. 607 634 892

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

PROnAJMU polovinu garáže na ul. Novoměstské. Tel.: 777 840 779

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

nePLAŤTe ZBYTeČnĚ ZA VODU-až 60% úspora za vodu  
– máme pro Vás řešení Německo-Švýcarské firmy NEOPERL. 
Böhmova 1, Brno, tel.: 840 44 77 77 
www.centrumsluzeb.net

PRODÁVÁMe byt 3+1 v Řečkovicích o výměře 86 m² po celkové  
rekonstrukci. Skvělé dispozice, velký balkon. T: 736 120 972

PRODÁM v Brně-Židenicích dvojhrob (7,5 m²). Cena 5.000,- Kč. 
Tel.: 608 44 32 92

nABíZíM pronájem bytu 2+1, 3. patro, ul. Letovická, volný 
od září 2014. Nejsem RK. Tel.: 602 875 998

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

PneUSeRVIS ŘeČKOVIce-novoměstská 43 (naproti Top Moravia) 
           ! PŘI PŘeZUTí AUTA VOUcHeR nA OBĚD ZDARMA ! 
Kompletní pneuservisní služby. Předsezonní slevy pneumatik 
za internetové ceny! Prodej litých a ocelových disků za výhodné 
ceny  !!nOVĚ!!  Parní čištění vozu za zaváděcí ceny !!!! 
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod, SO -12 hod.  
TEL: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

ŠVADLenA v objektu Měřičkova 18. Možnost oprav oděvů, výměn 
zipů, zkracování, úprav na míru, šití na zakázku atd. Více informací 
na www.svadlena-reckovice.cz, nebo telefonicky na čísle 
777 161 282

PRODÁM krásný řadový dům v Brně-Řečkovicích na Gromešové 22.  
Bez realitky! 5+1, podkroví, terasa, dvorek, 2 sklepy. Vše o domě na 
www.dumvbrne.cz

HLeDÁM starší paní ke krátkým procházkám a posezením 
v parku na Horác. nám. Potřebuji doprovod. Tel.: 515 545 480

PRODÁM levně motokultivátor MFD 19. Tel.: 605 332 307

PLAcenÁ InZeRce
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cVČ Mateřídouška
Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Klub frikulín 
výukový program v blocích pro děti od 2 let, před nástupem do MŠ.  
Zahájen zápis na docházku od září 2014, srpen adaptace. Možnost 
adaptace již nyní v Komíně - Klub Pastvinka a Pastelka. Nástup během 
celého roku. Přednostně bereme děti, které se nedostaly do MŠ.  
Provozní doba: 7.00 - 17.00, Art ateliér včetně keramiky, dramatický 
ateliér, hravá angličtina, zpívánky s výukou hry na flétnu, pobyt a hry 
na zahradě s herními prvky, vlastní prostorné parkoviště.  
Prázdninový program.

Velikonoční soutěž – Kraslice 
Pro děti, kolektivy MŠ. Papírová kraslice dle fantazie. Vzadu prosím  
jméno a příjmení, věk a e-mail  rodičů. Na všechny soutěžící čeká  
odměna. Vajíčka můžete nosit již nyní. Příspěvky do soutěže lze  
zanechat na pobočce v Komíně i Řečkovicích.

Kubova vila se těší na Velikonoce s Vámi 
Kdy: 17. dubna – zelený čtvrtek 
ZAHRADA OD 9.00, 10.00 – 14.00 hodin, 14.00 – PROMíTÁní fILMU 
Pečení Jidášů, sázení, květiny, zdobení vajíček, sádrové odlitky, beránci 
z rouna, drátkování s korálky, hrátky na zahradě, motokáry, dle počasí 
skákací hrad. 
Děti bude provázet mapka se stanovišti, kde budou sbírat razítka.

Čarodějnice   
Kdy: 30. Dubna v 17.00 – 21.00 hodin 
S sebou: „buřtíka“ nebo to co máte rádi na opečení, pečivo. 
Vstupné: děti zdarma, dospělý 50 Kč. 
Přistávací plocha velká, možnost doletu čarodějnic ze všech koutů Brna. 
Soutěže, tvoření, motokáry, zpívání s kytarou, rej čarodějnic, tombola  
za poplatek  (v tombole cukrovinky, sušenky, balené pití). 
Na místě káva, čaj. Možnost ohřevu stravy pro nejmenší.

Veškeré info: Šárka Lokajová, 606 110 970

Srdečně zveme na tyto akce:
Výstava výtvarných prací dětí z našich kroužků 
Knihovna Jiřího Mahena na Palackého třídě 164 
(u tram. zastávky Tylova, směr na Královo Pole) 
Výstava bude k vidění po celý duben (raději nechoďte až na poslední 
chvíli…) v provozní době knihovny: po: 13-18, út: 9-12, 13-18, stř: 9-15, 
čt: 13-18, pá: 9-15 hodin.
VeLIKOnOČní DíLnY  
Pátek  18. 4. 2014 (velikonoční prázdniny) 
od 9 do 12 hodin (pro školáky možnost příchodu v 8 hodin). 
Tradiční i netradiční barvení vajec, voskové vzory i lepení ozdob.  
Výtvarná část potrvá cca 3 hodiny a začíná v 9 hodin. 
Hledání pokladu, který ztratil velikonoční zajíc na zahradě (v 11:30). 
S sebou: 6-12 natvrdo vařených vajec, možno i vyfouklá. Přezůvky, 
pracovní triko. 
Cena: 8-12 hodin 160 Kč, 1 hodina 40 Kč. 
Možnost výroby vinutých perel pro děti od 8 let, 30 Kč za kus.
HMATOVý cHODníČeK - MASÁŽní STeZKA - akce na Den země 
Čtvrtek  24. 4. 2014  od 17 do 18 hodin  
Výroba masážní hmatové stezky – chodníčku - z přírodnin. 
a jeho následovné vyzkoušení... 
Pro děti od 5 let, školáky i dospělé, mladší děti s doprovodem. 
Pouze za příznivého počasí. 
cena: 30 Kč, účastníci našich kroužků 20 Kč.
Rezervujte si místo na letních příměstských táborech 
28. 7. -  1. 8. 2014  „DeTeKTIVOVÉ“ 
18. 8. - 22. 8. 2014  „VýTVARný“ 
25. 8. - 29. 8. 2014  „neKOneČnÉ RADOVÁnKY“ 
Vždy od 8 do 16 hodin. Cena všech táborů: 1100 Kč/týden, 220 Kč/1 
den. Záloha 100 Kč do 15. 6. 2014. Vhodné pro děti od 6 let.
KURZY VInUTýcH PeReL 
Více informací viz kontakt.

Mgr. Jana Podzemná

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino Moravská vína  a vinohradnictví  
– už naposled?

V  úterý 18. března v  podvečer se sešli přízniv-
ci moravských vín a  Moravy k  avizovanému po-
slednímu setkání nad víny pocházejícími přímo 
z  brněnských vinic. Průvodcem byl i  tentokrát 
doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc. Protože 18. března 
bylo Eduarda, předali pořadatelé akce z výboru pro 
národnostní menšiny protagonistovi večera - osla-
venci - kytici. Besedy se vedle zdejších i přespolních 
návštěvníků zúčastnili i  dva brněnští vinaři, jejichž 
vína zde byla odborně představena a degustována.

Byla to paní Jitka Kučerová z Brna-Komína, jejíž tradiční a léty prověřené 
odrůdy Vlašský ryzlink, Neuburg a  Modrý Portugal sklidily jen slova chvály 
a  uznání. MVDr.  Jaromír Stejskal z  Jundrova představil nové, dosud vzácně 
pěstované bílé odrůdy Bianca a  Freiminer. Jako bonus na  závěr pak nabídl 
rovněž novou, vysoce buketní bílou odrůdu Isabela s nepřehlédnutelným aro-
matem lesních jahod.  Oba jmenovaní vinaři se již řadu let s láskou věnují své 
zálibě na svých zahrádkách u domů, kde žijí.  

Poslední představený vzorek vína byl ve srovnání s nimi od „velkopěstite-
le“ - MČ Brno-Vinohrady. Tam před cca 8 lety vysadili na obecním, v té době 
ladem ležícím pozemku o  rozloze několika hektarů nové vinice. Z  nich pak 
do prodeje uvolnili červené cuveé s názvem Vinohradský hrozen. Složený je 
z hroznů odrůd Zweigeltrebe, Cabernet Sauvignon a Neronet.  I Vinohradský 
hrozen byl s pochvalou přijat.

Výsledek celé degustace byl přinejmenším pozitivně překvapivý. Brno, ač 
ve středověku mělo rozsáhlé vinice na svém tehdejším katastru, dávno přesta-
lo být vinařským pojmem. Podmínky pro pěstování révy jsou zde relativně ne-
příznivé. Zejména pak ve srovnání s vyhlášenými regiony jižní Moravy. Výsled-
ky poctivé práce brněnských vinařů nás však přesvědčily o tom, že i v městě 
Brně lze dnes vyrobit kvalitní vína, dokonce i výtečná vína červená. 

Přestože pořádající výbor pro národnostní menšiny striktně uvažoval 
o ukončení vinařské tématiky touto přednáškou, úterní setkání a reakce pří-
tomných nás přivedlo k zamyšlení, zda byl skutečně tento zdroj poučení a ra-
dosti beze zbytku vyčerpán.  No uvidíme!

Ivan Koláčný, předseda výboru pro národnostní menšiny

Školní kolo SOČ na gymnáziu v Řečkovicích

Účast v soutěži středoškolských vědeckých prací, v „SOČCE“, je jednou z povin-
ností studentů řečkovického gymnázia. Každý student sexty musí obhajovat práci 
ve školním kole této prestižní soutěže, a aby obhájil úspěšně, musí si dát skutečně 
záležet. Práce proto často vznikají za pomoci vědeckých pracovišť AV ČR či kateder 
vysokých škol, výsledky mnohdy snadno snesou srovnání s pracemi starších stu-
dentů, kteří předkládají své bakalářské či magisterské diplomové práce. Na kvalitě 
mnoha prací má také významný podíl i finanční podpora Jihomoravského centra 
pro mezinárodní mobilitu (JCMM) – vždyť výzkum, byť jej provádí „jen“ talentova-
ný středoškolák, může být velmi nákladný.

Školní kolo SOČ je tak jedním z vrcholů studia pro každého žáka gymnázia.
V letošním školním roce školní kolo soutěže proběhlo 4. a 5. března. Jako ob-

vykle šlo o událost, které se zúčastnili i významní hosté z partnerských vědeckých 
pracovišť i  společenského života. Na  slavnostním zahájení kromě ředitele gym-
názia RNDr. Petra Krupky, Ph.D., studenty pozdravil a podpořil i děkan Přírodově-
decké fakulty MU pan doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., starosta městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pan Mgr. Marek Viskot a ředitel JCMM pan RNDr. Mi-
loš Šifalda. Všichni popřáli soutěžícím studentům pevné nervy v  závěru jejich 
mnohaměsíční práce.

Letos soutěžilo 63 prací ve  třech sekcích – v  sekci přírodovědné, technické 
a společenskovědní. Všem studentům se podařilo své práce obhájit a porota vy-
brala do  městského kola 48 z  nich. I  toto vysoké číslo vypovídá o  kvalitě prací 
a  věříme, že řada z  nich postoupí do  dalších kol a  že jako každoročně budeme 
oslavovat i vítěze kola ústředního. Všem studentům gratulujeme!

Seznam všech prací, jména odborných konzultantů i čísla oborů, ve kterých 
práce soutěžily, najdete na stránkách gymnázia www.gyrec.cz. Pokud by měl ně-
kdo z čtenářů chuť věnovat svůj um některému z žáků příští rok a stát se konzul-
tantem práce ve svém oboru, bude upřímně vítán.

Peter Krupka, ředitel gymnázia
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na DUBen:
národní házená – 1. liga mužů (sport. areál při ZŠ Novoměstská) 
13. 4.  1. NH Brno : Svinov 14:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

fotbal – 1. B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
5. 4.  SK Řečkovice : Tišnov 15:30 hod. 
19. 4.  SK Řečkovice : Čebín 16:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Badminton – 3. a 5. liga smíšených družstev 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz 
(Yonex aréna Jehnice)

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – ŽBL, zápasy PLAY OFF (nová hala) 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

futsal – 1. liga, zápasy PLAY OFF (nová hala) 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Házená – Extraliga mužů A2 (stará hala) 
12. 4.  KP Brno : Zlín 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc KVĚTEN zasílejte nejpozději do 12. 4. na adresu 
foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, předseda Komise sportu a člen rady MČ

26. června
19.30 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Sportareál Družstevní, Semilasso a v síti TicketPortal 

Uslyšíte písničky: VRÁNA, 
PÍŠŤALKA, JEDNOU RÁNO, 
CHTĚL BYCH SE JMENOVAT 
JAN, MÁM JEDNU RUKU 
DLOUHOU, AŽ TEN VLÁČEK 
ZAPÍSKÁ, DEMÁČEK, 
FRANTIŠEK, CESTA BYLA 
SUCHÁ, NAD STÁDEM 
KONÍ, PUSINKA NA PRDEL 
a mnoho dalších…

Sportareál Družstevní 

Postup do finále 40. ročníku ČP
Muži 1. NH BRNO v sobotu 15. 3. 2014 vybojovali postup do finálového 

turnaje 40. ročníku Českého poháru. Tuto trofej získali již třikrát, a zda to bude 
počtvrté, se rozhodne ve dnech 29. – 30. 3. 2014. Znamenalo by to, že v his-
torii této soutěže by se borci z brněnských Řečkovic stali prvními, kteří trofej 
získali třikrát po sobě.

Přejeme mužům 1. NH BRNO, aby se jim ve  finále rovněž dařilo a  aby  
obhájili tak vzácnou trofej.

Ing. Dušan SESTRIENKA

SPORTOVec ROKU 2013
V pátek 14. 3. 2014 bylo ve zcela zaplněném sále místní radnice ohodno-

ceno v  rámci tradiční ankety Sportovec roku městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora celkem 12 sportovců, 5 trenérů, 5 družstev a 3 funkcionáři, které 
členové sportovní komise vybrali z více než 40 nominací od sportovních sub-
jektů působících v naší městské části, tak od zástupců jednotlivých sportovců, 
kteří vykonávají svoji činnost jinde, ale jsou zdejšími občany.

Slavnostní vyhlašování svérázně mo-
deroval Jiří Růžička, ceny předávali staros-
ta městské části Marek Viskot a  předseda 
komise sportu a  člen rady městské části 
Richard Foltýn i  pozvaná sportovní osob-
nost, útočník a zástupce kapitána hokejové 
Komety Jan Hruška.

Absolutním vítězem a  nejlepším spor-
tovcem Řečkovic a Mokré Hory za rok 2013 
byla na závěr vyhlášena patnáctiletá kano-
istka a  kajakářka Martina SATKOVÁ, troj-
násobná juniorská mistryně světa ve sjezdu 
a sprintu na divoké vodě v rakouském Loferu.

Všichni ocenění si z příjemného pátečního odpoledne odnesli památeční 
plakety i sladký dárek a také se zúčastnili společenského setkání s přípitkem 
a občerstvením.

A zde je přehled všech oceněných:

Sportovec roku 2013: 
Martina SATKOVÁ – kanoistika 
(KK Spoj Brno)

V kategorii Sportovec roku 2013 byli 
dále oceněni:
Martin Smička - zápas (TAK Hellas Brno)
Tomáš Chadim - baseball (Draci Brno)
Martin Kalábek - baseball (Draci Brno)
Jan Lick - badminton (SK Premiera BC Brno)
Vendula Frintová - triatlon (Ekol team)
Filip Ospalý - triatlon (Ekol team)
Zuzana Kuchařová - krasojízda (SKP Kometa 
Brno)
Dominik Adámek – národní házená (1. NH Brno)
Lukáš Kratochvíl - judo (Junior Judo Brno)
Martin Vican - atletika (BYAC Brno)
Dominik Keznikl - sjezdové lyžování (SKI Klub Junior Brno)

V kategorii Sportovní družstvo roku 2013 byla oceněna družstva:
BC SmartLife Řečkovice – badmintonový oddíl
TJ Orel Řečkovice - družstvo badmintonu
TJ Sokol Řečkovice - volejbal začátečníků
SK Řečkovice - fotbal, muži A
1.NH Brno - národní házená, muži A

V kategorii Trenér roku 2013 byli oceněni:
Zdenek Kadaňka - fotbal (SK Řečkovice)
Josef Procházka – fotbal (SK Řečkovice)
Karel Fejfar - národní házená (1. NH Brno)
Jana Horáčková – krasojízda (TJ Sokol Řečkovice)
Petr Handlar – všestrannost (TJ Orel Řečkovice)

V kategorii Sportovní funkcionář roku 2013 byli oceněni:
Dagmar Kuchovská - TAK Hellas Brno
Dušan Sestrienka - 1. NH Brno
Alena Kalinová – TJ Sokol Řečkovice

Richard Foltýn, předseda komise sportu a člen rady MČ

Beseda s náměstkyní primátora  
Ing. Janou Bohuňovskou 

a jejím kolegou Ing. Stanislavem Michalíkem
Místní sdružení Občanské demokratické strany pořádá dne 10. dub-

na 2014 v  18 hodin v  sále bývalého pivovaru besedu s  náměstkyní 
primátora města Brna Ing. Janou Bohuňovskou a jejím kolegou Ing. Sta-
nislavem Michalíkem, členem Zastupitelstva města Brna i naší městské 
části a předsedou komise kultury Rady města Brna. Hovořit se bude pře-
devším o kulturním dění a kulturních organizacích v našem městě, dojde 
však i na záležitosti spojené se sociální péčí a zdravotnictvím.

Všichni, kdož mají zájem vyslechnout si pozvané hosty, diskutovat 
s nimi či dozvědět se i to, o čem se v novinách obvykle nepíše, jsou sr-
dečně zváni.

MS ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



HUDBA A ŘeČ – „náš Janáček“
V roce 2014 slaví Brno významné výročí hudebního skladatele Leoše Janáčka. 

Snahou pořadu „náš Janáček“ je připomenout genialitu dnes světoznámého au-
tora. L. Janáček organizoval první systematickou folkloristickou akci na Moravě, 
v  jejímž rámci pořídil spolu se svými spolupracovníky první nahrávky moravské 
lidové hudby. Stalo se tak v letech 1909 – 1912 a nahrávacím přístrojem byl Edi-
sonův fonograf. Od té doby byly zaznamenány unikátní projevy tradiční kultury 
z  různých oblastí Moravy, přičemž některé svou archaičností i  svérázem udivují 
dodnes, třeba ze zapadlých oblastí Valašska, Kopanic či Horňácka. Nejen Janáček, 
ale i mnozí další skladatelé a v současnosti i mnozí interpreti nejrůznějších žánrů 
jsou znovu a znovu inspirování bohatou a svébytnou moravskou tradicí. 

Hudba a řeč je volným pokračováním již tradičních setkání se známými uměl-
ci, hudbou a  výjimečnými osobnostmi brněnského kulturního života v  přímé 
besedě s  posluchači. Pořad nazvaný „náš Janáček“ se uskuteční v  úterý dne 
15. dubna 2014 v 17:00 hodin na radnici v Řečkovicích. Bude trvat bez pře-
stávky cca 70 minut. Hostem v  pořadu bude Jiří PLOceK, muzikant a  hudební 
vydavatel, nyní redaktor Českého rozhlasu Brno. Díky němu vyslechneme z roz-
hlasového archivu jedinečné zvukové snímky, jinak veřejnosti nedostupné.  Živou 
hudbou se představí zpěvačka a houslistka Jitka ŠURAnSKÁ, jejíž sólové album  
Nezahoď slunéčko bylo nominováno ve  dvou kategoriích na  cenu Anděl 2014.  
Volně moderuje Mgr. Jiří MOTTL.

Koncert-beseda bude spojen s veřejnou sbírkou za účelem ochrany kulturních 
památek a  tradic – na  obnovu a  úpravu historického areálu městské části Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora.

Mgr. Jiří Mottl

Po letech vystavuje obrazy Michal Krystek
V  roce 1999 se představil v  naší galerii mladý, tehdy začínající řečkovický  

amatérský malíř Michal Krystek (nar. 1977). Jeho obrazy figurativního rázu teh-
dy překvapily svojí kombinovanou technikou s nápaditou barevností s využitím  
dalších efektních materiálů a  více než dobrou prostorovou kompozicí. V  letech 
1990-1995 studoval Michal Krystek malbu na ZUŠ v Brně na Antonínské, nyní se 
ubírá vlastní cestou a dále hledá svůj osobní styl a projev.

V letošním dubnu přichází Michal Krystek s novými obrazy z oblasti nefigura-
tivní malby, namalovanými za posledních 7 let. Prakticky ve všech obrazech tvo-
řených technikou olejomalby na plátně nacházíme barevně i tvarově kultivovaný 
rukopis s  nepřehlédnutelnými prvky sebekontroly a  vnitřní ukázněnosti. Jsem 
přesvědčen, že se máme opět na co těšit a že nás dnes již dospělý malíř svými 
obrazy příjemně překvapí. 

Výstavu obrazů s  názvem  VA eT VIenT 2008 – 2014 zahájíme vernisáží  
v  pátek 11. dubna v  17 hodin. Výstava bude prodejní,  potrvá do  20. dubna  
a  bude otevřena v  pracovní dny od  14 do  17 hodin, o  víkendech pak od  9 do   
12 a  od  14 do  17 hodin. Na  setkání v  Galerii na  radnici se těší komise kultury  
a informací RMČ.

RNDr.  Ivan Koláčný

KULTURA

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vychází 1x měsíčně, červenec a srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého  
nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz. Šéfredaktor: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle 
potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@recko-
vice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 14. 4. 2014. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma. 
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SPOLU nÁM TO DOBŘe Zní
Koncert žáků s rodinnými příslušníky a učiteli

1. dubna v 18.00 hodin
ŽÁKOVSKý VeČeR  9. dubna v 18.00 hodin

PĚVecKý KOnceRT  13. dubna v 16.00 hodin
ŽÁKOVSKý VeČeR  29. dubna v 18.00 hodin

Mgr. Eva 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

Františka  STEHLÍKOVÁ        92 let

Marie  KUČEROVÁ 92 let 
Ludmila  DITRICHOVÁ 92 let 
Milada  JANDERKOVÁ 92 let 
Otakar  MAREŠ 91 let 
Josef  ČECH 91 let 
Josef  BÁRTA 90 let 
Libuše  MACHAŘOVÁ 90 let 
Miroslav  SYCHRA 85 let 
Milada  UMLAUFOVÁ 85 let 
Olga  SEIFERTOVÁ 85 let
Jiří  ŠEVČÍK 80 let 
Milan  ROSENDORF 80 let 
Jaromír  SALAJ 80 let 
Petr  CAGAŠ 80 let 
Milena ŠEVČÍKOVÁ 80 let
Marta  PROCHÁZKOVÁ  80 let
Marie  NOVÁKOVÁ 80 let 
Věra  RODOVÁ 80 let 
Žofie  VOJNOVÁ 80 let 
Miluše  MAZALOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

V únoru oslavila své jubileum

V březnu oslavili své jubileum

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci dubnu 2014:
1. 4. v 9:15 a 10:30 hod., sál školy 
 Koncerty pro mateřské školy
2. 4. v 18 hod., sál školy Oborový večer smíšeného oddělení
4. 4. v 17 hod., sál školy Kytarový koncert Václava Kučery
7. 4. v 19 hod., sál školy Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
8. 4. v 18 hod., sál školy Oborový koncert smyčcového oddělení
9. 4. v 18 hod., sál školy Žákovský koncert
10. 4. v 18 hod., sál školy Oborový koncert dechového oddělení
15. 4. v 18 hod., sál školy Oborový koncert klavírního oddělení
16. 4. v 18 hod., sál školy Absolventský podvečer  
 s akordeony /L. Dvořáková, Z. Plšková/
23. 4. v 18 hod., sál školy Žákovský koncert
28. 4. v 18 hod., sál školy Absolventský koncert V. Vaňkové 
 /klavír, housle/
29. 4. v 15-18hod. Přijímací zkoušky
30. 4. v 18 hod. Konvent Milosrdných bratří 
 JARní SLAVnOSTní KOnceRT 

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy


