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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již v loňském roce jsem informoval
o chystané regeneraci budovy
Základní školy Novoměstská. Cílem
projektu spolufinancovaného ze Státního fondu životního
prostředí je snížení energetické náročnosti budov brněnských škol. ZŠ Novoměstská byla zařazena do společné
žádosti spolu se ZŠ Milénova (Brno-sever) a ZŠ Košinova
(Brno-Královo Pole). Celkové odhadované náklady na
všechny 3 budovy jsou 50 mil. korun, z toho dotace činí
24 miliónů. Rada města Brna schválila zadání veřejné zakázky
na své schůzi konané dne 14. dubna. Zhotovitel díla by tedy
měl být znám v dostatečném předstihu před začátkem
letních prázdnin, aby práce, spočívající v zateplení fasád
a výměně oken a vstupních dveří za plastová, mohly být
v červenci zahájeny. Po prvním pavilonu školy, který by
zateplen již v roce 2007, se tak dočká i zbytek budovy.

Pozapomenutý Svátek matek
Jestli existuje nějaký
skutečně mezinárodně uznávaný svátek, je to zcela určitě
Svátek matek. V něm se zrcadlí
jedinečnost a nepostradatelnost ženy, vyjadřuje úctu
k ženám, matkám a jejich roli
ve společnosti. Tento svátek
je slaven po celém světě, kvůli
svým kořenům v různé dny.
Jeho původ je třeba hledat již
v antických oslavách bohyně
matky. Ve starém Řecku vzdávali poctu ženám – dárkyním
života, ve starém Římě se zase
slavil svátek zasvěcený bohyni
Juno. I později se Svátek matek uznával například v Anglii, kde se
uctívala tzv. Mateřská neděle - jednalo se o čtvrtou neděli velikonočního půstu.
V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se Svátek matek slaví
převážně ve dvou různých dnech – čtvrtou neděli velikonočního
půstu nebo druhou neděli v květnu. Novodobá historie tohoto
svátku sahá do doby po skončení občanské války v USA (1861
– 1865). Sociální aktivistka Julia Ward Howeová v roce 1870 právě
v reakci na tuto válku vyzvala ve svém „Provolání k ženám“ ke sjednocení proti válkám a přátelskému řešení mezinárodních otázek
v zájmu míru. Myšlenka, aby se tento den oslavoval pravidelně a celosvětově, vznikla na počátku 20. století. Poprvé byl slaven Svátek
matek v květnu 1908 ve městě Grafton v Západní Virginii. Následně
v roce 1914 prezident USA Woodrow Wilson prohlásil Svátek matek
za národní svátek USA.
V našich zemích měl Svátek matek poněkud pohnuté osudy.
V první Československé republice se začal slavit v roce 1923 na
popud předsedkyně Československého červeného kříže dr. Alice
Masarykové, dcery prvního prezidenta T. G. Masaryka. Myšlenku
slavit tento svátek, který se stal v období mezi válkami velmi
oblíbeným, šířily v demokratickém Československu společenské
a sportovní organizace jako Československý červený kříž, Sokol, Orel,
křesťanské spolky a ženské komise při politických stranách.

Jsem velice rád, že se v průběhu příprav celého projektu
neobjevily žádné závažnější komplikace a budova ZŠ
Novoměstská se zařadí po bok budovy ZŠ Horácké náměstí,
kde regenerace proběhla v loňském roce. V případě této
školy dojde v průběhu letošních letních prázdnin ke zvelebení veřejného prostranství a přístupových ploch před
budovou. Tyto plochy se dočkají kompletní rekonstrukce,
přičemž se zvýší rozsah zelených ploch na úkor dnes předimenzovaného dlážděného prostoru.
Marek Viskot, starosta

Po roce 1948 byl tento svátek komunistickým režimem na
40 let vytěsněn z obecného povědomí a nahrazen ideologičtěji
pojatým Mezinárodním dnem žen, pompézně slaveným každoročně
8. března. Ženám bývala udělována ocenění typu „Řád práce“ či
„Vzorná pracovnice“ a na pracovištích se pořádaly bujaré večírky.
Jen v některých rodinách (zejména křesťansky založených) se
nadále udržovala navzdory oficiálním nařízením vládnoucí ideologie tradice Svátku matek, připomínaná o druhé květnové neděli.
Svobodně jsme se k připomínání tohoto pozapomenutého svátku
vrátili až po roce 1989.
Popřejme tedy o druhé květnové neděli všem našim maminkám,
nejen současným, ale i těm dříve narozeným, vše nejlepší a potěšme
je nějakou menší pozorností, kterou může být například hezká
kytička, vlídné slovo či bonboniéra.
Jan Jandl
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 7. schůze RMČ a z V. zasedání ZMČ
7. schůze RMČ se konala 6. 4. Rada:
• jmenovala novým členem výboru, který má na starosti přípravu
letošních Vavřineckých hodů, zástupce stárků p. Rudolfa Čermáka,
• schválila uzavření smlouvy o partnerství s Mendelovou univerzitou
v Brně v rámci projektu připraveného univerzitou, spadajícího do
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost,
• schválila smlouvu o dílo se společností PSK Group, spol. s r. o., jejímž
předmětem jsou další opravy sýpky v areálu bývalého pivovaru
(opravy přízemí sýpky),
• schválila výzvu k podání nabídky na opravu teras bytových domů
Novoměstská 39 a 41,
• schválila výzvu k podání nabídky na opravu zdravotně-technické
instalace budovy MŠ Kárníkova,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• projednala zprávy z jednání výborů zastupitelstva,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
V. zasedání ZMČ se konalo 21. 4. Zastupitelstvo:
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2011,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části příjmů
z prodeje nemovitostí na vybudování parkoviště v ulici Družstevní
(jedná se o 5 500 000 Kč) a na rekonstrukci kuchyně a opravu zdravotně-technické instalace v MŠ Kárníkova (jedná se o 3 000 000 Kč),
• schválilo návrh dodatků ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol (doplněna byla hodnota majetku svěřeného školám),
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje nemovitostí,

Vozidlo odtažené při čištění komunikace
vám dovezou zpět, zadarmo to ale nebude
Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje prostřednictvím
smluvní firmy společnost Brněnské komunikace a. s., a to dle § 19
odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění. V případě odtahu vozidla se bude postupovat takto:
– provozovatel, kterému bylo vozidlo odtaženo, bude mít
možnost dostavit se k jeho vyzvednutí na odstavné parkoviště
nejpozději 1 hodinu před skončením doby vymezené pro
blokové čištění, uvedené na dodatkové tabulce přenosného
dopravního značení. V MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se čistí
od 8 do 16 hodin, pro vozidlo je tedy třeba si zajít nejpozději do
15 hodin. Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu za odtah
a uložení vozidla (1920,- Kč vč. DPH);
– nedostaví-li se provozovatel pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje
odtahovou službu ve výše uvedené době, bude vozidlo vráceno
na místo odtahu. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení
ceny odtahu a ceny za přepravu vozidla zpět (cena vč. poplatku
za uložení vozidla bude činit 3720,- Kč vč. DPH);
– kontaktuje-li provozovatel vozidla odtahovou službu do
15 hodin a požádá o vrácení vozidla na místo odtahu, bude
mu vozidlo vráceno na místo odtahu nejdříve v 15 hodin. Po
provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu a ceny
za přepravu vozidla zpět (celková cena vč. poplatku za uložení
vozidla bude v roce 2011 činit 3720,- Kč vč. DPH).
Odtažená vozidla bude odtahová služba, v roce 2011 firma
Černý, umísťovat na odstavnou plochu na adrese: Jihlavská 31,
625 00 Brno-Starý Lískovec (proti staré nemocnici), tel. 547 357 384.
Důrazně upozorňujeme, že kvůli povinnosti vracet vozidla
zpět na místo bude dopravní značení na ulicích ponecháváno po
celou dobu uvedenou na dodatkových tabulkách a bude je nutné
respektovat.
S využitím podkladů Brněnských komunikací, a.s. připravil Ing. Jan
Klement, vedoucí oddělení životního prostředí
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souhlasilo s návrhem novely Statutu města Brna,
projednalo novelu vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, nenavrhlo žádné další prostory, na kterých
by měl být povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka,
navrhlo však zakázat vstup se psy na nová hřiště v městské části:
Kárníkova 14 (oplocená část), Jandáskova (oplocená plocha), Renčova
– park (oplocená část a neoplocená štěrková plocha s herním
prvkem, ohraničená obvodových chodníkem), hřiště Horácké nám.
4 – 5 (oplocená plocha a štěrková plocha včetně propojovací lávky
a obvodového chodníku, který ji ohraničuje), Novoměstská 41 – 45
– park „Ovál“ (oplocená plocha), Nové nám. (oplocená plocha), Vlasty
Pittnerové 1 (oplocená plocha), Žitná 21 – 23 (plocha ohraničená
obvodovým chodníkem), Kubova 2 – 4 (plocha s herními prvky,
ohraničená obrubníkem), nám. V. Matyášové (štěrková plocha kolem
herního prvku, oddělená obrubníkem), Novoměstská 13 – 15 (plocha
ohraničená obvodovými chodníky a veřejnou zelení),
projednalo novelu vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, nenavrhlo žádná místa, kde lze tuto produkci
vykonávat pouze v určeném čase,
souhlasilo s novelou vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků,
schválilo aktualizovaný požární řád městské části,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory
L. F.

Květinový den bude také
v Řečkovicích
Letošní jedenáctý květen si připomeneme opět jako den boje proti
rakovině. Při této příležitosti se tradičně uskutečňuje prodej žlutých
květin za symbolickou částku 20,- Kč. Takto vybraný výtěžek potom
slouží na nákup speciálních zdravotnických zařízení nebo financování
projektů pro léčbu této zákeřné nemoci. Dobrovolníky nabízející tento
milý dárek jistě mnozí vídáte, zvláště v centru Brna.
Partnerem pořádající Ligy proti rakovině je také brněnská KDUČSL, nevyjímaje naši místní organizaci. V loňském roce jsme se poprvé
rozhodli přenést tuto akci také do Řečkovic. A jelikož jsme k tomuto
projektu ze strany našich spoluobčanů zaznamenali vesměs sympatie,
hodláme v tom pokračovat i letos. Naše žluté „patroly“ se budou v tento
den odpoledne pohybovat především na trase od kostela po konečnou
tramvaje, dále v prostoru mezi poštou a nákupním střediskem Vysočina,
případně také na Horáckém náměstí.
Věříme, že i s vaším přispěním pomůžeme opravdu dobré věci.
Jiří Prchal

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
zve všechny správné holky a kluky na tradiční

DĚTSKÝ DEN ZA RADNICÍ
KDY: pátek 27. května 2011 od 15.00 do 21.00 hodin
KDE: areál bývalého pivovaru na Palackého náměstí
v Řečkovicích

Děti se mohou těšit na zábavné soutěže, skákací hrad, poníky
a další atrakce. Za účast v soutěžích obdrží děti odměny. Na
závěr se uskuteční opékání špekáčků. Spolupořadatelem akce je
TJ SOKOL Řečkovice.

Mgr. et Bc. Marek Viskot, starosta
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Výkop nakonec opravíme. Ale proč ne hned?
Rád bych se touto cestou podělil se spoluobčany se zkušeností,
jak to chodí se správou veřejného majetku, v poslední době nelichotivě označovaného jako erár. Na počátku měsíce března se stala
na ulici Měřičova havárie vodovodního řadu. Pro její odstranění bylo
nutné provést výkopové práce na chodnících z obou stran silnice
a na silnici samotné; celkem se tedy jednalo o tři výkopy. Skutečnost,
že došlo k havárii, není sama o sobě nijak dramatická, avšak to, co se
dělo poté, stojí za zmínku. Čas plynul a výkopy byly stále opraveny
pouze provizorně (tedy zasypáním a zhutněním toho, co bylo vykopáno). Uběhl jeden týden pěkného počasí, plynul další. A stále se nic
zásadního nedělo. Avšak přibližně v polovině měsíce března došlo
k zásadní změně počasí, kterou máme spojenou zejména s trvalým
a vydatným deštěm. Jak to tak zpravidla bývá, déšť způsobil vskutku
obří výmol ve výkopu na silnici. Pro několik řidičů se tento výmol stal
ve večerních hodinách osudným a před naším domem se postupně
kupila řada aut s poškozenými koly. Druhý den jsem se proto
rozhodl napsat email společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,
a. s., jelikož to byla právě tato společnost, která způsobila překážku
ve schůdnosti a sjízdnosti komunikace. Na můj dotaz, z jakého

důvodu bylo postupováno liknavě při opravě
jak silnice, tak chodníků,
mi bylo sděleno, že
v zimních měsících byla
odstavena výroba živičné
směsi, (asfaltu) a proto
nebylo možné provést
definitivní opravu. Na
svou připomínku, proč
nebyly opraveny alespoň chodníky, jsem již odpověď nedostal. Tato
emailová komunikace proběhla v pátek a k mému velkému úžasu
došlo již v pondělí ke konečné a definitivní úpravě výkopů, kdy
silnice byla zaasfaltována a na chodníky byla zpět vrácena dlažba.
Každý nechť si o této události udělá svůj vlastní úsudek, mě však
napadá myšlenka jediná – postupovali by kompetentní lidé stejně
v případě, že by se podobná havárie stala na jejich pozemku či by
byly přímo dotčeny jejich nemovitosti?
Ondřej Vít

Stavební úřad
Obsahem činnosti stavebního úřadu ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
je výkon státní správy podle ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006
Sb, v platném znění), a to jak obecného stavebního stavebního úřadu, tak i dvou
speciálních stavebních úřadů – na úseku dopravy a vodního hospodářství. Věcná
a místní příslušnost k výkonu činnosti stavebního úřadu je vymezena Statutem
města Brna:
Obecný stavební úřad je místně příslušný na území naší městské části, tj.
v katastrálním území Řečkovice a v katastrálním území Mokrá Hora. V některých
případech může být nadřízeným orgánem, kterým je Odbor územního řízení
a stavebního řádu Magistrátu města Brna, pověřen k výkonu činnosti i na území
jiných katastrálních území, a to v případě, kdy projednávaná stavba zasahuje
i na území sousedních městských částí (např. Královo Pole, Medlánky, Ivanovice,
Jehnice). Věcná příslušnost je vymezena ustanoveními stavebního zákona; jedná
se zejména o územní rozhodování, ohlašování a povolování staveb, užívání
staveb, odstraňování staveb, stavební dozor.
Územní rozhodování:
Umisťování staveb patří k základním úkonům prováděným podle stavebního zákona a musí být navrženo v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací, tj. s Územním plánem města Brna a Územním plánem zóny
centrální části Řečkovic. Stavební zákon uvádí v § 78 poměrně krátký výčet
staveb, které není třeba umísťovat. Další, zde nevyjmenované stavby, je
nutné umístit - vydáním územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Územní rozhodnutí je požadováno i pro změny staveb nebo změny využití
staveb, dále pro změny využití území, pro dělení a scelování pozemků
a ochranná pásma.
Stavební řád:
Stavební zákon uvádí v § 103 výčet staveb, které nevyžadují povolení nebo
ohlášení, tj. jejich umístění (viz výše) je většinou jediným povolením, na
základě kterého lze stavbu realizovat.
Ohlášení stavebnímu úřadu lze použít u druhů staveb vyjmenovaných v §
104 stavebního zákona. Stavby zde neuvedené podléhají projednání ve
stavebním řízení a je nutné podat žádost o stavební povolení. Rozsah projektové dokumentace předkládané k ohlášení a k žádosti o stavební povolení je
totožný, stanovený přílohou č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.
U staveb, které podléhají vydání stavebního povolení, vykonává stavební
úřad v průběhu jejich relizace kontrolní činnost. Stavební zákon vymezuje
v § 152 povinnosti stavebníka v průběhu realizace stavby. Sem patří mj. i povinnost oznamovat stavebnímu řadu jednotlivé fáze výstavby pro provedení
kontrolní prohlídky.
Užívání staveb je třeba podle druhu stavby buď stavebnímu úřadu oznámit,
nebo požádat o kolaudační souhlas. Změna v užívání je rovněž řešena
oznámením.
Pro téměř veškerá předepsaná písemná podání jsou stavebním zákonem
a souvisejícími vyhláškami předepsány formuláře. Tyto jsou přístupné na
stránkách městské části www.reckovice.brno.cz, v oddíle stavební úřad a na
stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.
Nedílnou součástí práce stavebního úřadu je výkon stavebního dozoru
a kontrolní činnost, jejímž výsledkem bývají řízení zahajovaná z moci úřední
(např. řízení o odstranění stavby).

Kadlecová, Ing. Eva Kaňoková, Ing. Jiří Kukla, Ing. arch. Ludmila Pavlíčková, Ing. Denisa
Svobodová.
Speciální stavební úřad na úseku vodního hospodářství (vodoprávní
úřad) je místně příslušný na území naší městské části, tj. v katastrálním území
Řečkovice a v katastrálním území Mokrá Hora. Výkon státní správy je prováděn
podle ustanovení vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Jedná
se především o povolování nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami,
o povolování některých druhů staveb, zejména studní, a to fyzickým osobám.
Územím naší městské části protéká říčka Ponávka se svými přítoky (Rakovecký
potok, Ivanovický potok a potok Kubelín). Vodoprávní úřad provádí také kontrolu
těchto vodotečí a každoročně zajišťuje aktualizaci povodňového plánu. Výše
popsaný výkon státní správy na úseku vodního hospodářství provádí Ing. Taťána
Kadlecová.
Speciální stavební úřad na úseku dopravy (silniční správní úřad a speciální
stavební úřad) je místně příslušný pro území naší městské části a také městských
částí Brno – Ivanovice a Brno – Ořešín, (katastrální území Řečkovice, Mokrá Hora,
Ivanovice, Ořešín), a to na komunikacích mimo základní komunikační systém.
Do základního komunikačního systému patří komunikace vyšší kategorie a také
místní komunikace s trasami linek MHD, zde je k výkonu státní správy příslušný
Odbor dopravy Magistrátu města Brna, případně Krajský úřad JmK. Výkon státní
správy je prováděn podle ustanovení silničního zákona. Jedná se především
o vyhrazování parkovacích míst, povolení objížděk a uzavírek, povolení připojení
staveb ke komunikaci a o povolování zvláštního užívání komunikace, tj. užívání
k jinému účelu, než vymezuje zákon o provozu na pozemních komunikacích,
např. zábor komunikace pro umístění kontejneru nebo pro práce na komunikaci,
(silniční správní úřad). Výše popsaný výkon státní správy na úseku dopravy provádí
JUDr. Ilona Šubrtová - silniční správní úřad a Ing. Eva Kaňoková - speciální stavební
úřad.
Přestupky a delikty - součástí výkonu státní správy obecného stavebního
úřadu i speciálních stavebních úřadů je projednávání přestupků (fyzické osoby)
a správních deliktů (právnické osoby a fyzické osoby podnikající). Pro jednotlivá
provinění je stavebním zákonem a zákonem o pozemních komunikacích
stanoven rozsah možné peněžité pokuty (sankce). Projednání přestupků a deliktů pro stavební úřad i pro oddělení životního prostředí ÚMČ provádí JUDr. Ilona
Šubrtová.
Administrativa, vedení spisovny, agenda evidenčních čísel objektů,
kterým nelze přidělit číslo popisné (chaty, garáže apod.), pronájem veřejného
prostranství pro stánky, je náplní práce další pracovnice stavebního úřadu, paní Evy
Ondrůjové. Agenda archivace dokumentů stavebního úřadu je zvlášť důležitá
pro práci celého stavebního řadu. Jednotlivé spisy jsou evidovány a ukládány dle
umístění staveb. Přehledné a jasné členění spisovny je základním předpokladem
možného vyhledání údajů potřebných pro práci stavebního úřadu.
Součinnost stavebního úřadu a samosprávy je nutná zejména v oblasti
územně plánovací činnosti a územního rozhodování. Stavební úřad je při výkonu
státní správy vázán územně plánovací dokumentací, kterou je pro území statutárního města Brna Územní plán města Brna. Na území naší MČ je pro centrální
část Řečkovic schválena podrobnější územně plánovací dokumentace - územní
plán zóny. Územně plánovací dokumentaci projednávají a schvalují volené
orgány obce.

Území naší městské části je pro činnost obecného stavebního úřadu
rozděleno do pěti částí. Výše popsaný výkon státní správy provádí Ing. Taťána

Ing. arch. Ludmila Pavlíčková,
vedoucí stavebního úřadu



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Domov pro osoby se zdravotním postižením TEREZA
Vás srdečně zve na

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza

STROM ŽIVOTA DOMOVA TEREZA

DOMOV TEREZA

vzpomínkové zalévání

Kdy: 19. května 2011, 10.00 – 12.00 hod
Kde: Park mezi bytovými domy Novoměstská
41- 45 (zastávka MHD Letovická, autobus č. 42,
70) v Brně Řečkovicích
Kdo: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Tereza, Centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace, Integrační aktivita pod záštitou
náměstka primátora města Brna Ing. Olivera
Pospíšila a podpory starosty MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora Mgr. Marka Viskota a děkana Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně Doc. Dr. Ing. Petra Horáčka. V doprovodném
programu vystoupí žáci brněnských základních škol
a uživatelé spřátelených organizací.

Za účasti zástupců přátelských organizací:

–
–
–
–
–
–
–

Rodičů a přátel Domova Tereza
MENTA - nadačního fondu Domova Tereza
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
ZŠ Novoměstská, Brno - Řečkovice
ZŠ Horácké náměstí, Brno – Řečkovice
Velety, o.s.
a zástupců Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

a pomáhajících organizací:

– Agentury Oldřich Gardáš
– Evangelické akademie, Brno
– Gymnázia Terezy Novákové, Brno-Řečkovice

Kvaltinová, vedoucí vychovatelka
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CVČ Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice
kontakt: J. Podzemná, tel. 608 644 313, dominocvc@gmail.com

www.ddmhelceletova.cz/domino

VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ
Srdečně zveme na výstavu z tvorby dětí i dospělých v kurzech
CVČ Domino ve středu 18. května 2011, 17.30 – 18.30 hodin.
Výstava dále přístupná v době konání kurzů do 15. 6. 2011.
Letní akce:
MALÍŘSKÝ PLENÉR-KRAJINÁŘSKÝ KURZ
Čtvrtek 14. 7. – neděle 17. 7. 2011. 9.00-16.00 hodin.
Dospělí i děti od 8 let.

Pro všechny, kdo rádi tvoří a malují v přírodě. Necháme se inspirovat
okolní krajinou, použijeme techniky tradiční i netradiční. Kresba, malba,
land-art a výtvarné hry v terénu Řečkovic a Medlánek. Za nepřízně
počasí výtvarný program v CVČ Domino (kresba, malba, grafika, modelování z hlíny ).
Více informací a přihlášení: J. Podzemná 608 644 313,
dominocvc@gmail.com

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY o letních prázdninách:
„Ufoni jsou tady“ tábor s lehkou letní angličtinou, tvoření, hry,
výlety.
Termín 22. - 26. 8. 2011 a 29. - 31. 8. 2011
Pro děti od 7 let. Od 8.00 do 15.30 hodin . Orientační cena 1000 Kč.

Tábor může být pro zájemce prodloužen: 29. - 31. 8. 2011,
již bez angličtiny. 200 Kč den.

Další informace a přihlášky: J. Podzemná 608 644 313,
dominocvc@gmail.com

Mateřská škola Tumaňanova
letos slaví 50 let
Ku příležitosti tohoto výročí Vás všechny srdečně zveme na

Den otevřených dveří 17. 5. 2011,

který bude zakončen v 17.00 vystoupením dětí.
Hofírková Monika, ředitelka školy a zaměstnanci

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY:
V KOLIK:
KDE:

ČTVRTEK 12. 5. 2011
10.00 – 18.00 HOD
Domov Tereza
Terezy Novákové 62a, 621 00 Brno, 2. patro

Další informace na tel. čísle 549 275 855.
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Pobočka CVČ Mateřídouška, Gromešova 1
www.ddmhelceletova.cz / tel.: 541 214 305

Zveme na akci:
Řečkovické Potoulání - CESTA KOLEM SVĚTA

Kdy: sobota 21. 5. 2011, začátek 9.00-10.00 hodin před areálem bývalých
kasáren. Startovné: 20 Kč na osobu. Trasa: Kasárna Řečkovice-Duhové
Pole-Medlánky-Velká Baba-Ivanovice (asi 6km). Cíl: náš oblíbený bufítek
v Ivanovicích, kde bude táborák, obdržíte diplom, pamětní medaili.
S sebou: špekáčky a odpověď na otázku: „Za kolik dní se podařilo
anglickému gentlemanovi Phileasi Foggovi objet celý svět?“
12. 5. - 16. 6. Kurz MS Word – je určen pro maminky na MD či
seniory. Čtvrtky 10.00 -11.30 hodin. Cena: 800,- Kč. Info R. Čáslavová,
603 277 961
Dále nabízíme letní tábory:

3. - 11. 7. Mineralogický tábor pro členy kroužku - Abertamy
v západních Čechách. Info: K. Psotova - 732 325 547
10. - 15. 7. Dance camp – taneční tábor na Vysočině Děti 8 - 15let.
Cena 3100,- Kč. Info R. Čáslavová, 603 277 961
11. - 15. 7. Všeználek (příměstský) Děti 4 - 7 let. Cena: 1000,- Kč.
Info materidouska.rakosnicek@seznam.cz, V. Štefechová
termín 1: 18. - 22. 7. , termín 2: 25. - 29. 7. ZOO tábor (příměstský)
Cena: 1750,- Kč. Kontakt: 723473608
18. - 22. 7. Barevný duhový tábor pro školní děti Cena: 1000,- Kč
Info: K. Volfová - 606 206 477, K. Psotova - 732 325 547,
psotova.materidouska@seznam.cz
25. - 29. 7. Zpátky do minulosti (příměstský) Děti 8-13 let.
Cena: 1000,- Kč. Info materidouska.rakosnicek@seznam.cz,
V. Štefechová
31. 7 - 7. 8. Výtvarně-dramatický tábor ve Velkých Losinách
Děti 8-14 let. Cena: 3100,- Kč. Kontakt: 723473608
8. - 12. 8. Týden v pohádce (příměstský) Děti 2-5 let. Cena: 1000 Kč.
Info materidouska.rakosnicek@seznam.cz, V. Kurucová
15. - 19. 8. Máme rádi zvířata (příměstský) Děti 6-12 let. Cena
1000,- Kč. Info R. Čáslavová, 603 277 961
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Noc kostelů se bude konat v České, Slovenské
i Rakouské republice v pátek 27. května 2011
Noc kostelů 2011 je:
– pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
– projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili,
ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj
život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
– nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby
potřebným,
– znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která
zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
V loňském roce mohli návštěvníci prožít Noc kostelů ve 418 kostelech v celé
České republice. V letošním roce se připojily i kostely v naší městské části.
Pro návštěvníky jsme připravili v kostele sv. Vavřince program od 18.00 do
24.00 hodin, který začíná mší svatou a končí ve 24.00 závěrečným
půlnočním požehnáním. Součástí programu bude i výstava „Historie
a současnost kostela a farnosti“, dále „Výstavka dětských prací“, „Misijní
koutek“, kde získáte informace o misiích a misionářích, výstavka prací dětí
z Misijního klubka s možností zakoupení výrobků. Pro unavené poutníky
bude připraveno malé občerstvení „Svatovavřinecký dvoreček“.
Sbor Páně Církve československé husitské zahajuje Noc kostelů
v 15.30 hodin „Akční výtvarnou dílnou“ a poutavý program pokračuje až
do 23.45 hodin, kdy se návštěvníci rozloučí modlitebním ztišením a udělením osobního požehnání.
Záštitu nad Nocí kostelů převzal starosta městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, pan Mgr. et Bc. Marek Viskot.
Srdečně jsou zváni všichni občané i návštěvníci naši městské části!
Více informací na www.nockostelu.cz.
Fiala M., Kováč L`.

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc květen 2011:
2. 5. 2011
4. 5. 2011
8. 5. 2011
9. 5. 2011
11. 5. 2011
12. 5. 2011
12. 5. 2011
16. 5. 2011
17. 5. 2011
18. 5. 2011
20. 5. 2011
25. 5. 2011
28. 5. 2011
31. 5. 2011

15.00 – 18.00 budova Palackého 70
Přijímací zkoušky do hudebního a lit. dram. oboru
18.00 koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
17.00 Mahenovo divadlo
Taneční koncert
18.00 koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert dechového oddělení
18.00 sál Konventu Milosrd. bratří
Koncert hudebního oboru
18.00 koncertní sál ZUŠ
Akordeonový podvečer
18.00 kostel sv. Augustina
Varhanní koncert žáků ZUŠ města Brna
18.00 koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert pěveckého oddělení
17.00 koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert smyčcového oddělení
18.00 koncertní sál ZUŠ
I. absolventský koncert
17.30 Malý sál V. Kaprálové
Koncert žáků M. Slané
18.00 koncertní sál ZUŠ
II. absolventský koncert
14.00 Tři Studně
Koncert žáků a pedagogů HO – Otvírání studánek
18.00 Freskový sál Staré radnice
Vivaldi 333 (večer barokní hudby)
Mgr. H. Jankovská

Kalendárium

významných osobností a událostí měsíc

KVĚTEN

* 1. 5. 1908
+ 1. 5. 1989
* 2. 5. 1904

Ivo Váňa Psota - choreograf a baletní mistr Národního divadla v Brně
František Graus - historik
František Lýsek - profesor hudební výchovy na PdF MU v Brně, zakladatel a sbormistr Jistebnických zpěváčků
a Brněnského dětského sboru
+ 3. 5. 1933
Arnošt Heinrich - novinář, redaktor a šéfredaktor Lidových novin
* 3. 5. 1894
Vojtěška Matyášová - učitelka a kronikářka Řečkovic
3. 5. 1645
Počátek obléhání Brna švédskými vojsky
+ 4. 5. 1977
Karel Höger - herec; člen divadla v Brně a Národního divadla; profesor filmové a televizní fakulty AMU
4. 5. 1873
Technický institut přeměněn na vysokou školu - Vysoká škola technická v Brně
* 5. 5. 1879
Jan Zavřel - zoolog, především entomolog, zakladatelská osobnost Masarykovy univerzity, její rektor v letech
1933–1934, děkan a ředitel zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
5. 5. 1946
Zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě
+ 6. 5. 1962
František Berka - patologický anatom, prosektor, vysokoškolský pedagog, zakladatel Ústavu pro soudní lékařství
na LF MU, rektor Masarykovy univerzity (1936–1937) a děkan její lékařské fakulty (1922–1923)
+ 6. 5. 1940
Ladislav Pluhař - advokát, přísedící zemského výboru, osobnost brněnského veřejného života
* 7. 5. 1949
Vlastimil Moravec - český cyklista, vítěz Závodu míru
* 7. 5. 1862
Josef Kupka - 11. biskup brněnský (1931–1941), světící biskup brněnský (1924–1931), apoštolský administrátor brněnské diecéze (1926–1931);
* 7. 5. 1845
Josef Pospíšil katolický kněz, spisovatel, filozof, profesor teologie, vrchní ředitel biskupského alumnátu, národní
buditel, spoluzakladatel katolické strany národní a poslanec na zemském sněmu
* 7. 5. 1817
+ 29. 5. 1880 Karel van der Strass - právník, advokát, v letech 1876–1880 starosta města Brna
* 7. 5. 1905
Ferdinand Herčík - biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel
Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně
* 8. 5. 1891 + 9. 5. 1942 Václav Jiříkovský - divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně
+ 8. 5. 1885
Karel (Pavel po vstupu do řádu) Křížkovský - hudební skladatel, regenschori, učitel Leoše Janáčka, první dirigent
mužského pěveckého sboru Beseda brněnská
+ 8. 5. 1895
Josef Fanderlik - český politik, říšský poslanec, významný pracovník brněnského Sokola
8. 5. 1991
Návštěva prince Charlese s princeznou Dianou v Brně
9. 5. 1991
Smlouva o partnerství s městem St. Pölten
+ 9. 5. 2010
Otakar Motejl - právník; první veřejný ochránce práv ČR
+ 10. 5. 1982 Vilém Šindler - sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích, mistr ČSR v běhu na 1500 m
(1924) a 800 m (1926 a 1927), na 10 km v silničním a přespolním běhu (1923) účastník OH 1924 a 1928
* 12. 5. 1975
David Kostelecký - sportovec – sportovní střelba, olympijský vítěz (Peking 2008, střelba-trap)
+ 12. 5. 1901 František Zeibert - katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel brněnského
biskupského alumnátu, profesor církevních dějin a kanonického práva, člen zemské školní rady
* 12. 5. 1878
Jaroslav Syřiště - architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech 1939–1940
a 1945–1946
+ 12. 5. 1971 Ludvík Kundera - muzikolog, hudební pedagog; první rektor JAMU
* 14. 5. 1316
Karel IV. - český a německý král a římský císař, 1333–1350 markrabě moravský
15. 5. 1784
Vznik magistrátu města Brna volbami 24 členů měšťanského výboru
* 16. 5. 1909
František Kožík - prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor prací
pro děti a rozhlasových her, operní a operetní textař, filmový a televizní dramaturg a scenárista, pracovník
Radiojournalu v Brně
+ 17. 5. 2009 Zdeněk Pospíšil - sportovec - atletika (sprinter), účastník XV. OH 1952 v Helsinkách, držitel československého
rekordu v běhu na 100 m v roce 1952 (10,6 s); vynikající malíř, grafik a designer
* 18. 5. 1879
Gustav Frištenský - legenda českého i světového zápasnictví
+ 18. 5. 1945 Vladimír Helfert - hudební vědec, skladatel, profesor hudební vědy na FF MU v Brně, zakladatel Hudebního
archivu Moravského zemského muzea v Brně, dirigent Orchestrálního sdružení v Brně
+ 18. 5. 1950 Hynek Bulín - právník, politik, sokolský a menšinový pracovník, účastník domácího odboje za první světové
války
* 19. 5. 1921
Karel Kopecký - sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR
+ 19. 5. 1899 František Alois Šrom - advokát a politik; hlavní představitel staročechů na Moravě; poslanec zemského (od 1861)
a říšského (1873–1879) sněmu; doživotní člen panské sněmovny (18.1.1887); náměstek zemského hejtmana
(1884)
+ 20. 5. 2008 Jan Hird Pokorný - brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově
* 25. 5. 1914
proslulý architekt
+ 20. 5. 1799 Jan Nepomuk Mitrovský - přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké
mineralogie, spisovatel, hudební skladatel
+ 21. 5. 1993 Jánuš Kubíček - malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století,
významná osobnost kulturního života v Brně
+ 21. 5. 1911 Jan Procházka - zakladatel prvního velkého českého papírnického podniku v Brně
* 21. 5. 1865
Jaroslav Jiljí Jahn - mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky
* 21. 5. 1881
Jan Macků - biolog, mykolog, profesor brněnské české techniky
* 22. 5. 1921
Gustav Brom - hudebník, kapelník, klarinetista, saxofonista a zpěvák
+ 22. 5. 1939 Jiří Mahen (vl. jménem Antonín Vančura) - spisovatel, básník
+ 22. 5. 2010 Jarmila Palivcová-Karlíková - operní pěvkyně
24. 5. 1926
Zahájení provozu letecké linky Praha–Brno–Bratislava–Košice
24. 5. 1884
Zahájení provozu parní pouliční dráhy v Brně
24. 5. 1867
Zavedení číslování domů dle ulic
+ 25. 5. 1887 Jindřich Blažej Vávra (Wawra) - botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel
z českých zemí (od 1857)
* 26. 5. 1902
Bohuš Fleischer - sportovec-atlet, běžec na 100 až 800 m, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924,
1929), člen rekordních a mistrovských štafet, čs.
		rekordman v běhu na 500 m časem 1:08 minut (1925)
* 27. 5. 1924
Jaroslav Janák - analytický chemik, vynálezce objemového plynového
		chromatografu (1952), vysokoškolský pedagog, čestný doktor VUT v Brně
* 28. 5. 1884
Edvard Beneš - sociolog, diplomat, politik a státník, druhý československý
		prezident
* 29. 5. 1897
Erich Wolfgang Korngold - světoznámý hudební skladatel a dirigent
+ 29. 5. 1988 Vladimír Menšík - herec, konferenciér, vypravěč a bavič
+ 30. 5. 1926 Edward Babák - fyziolog, přednášel i všeobecnou biologii a zabýval se duševním
		vývojem dítěte
30. 5. 1945
Vystěhování Němců z Brna
+ 31. 5. 1976 Viktor Strniště - sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman v běhu na střední
		tratě (20. léta 20. století)
* 31. 5. 1905
Zdeněk Jahn - sportovec-atlet, čs. reprezentant a rekordman ve sprintech, mistr
		ČSR v běhu na 100 a 200 m (v letech 1926, 1930)
+ 31. 5. 1868 František Sušil - kněz - buditel, sběratel moravských písní (nasbíral jich téměř 1800
		a vydal je i s nápěvy v roce 1835, 1840 a poslední největší sbírku v letech 1853–1860)
Ivan Mašek, šéfredaktor
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/
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PLACENÁ INZERCE
NABÍZÍM doučování, výuku a překlady angličtiny nebo
francouzštiny dětem, žákům ZŠ, středoškolákům i dospělým
dle domluvy, email: hanahajkova©centrum.cz, tel.: 775 104 820
KOMINICTVÍ ŠMORA Stanislav provádíme prohlídky komínů +
vystavení zprávy, vložkování, revize, měření spalin, prohlídky kamerou.
Tel.: 539 013 774, mob.: 605 373 313
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
HODINOVÝ manžel-opravy, údržba v bytech, tel.:728101936
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, servis, bezdrátové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
PILATES STUDIO 7 Bolí vás záda? Chcete zhubnout? Cvičení
PILATES, POWER JOGA, ZUMBA a jako novinka v Brně PILATES STROJE
REFORMER. www.pilatesstudio7.cz ,
V Újezdech 7, Brno – Medlánky, tel.: 775 770 609.
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole.
ÚT, ST, ČT 15-18 hodin. Tel.: 549 250 323
FYZIOTERAPEUTKA M. Mrňousová nabízí pravidelné jogové cvičení.
Cvičení ozdravuje pohybové stereotypy a přispívá k tělesné i duševní
pohodě. Je vhodné pro všechny věkové kategorie i profese.
Tel.: 723 114 276
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853
KOUPÍM byt v OV 1+kk v Řečkovicích.Tel.: 732329274
KOUPÍM byt i zadlužený i v privatizaci 720 551 215
KOUPÍM od majitele byt 2+1 v Řečkovicích. Tel: 603 104 983
HODINOVÝ MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář. Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
MATEŘSKÁ školka s výukou angličtiny CREATIVE KIDS zahajuje zápis
dětí na školní rok 2011/2012. Rodinné prostředí, individuální přístup,
lokalita Královo Pole (zastávka tramvaje Kartouzská).
Tel. 732 725 751, www.creativekids.cz
PŮJČKA od 5000,- Kč bez poplatku předem, bez volání na linky 900.
Brno a okolí. Tel: 608 282 608
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
MONTÁŽE A OPRAVY voda, topení, plyn. Tel.: 603 441 181
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocian. Tel.: 603 528 515
KOUPÍM byt v Řečkovicích 2-3+1 ne přízemí a posl. patro.
Rychlé jednání. Tel.: 775 667 214
DĚTSKÉ tábory-sport., jazykové, taneční, výtvarné, s flétnou,
pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let.
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
Prodej bytu OV 3+kk
v novostavbě malého bytového
domu rodinného typu v Kr. Poli,
na ul. Bulharská. K dispozici
zahrada ve vnitrobloku, možnost
parkovacích stání.
Byty 3+kk o CP 85 m2 a 97 m2
s lodžií 8 m2.
Cena od 3.570.000,-Kč
Tel: 777 307 307
Placená inzerce

KOUPÍM od majitele byt 2+1 v Řečkovicích. Tel: 603 104 983
NAUČÍM TENIS 200/Kč/hod. Tel.: 724 643 197
PRODÁM n. pronajmu garáž ul. Novoměstská 1a - 721 221 616
OPRAVY střech-pokrývač, klempíř, tesař, zedník, ochrana
proti holubům, kompletní i dílčí práce. Tel.: 603 510 009
HLEDÁM prostory pro obch. činnost v centru Řečkovic,
možno i přízemí RD 60 m². Tel.: 773 826 841
PRONÁJEM zahrádky na jeden týden v červnu s chatkou,
voda, elektřina. Tel.: 773 826 841
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587
VYMĚNÍM OB 1+1 Černá Pole za OB 3+1 v Řečkovicích,
Kr. Pole, Medlánky s doplatkem. Tel.: 777 348 226
KOSMETIKA PEDIKÚRA, nově otevřeno, zdrav. středisko,
Vránova 172, Řečkovice. Tel.: 606 526 655
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 606 508 946
POMOHU při problémech ve vztazích, psychických potížích,
depresi, únavě. Dům terapie, Riegrova 6, Královo Pole.
Objednat předem. Ing. Jaroslav Chládek, m. 728 256 067, www.lsvj.cz
NOVĚ BODYSTYLING Medlánky, ZŠ Hudcova
středa v 18.30 hod. www.ddfitness.cz
PRÁVNÍ rady a inzerce nemovitostí zdarma, www.rapravo.cz
KOUPÍM byt 3+1 Řečkovice, hotovost, nejsme RK! Tel.:605817915
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, HROMOSVODY v bytech,
domech, opravy, nové instalace, revize, servis 24 hod.
Tel.: 777 17 19 26, www.elektrosova.cz
PODLAHY a dveře. Potřebujete novou podlahu? Zaměříme,
přivezeme, položíme. Akce květen. Montáž zdarma při dodání
materiálu. Tel.: 775 785 243
PRONAJMU garáž v Řečkovicich za bývalými kasárnami.
Tel. 608 814 466
PŘIJĎTE mezi nás! Spol. od r. 1991 na čes. trhu hledá dynamické,
pracovité a komunikativní kolegy. Podmínka: vlastní auto,
vše ostatní Vás naučíme. Možnost na HPP i na VPP. Zajímavé
finan. ohodnocení. Domluvení pohovoru tel. 724 995 613,
po-pá od 10,00-16,30 hod. Sídlo firmy: Žebětínská 40, Brno

V dubnu oslavili své jubileum

Marie JANKOVÁ
Anna KOVÁŘOVÁ
Stanislav VORTNER
Vlasta MENŠÍKOVÁ
Vladimír ŠVANDA
Milada HAVELKOVÁ
Božena ŠMERDOVÁ
Ivan KOLYBELNÍK
Marie ŠTIKAROVÁ
Vladimír HRUBÝ
Věroslav FRANTA
Antonín ODEHNAL
Jaroslav DAŠKA
Jaroslav KAČER
Eleonora VAŠKOVIČOVÁ

96 let
95 let
92 let
92 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SPORTOVEC ROKU 2010
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST RADNICE HOSTILA V PÁTEK 25. BŘEZNA SPOLEČENSKOU
AKCI S NÁZVEM SPORTOVEC ROKU 2010.
POZVÁNI BYLI VYBRANÍ SPORTOVCI, TRENÉŘI
A SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘI, KTEŘÍ PŮSOBÍ
V NĚKTERÉM Z ODDÍLŮ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI,
NEBO NAŠI MĚSTSKOU ČÁST REPREZENTUJÍ
VE MĚSTĚ BRNĚ ČI V CELOREPUBLIKOVÝCH
SOUTĚŽÍCH, NEBO DOKONCE I V EVROPĚ A VE
SVĚTĚ.

Oceněno bylo ve svých kategoriích celkem 10 sportovců, 5 trenérů,
3 funkcionáři a 5 sportovních družstev. Novinkou oproti předchozím
ročníkům se stalo vyhlášení absolutního vítěze. Nejlepším sportovcem
Řečkovic a Mokré Hory za rok 2010 se stala zápasnice TAK Hellas Brno
- Adéla Hanzlíčková, mistryně ČR v kategorii kadetek i juniorek a bronzová
medailistka z Mistrovství Evropy v Sarajevu.
Všichni pozvaní si převzali ceny z rukou starosty městské části Marka
Viskota a vzácného hosta – hráčky brněnského Valosunu, dlouholeté
reprezentantky a stříbrné medailistky z loňského Mistrovství světa v basketbalu žen Ivany Večeřové. Příjemné odpoledne moderoval Jiří Růžička.
Děkuji všem členům komise Sportu za spolupráci při přípravách této
oblíbené ankety a také všem, kteří mi s organizací celé akce pomáhali.
Jednotlivci:
Jaroslav Horák (1. NH Brno) – nejlepší národní házenkář roku 2010 v ČR
Martin Pragač (TAK Hellas Brno) – mistr ČR žáků, úspěšný i v zahraničí
Nikola Debrecini (TAK Hellas Brno) – mistryně ČR kadetek,
členka reprezentace ČR
Alois Hanzlíček (TAK Hellas Brno) – mistr ČR juniorů, člen reprezentace ČR
Adéla Hanzlíčková (TAK Hellas Brno) - mistryně ČR kadetek a juniorek,
3. na ME v Sarajevu
Stanislav Janeček (BC Řečkovice) – nejužitečnější hráč meziměstské
soutěže v badmintonu
Patrik Kugler (Bowling bar Brno) – 3. na mistrovství ČR a vítěz ČP
v šipkách juniorů
Klára Svobodová (SKP Kometa badminton Brno)
– úspěšná badmintonistka v kategorii U17
David Titz (Gymnázium Řečkovice) – účastník světových florbalových her
(kvarta A)
Barbora Valtrová (Gymnázium Řečkovice) – členka volejbalové
reprezentace ČR (oktáva A)
Trenéři:
Jan Musil (1. NH Brno) – šéftrenér mládeže
Mgr. Pavel Kučera (TAK Hellas Brno) – trenér reprezentace ČR kadetek
a sportovních tříd
Petr Kaniok (TJ Sokol Řečkovice) – trenér bojových umění,
nositel 6. stupně černého pásku
Tomáš Pivoňka (Orel Řečkovice) – trenér florbalistů v kategorii elévů
Martin Jelínek st. (SK Řečkovice) – úspěšný fotbalový trenér dorostu
a přípravky
Funkcionáři:
Roman Zajíček (1. NH Brno) – dlouholetý funkcionář a mluvčí klubu
MUDr. Jan Mašek (TJ Sokol Řečkovice) – dlouholetý člen výboru, vedoucí
odboru sportu
Josef Kameník (Futsal Řečkovice) – sestavil nový B tým, který bez porážky
vede III. třídu
Družstva:
1. NH Brno - starší žáci, úspěšní účastníci letošního MČR
TJ Sokol Řečkovice - „Malý Teamgym“, 2. na přeboru oblasti
(akrobacie + trampolína)
Orel Řečkovice - florbalový tým elévů, účastníci orelského mistrovství ČR
ve florbalu
SK Řečkovice – dorostenci, nejlepší tým II. třídy městského fotbalového
přeboru
Navisys Hroši Brno - účastníci baseballové extraligy ČR
Nejlepší sportovec roku 2010:
Adéla Hanzlíčková (TAK Hellas Brno) - mistryně ČR kadetek a juniorek,
3. na ME v Sarajevu
Richard Foltýn, předseda komise sportu a člen rady MČ

SPORT
Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na květen:
Národní házená – 1. liga mužů
1. 5. 1. NH Brno : Sokol Krčín 14.00 hod.
21. 5. 1. NH Brno : TJ Plzeň Újezd 16.00 hod.
22. 5. 1. NH Brno : Avia Čakovice 11.00 hod.
(hřiště při ZŠ Novoměstská)
Fotbal – II. třída městský přebor
7. 5. SK Řečkovice : Svratka B 16.30 hod.
21. 5. SK Řečkovice : Líšeň C 16.30 hod.
28. 5. SK Řečkovice : Lelekovice 16.30 hod. - III. třída městská soutěž
14. 5. SK Řečkovice B : Slatina B 16.30 hod. - dorostenecká liga
7. 5. SK Řečkovice : Žebětín 14.15 hod.
21. 5. SK Řečkovice : Chrlice B 14.15 hod.
26. 5. SK Řečkovice : MCV Brno 17.30 hod. - přátelsky
15. 5. výběr Řečkovic : FC 7ths Londýn 13.30 hod.
(vše fotbalové hřiště na Novoměstské)
Badminton – BC SmartLife Řečkovice
21. 5. turnaj Malý Open 10.00 hod.
(tenisová a badmintonová hala Sprint)
Volejbal – krajský přebor žen
7. 5. Orel Řečkovice : Sokol Šlapanice 10.00 a 13.00 hod.
21. 5. Orel Řečkovice : Loko Břeclav B 10.00 a 13.00 hod.
(orelské sportoviště na Medlánecké)

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Májové sportovní dopoledne SK KP
8. 5. Společná akce míčových sportů pro děti
(stará hala, zadní vchod 9.00 – 12.00 hod.)
Házená – Extraliga mužů
7. 5. KP Brno : Přerov 17.00 hod.
21. 5. KP Brno : Frýdek – Místek 17.00 hod
(stará hala)
Futsal – 1. liga mužů
6. 5. Tango Brno : Era - pack Chrudim 19.30 hod.
(případný 4. semifinálový zápas – nová hala)
Termínovou listinu na měsíc ČERVEN zasílejte nejpozději do 10. 5. na
e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz
Richard Foltýn – předseda komise sportu

informuje:
1. výročí otevření Sportareálu Družstevní
V sobotu 28. května oslavíme 1. výročí otevření Sportareálu
Družstevní.

Na parkovišti před sportareálem pro Vás bude od 15 do
19 hodin připraven zábavný program. Můžete se těšit na
soutěže o ceny, skákací hrad a mnoho dalšího.
Každý, kdo si přijde v sobotu 28. května zaplavat nebo
zacvičit, se může těšit na příjemný dárek. Děti z plavecké
školy Rybka mají v sobotu 28. května vstup do bazénu
zdarma (nezapomeňte legitku plavecké školy!).
Michal Kočař
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KULTURA

HUDBA A ŘEČ

Zahájení letošní výstavní sezóny
První letošní výstava obrazů v naší Galerii na radnici s názvem Krásy
přírody byla společnou prezentací tvorby Marie Bernardi a Zdeňka
Tichého převážně z posledních let. Ani tentokrát, ostatně jako i dříve,
nebyli návštěvníci výstavy zklamáni a oba malíři se představili nejen
tradiční námětovou skladbou obrazů, ale i novými tématy, které dodaly
výstavě na svěžesti.
Pestré olejomalby - tolik obdivované kytice Marie Bernardi - byly
tentokrát doplněny i několika krajinkami, a navíc velmi zdařilými obrazy
provedenými technikou akvarelu či pastelu.
Zdeněk Tichý vedle krajin z různých části naší vlasti nabídl pohled
do malebných partií Středomoří, které ho oslovilo jak půvabem lodí
a přístavů, tak samotnou hladinou věčně proměnlivého moře. Vedle
těchto námětů se představil i jako pozorný pozorovatel a talentovaný
malíř městských pohledů, zákoutí a menších vedut.
Umění obou výtvarníků na vernisáži 15. dubna v podvečer ocenilo
obdivem na padesát návštěvníků, setkání navíc zdařile zpříjemnili
studenti ZUŠ V. Kaprálové z Králova Pole pod vedením paní učitelky
Olgy Dvorské. Kytaristé Anna Tišnovská, Martina Klocová, Vojtěch
Pospíšil a Jakub Mašek spolu s flétnistkou Lenkou Kovářovou sklidili za
svoje vystoupení zasloužený potlesk. Start do sezóny 2011 byl tedy více
než zdařilý.
Ivan Koláčný

Křížovou cestou s Liborem Bartošem
Velikonoční čas je vhodné si připomenout nejen jako svátky jara, ale
rovněž jako největší svátek všech křesťanů. Osud Spasitele Ježíše Krista
od jeho odsouzení k smrti na kříži, přes bolestné nesení svého vlastního kříže na vrchol Golgoty až po samo ukřižování, bylo a dodnes je
jedním z nejčastěji zobrazovaných námětů v křesťanském spirituálním
výtvarném umění.
Většina malířů se vždy snažila témata čtrnácti zastavení křížové cesty
zobrazit co nejrealističtěji s důrazem na detail. Malba Libora Bartoše,
akademicky erudovaného výtvarníka, se tomuto pojetí částečně
vymyká. Jeho netradiční malba biblických námětů je pouze náznaková,
na světlých plochách jsou obrysy jednotlivých postav a dějů naznačeny
jen ostrou tmavou linkou a pastelovými odstíny prozářených tónů,
které obrazy odkazuje do oblasti mysticismu, tajemna, jímž je ostatně
obestřeno i následující zmrtvýchvstání Krista třetího dne po jeho skonu
na kříži. Pojďme se tedy společně podívat na neobvyklé ztvárnění
Křížové cesty v podání obrazů tohoto malíře z nedaleké Dolní Lhoty
u Blanska. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 13. května v 18.00
hodin v Galerii na radnici a výstava potrvá do následující neděle
22. května 2011. Výstava bude otevřena v obvyklé hodiny, tj o víkendech od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin, v pracovní dny od
14.00 do 17.00 hodin.
Na setkání se těší jménem Komise kultury a informací
Ivan Koláčný

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

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ve středu 18. května 2011 v 18.00 v sále školy

KONCERT ke Dni dětí a JARMARK
výtvarného oboru 1. června v 16.00 hodin
v Přírodní zahradě u smrku v Králově Poli, Ramešova 10

úterý 10. 5. 2011 v 18.00 hodin
Hudba a řeč je volným pokračováním již tradičního pořadu se
známými umělci, hudbou a s výjimečnými osobnostmi brněnského kulturního života v přímé besedě s posluchači.
Vystoupí smyčcové trio „GIDEON“ s primáriem Pavlem
Wallingerem, koncertním mistrem Filharmonie Brno (naším řečkovickým občanem) - housle, Karlem Plockem - viola a Janem
Škrdlíkem - violoncello.
Zahraje ukázky z tvorby hudebních skladatelů: P. Vranického, G.
Kleina a J. Haydna.
K besedě přijal pozvání PhDr. Jiří Beneš, bývalý violista slavného
Moravského kvarteta, muzikolog, publicista, dramaturg a zasloužilý člen Filharmonie Brno. V lednu letošního roku obdržel nejvyšší
vyznamenání – Cenu města Brna.
Délka trvání celého pořadu je bez přestávky cca 80 minut
a uskuteční se v zasedací místnosti ÚMČ, Palackho nám. 11.
Představení je spojeno s realizací veřejné sbírky za účelem
ochrany kulturních památek a tradic – na obnovu a úpravu areálu
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Řečkovické hudební léto
pátek 3. 6. 2011 v 19.30 hodin

Již 4. ročník letních koncertů v hodovém areálu za řečkovickou
radnicí, pořádaný městskou části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
bude ve znamení naší country a folkové scény.
Ke špičkám patří kapela BOKOMARA s kapelníkem Lubošem
Javůrkem. Od roku 2005 spolupracuje s paní Naďou URBÁNKOVOU,
pětinásobnou Zlatou slavicí. Zpěvačka patřila zejména
v 70. letech k naprosté špičce naší populární hudby. Zpívala
i hrála v Semaforu, zejména s Country beatem Jiřího Brabce.
Řadu textů jejich písní napsal Jiří Grosmann. Nenechte si ujít
toto spojení vynikající kapely s naší Zlatou Naďou Urbánkovou.
Za ozvučení a osvětlení ručí profesionální firma Otesound.
Předprodej vstupenek v ceně 100,- Kč zajišťuje BKC Běhounská 17, Brno, a ÚMČ města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého nám. 11 na podatelně.
Mgr. Jiří Mottl

ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Hapalova s podporou městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd
pro seniory ve středu 8. června 2011, odjezd v 7.30
hodin, návrat ve večerních hodinách.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder
na Slovensku.
Přihlásit se lze telefonicky na tel. čísle 604 949 436 u paní
Musilové.
Dále pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
ve středu 15. června 2011, odjezd v 7.00 hodin, návrat
ve večerních hodinách.
Trasa: Litomyšl – zámek, Nové Hrady – zámek, Luže
– kostel.
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20,
v pondělí 16. a 30. května 2011 od 16.00 do 17.00 u pana
Rudolfa Čecha.
Mgr. Leoš Pivoňka, odbor soc. věcí, zdravotnictví a kultury

Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy
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