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KVĚTEN 2012

Nevyhovující nebo zastaralá dětská hřiště, 
parkoviště žádající si rekonstrukci či vybu-
dování nových parkovacích míst, veřejná 
prostranství, která si zasluhují zvelebení v po-
době nového mobiliáře nebo zeleně. To vše 

jsou typické kroky na cestě za příjemnějším okolím, v němž 
společně žijeme. Jednotlivé dílčí krůčky lze činit jen pomalu 
a s ohledem na omezené finanční možnosti rozpočtu, proto 
díky za alespoň nějaký dotační titul zaměřený na tuto oblast. 
Ministerstvo pro místní rozvoj několik posledních let každoročně 
vypisuje program Podpora regenerace panelových sídlišť, který, 
jak ostatně plyne z jeho názvu, napomáhá řešit ty nejmarkant-
nější nedostatky okolí panelových domů. V případě Řečkovic 
a Mokré Hory je v rámci tohoto dotačního programu možné 
žádat na opravy a investice směřující do rozsáhlého území začí-
najícího v okolí ulic Novoměstská a Žitná a pokračujícího přes 
Boskovickou, Letovickou a Kunštátskou až k Horáckému náměstí 
a Vlasty Pittnerové.

Stejně jako v mi-
nulých letech, také 
letos počet žádostí 
a poptávka po 
podpoře ze strany 
obcí a měst výrazně 
překračovaly 
nabídku a možnosti 
vypsaného dotač-
ního titulu. Jsem 
proto velice rád, že 
náš projekt obstál 
v konkurenci ostatních obcí. Jako městská část jsme navíc měli 
situaci notně ztíženou, neboť ministerstvo dopředu avizovalo 
podporu maximálně dvou projektů z jednoho města, což při 
počtu žádostí z jednotlivých brněnských městských částí naši 
výchozí situaci ještě 
komplikovalo. 

Nakonec pro nás 
vše dobře dopadlo 
a do městské části 
poputuje dotace 
ve výši 3,54 mil. 
korun na celkem 
4 konkrétní akce. 
Zrekonstruováno 
bude dětské hřiště 
mezi bytovými 
domy Letovická 14 
a 16, na kterém přibude nový povrch a nové herní prvky, včetně 
několika fit prvků pro maminky nebo ostatní kolemjdoucí. Nový 
povrch dostane parkoviště za Základní školou Horácké náměstí 
a celkem 12 nových parkovacích míst bude vybudováno před 
bytovými domy na ulici Vlasty Pittnerové. Zahájení prací lze 
očekávat v červnu letošního roku.

Marek Viskot 

Slovo starosty
Pohled na žloutnoucí fotografie často vyvolává nostalgické pousmání. 

Opravdu k neuvěření dnes bývá svědectví snímků zachycujících prázdné 
ulice, v nichž sveřepým fotbalovým či hokejovým turnajům místní omla-
diny nepřekáží žádný automobil.

Vskutku panovaly doby, kdy městské silnice sloužily ke hrám a kdy 
soužití motoristů s chodci nepatřilo k častým jablkům sváru, neboť těch 
prvních bývalo jako šafránu.

Alespoň částečně zachovat onoho ducha uplynulých časů se pokouší 
dopravní značka vyznačující obytnou zónu. Patrně nikoli náhodou se 
s přibývajícími auty objevují i nové žádosti, aby za takovou zónu bylo 
prohlášeno stálé více míst. Na první pohled chvályhodný úmysl však 
v sobě skrývá také příslovečné čertovo kopýtko. Proto je vhodné připo-
menout si zásady provozu v takových oblastech.

Pravidla, kterak se v obytné zóně chovat, stanovuje paragraf 39 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Dozvíme 
se zde, že v obytné zóně smějí chodci užívat komunikaci v celé její šířce 
a že jsou tu povoleny hry dětí na pozemní komunikaci. Přitom ovšem 
musí chodci umožnit jízdu vozidlům, to platí i pro hrající si děti. V obytné 
zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km v hodině, přitom musí dbát 
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě 
nutnosti musí i zastavit vozidlo. Stání je v obytné zóně dovoleno jen na 
místech označených jako parkoviště.

Protože v řadě ulic nelze nic, co by se parkovišti alespoň trochu podo-
balo, vůbec vytvořit, vzniká nepříjemná potíž – v případě zřízení obytné 
zóny by odtud musela všechna auta zmizet. Ani zpomalení dopravy, 
které zřízení takové zóny přináší, nebývá vždy jen ku prospěchu. Platívá 
též, že vjezd do obytné zóny zdůrazňuje zvýšený práh. Zřetelně slyši-
telné rázy, jež při jeho přejezdu vydávají kola automobilů, obyvatelům 
okolních domů samozřejmě klidu nepřidají. Zavedení obytné zóny tak 
nezřídka vyvolává nové obtíže.

S obytnými zónami se však (i přes jejich určité nevýhody) setkávat 
budeme. Je proto jistě vhodné připomenout si ještě jedno pravidlo, 
které se k nim váže. Jeho neznalost totiž může způsobit zbytečné 
nehody. V odstavci 1 paragrafu 23 silničního zákona se dočteme, že 
při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí řidič 
dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucích 
po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo 
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. 
Při vyjíždění z obytné zóny tedy dáváme přednost.

Uvedené pravidlo bezpochyby zřetelně dokládá, že znalost zákona 
a jeho respektování ochraňuje majetek, zdraví i životy. Spojí-i se pak 
úcta k zákonu s prostou lidskou ohleduplností, rázem pohasne většina 
patálií a svárů, s nimiž se v každodenním silničním provozu setkáváme. 
Pamatujme, že téměř každý z nás rozhoduje svým dílem, zda bez úhony 
dorazíme do cíle.

Ladislav Filipi, místostarosta

Pravidla obytných zón

VÝZVA
Hledáme svědky autonehody, při které byl sražen stříbrnou 

Octavií 14letý chlapec dne 10. 4. 2012 v 15.15 hodin na přechodu 
pro chodce u konečné tramvaje č. 1. Informace, prosím, volejte na 
tel. 776012552 nebo na Policii ČR či městskou policii.

Děkuji všem za spolupráci.
Alena Pávková

Dětské hřiště Letovická 14 – 16, stávající stav

Parkoviště Vl. Pittnerové, stávající stav



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DĚTSKÝ DEN
ZA RADNICÍ

Kdy:  pátek 1. června 2012 od 15:00 do 21:00 hodin
KdE: areál bývalého pivovaru na Palackého náměstí  

v Řečkovicích
Odpoledne plné zábavných soutěží, jízdy na ponících a dalších 

atrakcí moderuje Veronika Poláčková. Za účast v soutěžích obdrží děti 
odměny. Na závěr se uskuteční opékání špekáčků.

Spolupořadatelem akce je TJ SOKOL Řečkovice.

ÚMČ brno-Řečkovice a Mokrá hora

Sekretariát je oddělením úřadu městské části. Zabezpečuje různorodé činnosti 
týkající se chodu úřadu i činnosti určené především občanům. Pod souhrnné ozna-
čení sekretariát jsou zahrnuty zejména následující činnosti: 

administrativa starosty, místostarostů, zastupitelstva, rady, výborů, komisí a ta-
jemníka ÚMČ, přijímání stížností, podnětů a oznámení občanů vč. jejich evidence, 
vedení spisové služby úřadu, plnění úkolů na úseku sčítání lidu, domů a bytů, dozírání 
na dodržování právních předpisů o státních symbolech, vedení agendy dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zajišťování 
chodu podatelny a telefonní ústředny, evidence podpor „de minimis“, vykonávání 
funkce opatrovníka osobám neznámého pobytu při správním řízení, spolupráce 
s městem Brnem při vytváření koncepce a budování městského informačního 
systému, budování informačního systému úřadu, vedení matriční agendy ve věcech 
narození, manželství a úmrtí, rozhodování o změně jména a příjmení, ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu na listinách, vydávání 
ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (CzechPoint), sepisování 
souhlasného prohlášení o určení otcovství, vystavování vysvědčení o právní způsobi-
losti k uzavření manželství a osvědčení k uzavření církevního sňatku, zprostředkování 
kontaktu pro občany prostřednictvím ministerstva vnitra, registrace divadelních 
představení, společenské zábavy, hudební a estrádní produkce, vedení agendy týka-
jící se pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků, zajišťování 
kulturních akcí pořádaných městskou částí (hody, dětská představení, koncerty, 
výstavy), přijímání inzerátů do časopisu Řeč, přijímání oznámení o shromážděních 
nepřesahujících rámec městské části. 
Umístění oddělení:  přízemí, I. poschodí
Složení oddělení:
– vedoucí: Mgr. Jana Mikulcová, tel. 541421737, 
  e-mail mikulcova@reckovice.brno.cz
– matrikářka:  Lucie Říhová, DiS., tel. 541421747, 
  e-mail rihova@reckovice.brno.cz
– sekretariát starosty:  Dita Hofbauerová, tel. 541421712, 
  e-mail hofbauerova@reckovice.brno.cz
– sekretariát tajemnice:  David Brdíčko, tel. 541421713,
  e-mail brdíčko@reckovice.brno.cz
– informatik:  Bc. David Konštanský, tel. 541421714, 
  e-mail konstansky@reckovice.brno.cz
– kultura, inzerce v Řeči:  Hana Fišlová, tel 541421748, 
  e-mail fislova@reckovice.brno.cz
– podatelna:  Marie Plšková, tel. 541421711, 
  e-mail plskova@reckovice.brno.cz
– údržba, řidič:  Ivan Navrátil, tel. 541421746, 
  e-mail navratil@reckovice.brno.cz

Bližší informace o jednotlivých agendách jsou uvedeny na  
www.reckovice.brno.cz – Životní situace – Sekretariát a informatika.

Mgr. Jana Mikulcová, vedoucí sekretariátu

5. mimořádná schůze rMČ se konala 28. 3. rada:
• požádala Radu města Brna (v souvislosti s novelou školského zákona) o vypsání 

konkurzu na obsazení míst ředitelů na MŠ Tumaňanova 59 a MŠ Měřičkova 46.

24. schůze rMČ se konala 4. 4. rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2012,
• ustavila komisi pro otevírání obálek s nabídkami na dodávku a instalaci výtahů  

v domě Novoměstská 7-19 a komisi, která bude hodnotit nabídky na plnění této 
zakázky,

• schválila smlouvu o dílo s firmou KAVYL, Mohelno 1, Mohelno, na opravu sanace 
svahu u nákupního střediska Vysočina,

• schválila od 1. května 2012 nové nájemné z pozemků, které již není regulováno 
cenovým výměrem Ministerstva financí ČR:
1)  nájemné z pozemků zastavěných garážemi jiného vlastníka: 60 Kč/m2/rok,
2)  nájemné z pozemků mimo rekreační oblasti a zahrádkářské osady, nesloužící 

k podnikání, plochy zastavěné rodinnými domy, zahrádky za RD, předza-
hrádky, dvorky, zahrádky: 20 Kč/m2/rok,

3) nájemné z pozemků v zahrádkářských osadách:  Úlehle: 6 Kč/m2/ rok,
  Cihelna: 8 Kč/m2/rok,
  K Západi: 10 Kč/m2/rok,
  Podhájí: 12 Kč/m2/rok,
  Vodojem: 12 Kč/m2/rok,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy, prodeje a nabytí nemovitostí,
• projednala zprávu z jednání kontrolního výboru,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

Xii. zasedání zMČ se konalo 19. 4. zastupitelstvo:
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2012,
• projednalo novelu vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostran-

stvích, nenavrhlo žádné další prostory pro volné pobíhání psů, navrhlo však 
jako místo, kam je vstup se psy zakázán, nové hřiště na pétanque v ulici Pod 
zahradami,

• projednalo novelu vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských 
zařízeních a restauračních zahrádkách, nenavrhlo žádná místa, kde by bylo 
možno veřejnou produkci hudby vykovávat jen v určeném čase,

• projednalo majetkové záležitosti – prodeje a nabytí pozemků,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

 L. F.

Informace ÚmČ
zpráva z 5. mimořádné schůze rMČ  

a ze 24. schůze rMČ a z Xii. zasedání zMČ
Sekretariát ÚMČ

bude v zasedací síni Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
slavnostní vítání nových občánků naši městské části. Rádi bychom na této 
slavnostní akci přivítali děti narozené v roce 2012 s jejich rodiči, sourozenci, 
prarodiči, dalšími příbuznými a hosty. Pro tuto akci je připraven krátký kulturní 
program, dárek pro novorozence a pozornost pro maminky. 
Součástí bude i zápis do pamětní knihy naší městské části. 
Rodiče dětí narozených v tomto kalendářním roce se mohou na toto slavnostní 
vítání přihlásit osobně u paní H. Fišlové, kancelář č. 92 (přízemí) nebo tel. 
541 421 748 nebo email: fislova@reckovice.brno.cz.  

Ivan Mašek, místostarosta městské části

Vítání
občánků

V sobotu 19. května 2012  
v době od 10,00 a od 11,00 hodin 

Upozornění občanům - úhrada poplatku  
za komunální odpad 2012

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad, 
že je třeba jej uhradit do čtvrtka 31. května 2012. Podrobnosti byly zveřejněny 
v únorovém čísle tohoto zpravodaje nebo na webových stránkách Magistrátu 
města Brna www.brno.cz/odpady. 

Ivan Mašek, místostarosta městské části

MČ brno-ŘEČKovicE a MoKrÁ hora
zve všechny správné holky a kluky na tradiční
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V březnovém čísle zpravodaje byly zveřejněny termíny čištění komunikací po 
zimním posypu, které nyní doplňujeme o zbývající termíny čištění komunikací do 
konce roku 2012 a informace týkající se odtahování vozidel. 

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera 
společnost Brněnské komunikace, a. s., a to dle § 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích. Také letos bude tuto činnost provádět firma Černý, 
která bude odtažená vozidla umísťovat na odstavnou plochu na adrese Jihlavská 31, 
625 00 Brno-Starý Lískovec (proti staré nemocnici), tel. 547 357 384. Cena za odtažení 
zůstává ve výši 1 800 Kč a parkovné 120 Kč za den. 

Vrácení vozidla zpět na místo, odkud bylo odtaženo, se bude provádět pouze 
v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla. Cena za odtah, jeden 
den parkování a  přepravu vozidla zpět činí v tomto případě 3 720 Kč (všechny ceny 
jsou vč. DPH).

Bloková čištění místních komunikací:

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:   30. 5., 3. 9. a 14. 11.

BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM.,  DLOUHÉ HONY, 
JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA  vč. parkovišť
TERMÍN:   4. 6., 5. 9. a 15. 11.

BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, 
DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parko-
višť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. 
parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN:   6. 6., 10. 9. a 16. 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 NÁMĚSTÍ
TERMÍN:   24. 5., 4. 9. a 14. 11.

BLOK č. 5
UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část 
k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, 
KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE
TERMÍN:   31. 5., 6. 9. a 15. 11.

BLOK č. 6
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, 
KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, 
POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  7. 6., 13. 9. a 16. 11.

Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou jen úseky ulic 
v trase linek MHD, není-li dále uvedeno 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:   18. 6. a 19. 9.

BLOK č. 8 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů, 
MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN:  20. 6. a 24. 9.

BLOK č. 9 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA, VÁŽNÉHO, MARIE 
HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA
TERMÍN:   22. 6. a 20. 9.  

BLOK č. 10 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA vč. parko-
viště u pasířství
TERMÍN:  29. 6. a 27. 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:  11. 6., 12. 9. a 19. 11. 

BLOK č. 12  (PARKOVIŠTĚ/2):  
PODPĚROVA - polyfunkční dům 2x, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, 
NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, 
MEDLÁNECKÁ 10–14 
TERMÍN:  13. 6.,  17. 9. a 20. 11. 

BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN:  14. 6., 14. 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:  21. 6., 21. 9. a  20. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací 

BLOK č. 15  (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, PALACKÉHO 
NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA, MAŘÍKOVA - část 
k areálu Badger Meter s. r. o., JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d 
po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu k rybníku, K ZÁPADI  - část za 
domy k zahrádkám
TERMÍN:  17. 7. 

BLOK č. 16  (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole,  KUNŠTÁTSKÁ - odbočka k Měřičkově 44, 
KUNŠTÁTSKÁ - příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ 
- úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské 
TERMÍN:  18. 7. 

Pavel Stránský, oddělení životního prostředí

Termíny čišTění míSTních komunikAcí V roce 2012 – čáST č. 2

Také letos 1. června budou moci 
občané a návštěvníci naši městské části 
v obou kostelích poznávat a obdivovat 
duchovní a umělecké skvosty křesťanství, 
které nejsou pouze výrazem minulosti, ale 
i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý 
kulturně-duchovní program, který bude 
zahájen v kostele sv. Vavřince mší svatou 
v 18,00 a bude pokračovat nepřetržitým 

programem do 24,00 hodin, kdy bude ukončen závěrečným půlnočním 
požehnáním. Ve Sboru páně Církve československé husitské bude program 
zahájen v 17,00 hodin výtvarnou dílnou inspirovanou biblickými příběhy 
aneb tvoření nejen pro děti. Bohatý program pak bude ukončen modli-
tebním ztišením a požehnáním ve 23,30 hodin. 

Protože pátek 1. června je zároveň Den dětí, pořadatelé v programech 
Noci kostelů pamatují také na rodiny s dětmi, které se mohou těšit na zajímavé 
soutěže, výtvarné dílny či prohlídky kostela. 

Srdečně jsou zváni všichni občané a návštěvníci naši městské části.
Více informací na webových stránkách: www.nockostelu.cz.

Michal Fiala, Vratislav Jan Marša

V sobotu 19. května 2012 
vypukne od 10 hodin kulturní akce 
„Středověk na hradě Veveří“, která je 
určena pro rodiny s dětmi a širokou 
veřejnost. V průběhu celého dne se 
uskuteční nejrůznější vystoupení 
se středověkou tématikou, atrakce 
pro děti a tradiční řemeslný trh. 
Po celý den i v průběhu večera lze 
absolvovat prohlídky v dobových 
kostýmech. Od 20. hodiny bude 
program pokračovat ohňovou show a následně vystoupením kapely k poslechu, 
tanci či odpočinku. Brány hradu se uzavřou o půlnoci. Touto akcí bychom rádi 
navázali na ty předchozí, neméně úspěšné pořádané před dvěma lety. Našim cílem 
je nabídnout veřejnosti odpočinkový sobotní program a podpořit státní hrad Veveří. 
Spolupořadatelem této kulturní akce, na kterou vás srdečně zveme, je regionální 
organizace TOP 09 Brno-město. Výše vstupného se nebude lišit od vstupného při 
běžné návštěvě hradu.

Ondřej Vít 

Přijďte prožít středověk na hrad veveří



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

cVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice,  
tel.: 608 644 313, dominocvc@gmail.com 

Pobočka DDM Helceletova - www.ddmhelceletova.cz

NABÍDKA AKCÍ: 

Přihlašujte se prosím na akce min. 3 dny předem: J. Podzemná, 
kontakt v hlavičce.

Sobota 12. 5. 2012   KOŠÍKY A KOŠE  Z PEDIKU 
Od 9:30 do 13 hodin, pro dospělé a šikovné děti od 12 let, pletení  
z barevného i přírodního pediku. Vhodné pro začátečníky.  
Cena dle velikosti výrobku: 250 - 450,- Kč.

Sobota a neděle 26. a 27. 5. 2012  VÝTVARNÝ PLENÉR  
- malování v přírodní zahradě 
U medláneckého rybníka od 9 do 16 hodin 
Krajinářský a výtvarný kurz. Malování v pěkném prostředí medlá-
necké přírodní zahrady v blízkosti jezírka. Pro dospělé a šikovné děti 
od 10 let. Doporučujeme dětem, které rády malují a vydrží to celý 
den.  
Přijďte si namalovat třeba i svůj první obraz. Pomůcky při včasném 
nahlášení zapůjčíme.  V neděli po 16 hodině nás čeká zakončení 
akce s vernisáží a opékáním donesených dobrot na ohni.  
Cena za víkend: 700 Kč děti, 1100 Kč dospělí. 

LETNÍ TÁBORY  
Uzávěrka přihlášek 10. 6. 2012

20. 8 - 24. 8. 2012  ZÁHADY STŘEDOVĚKU, tvořivý a poznávací  
příměstský tábor s pobytem 2 dny mimo Brno, pro školáky. Návštěva 
hradu Pernštejn, výlety, hry. Ubytování se stravováním. Cena: 1600 Kč.

27. 8. - 31. 8. 2012  BÁJEČNÝ OLYMP, příměstský tábor inspirovaný 
řeckými bájemi, s možností procvičení angličtiny, s celodenním 
výletem a svezením na lodi.  Pro děti od 6 let. Dětské porce obědů 
zajištěny.  
Cena: 1200 Kč.

Jana Podzemná

cVČ mateřídouška, Gromešova 1
tel.: 541 214 303

Připravili jsme pro vás v květnu následující akce:

Cesta do 3D světa, pátek 4. 5. od 17.00 do 19.30 h. 
Promítání 3D filmu „Rio“. Speciální brýle zapůjčíme. Po filmu si děti 
vyrobí na památku svého papouška Blue. Cena: 60 Kč. 
Nutné přihlášení předem: Daniela Pospíšilová, 739 283 230,  
cvcmateridouska@seznam.cz.

Keramický pátek, 18. 5. od 16.30 do 18.30 h. 
Tvorba plastiky na skalku. Cena 200 Kč. S sebou staré oblečení  
a přezůvky. 
Informace a přihlášky do 11. 5 u pí. Čáslavové, rcaslavova@seznam.cz.

Pohádkový den, sobota 19. 5. od 9.00 do 13.00 h. 
Akce pro děti v rámci „Kouzelného května“. Zábavné dopoledne plné 
pohádek, tvoření, soutěží a her. Na zahradě možnost povození na 
motokárách, skákací hrad. 
S sebou dobrou náladu a peníze na materiál.

Dobrodružná „Svatojánská noc“, pátek 25. 5. od 18.00 do 21.00 h. 
Program: 3D film „Tintinova dobrodružství“, hry a soutěže. V závěru 
večera se vydáme za pokladem. Akce je pro děti od 4 let.  
Přihlášky do 23. 5. Daniela Pospíšilová 739 283 230, Karla Psotová 
732 325 457.

Od května bude v odpoledních hodinách přístupná zahrada pro 
členy kroužků.  
V pátek 4., 11., 18., 25. 5 a 1. 6 od 15.00 do 18.00 „Hradní pátky“. 
V provozu bude skákací hrad, můžete se povozit na motokárách nebo 
si projít herní prvky na zahradě. Cena: 30,-Kč. Koná se za pěkného 
počasí. Akce je pro děti v doprovodu rodičů.

Na červen připravujeme:

Tradiční Řečkovické POTOULÁNÍ – „Cesta časem“, sobota 2. 6. 
Akce je vhodná pro všechny, zvláště pro rodiny s dětmi. 
Start před areálem bývalých kasáren T. Novákové od 9.00 do 10.00 
hodin. 
Startovné: 20 Kč na osobu. Cíl: Bufítek v Ivanovicích.  
Zde bude připraven táborák, obdržíte diplom a malou odměnu.  
Akce se koná za každého počasí, kromě silného deště. 
S sebou: špekáčky a odpověď na otázku: „Kdo cestoval časem  
v nějakém kresleném filmu?“

Zahradní slavnost, pátek 8. 6. od 16.00 do 19.00 h.  
Závěrečná akce CVČ v tomto školním roce. 
Program: prezentace kroužků, soutěže na zahradě, výstavka výrobků.  
Skákací hrad, motokáry. Informace o kroužcích na příští školní rok, 
přihlášky. S sebou dobrou náladu a peníze na materiál.

Letní příměstské tábory.  
CVČ Mateřidouška pořádá řadu letních příměstských táborů. 
Informace o nich naleznete na  
www.ddmhelceletova.cz/materidouska/materidouska.  

Květinový den 2012 v Řečkovicích

SenIor aKaDemIe na PraHU  
DaLŠÍHo roČnÍKU

Dokážou čelit nástrahám každodenního života, vědí jak pomoci 
člověku, který se ocitne ve svízelné situaci, zajímají se o dění ve svém 
okolí, nenechají se zaskočit nečekaným problémem. Řeč je o absolven-
tech Senior akademie, která letos v dubnu slavnostním ceremoniálem 
ve Sněmovním sále Nové radnice uzavřela šest mimořádně úspěšných 
ročníků, a zájem o ni neustává.  

Velký nápor přihlášek do tohoto preventivního projektu se očekává 
i letos, a tak zájemci o Senior akademii pořádanou Městskou policií Brno by 
neměli dlouho váhat. Studijní program orientovaný především na proble-
matiku „Jak se nestát obětí“ začne 24. 9. 2012 a potrvá 6 měsíců; přihlášky 
je možno začít podávat od května. Přednášky probíhají ve tříhodinových 
blocích a konají se každé pondělí dopoledne v centru Brna. Součástí studia 
budou i speciální odborné kurzy a exkurze (nepravidelně vždy v úterý či 
čtvrtek dopoledne). Program, je pro seniory BEZPLATNÝ a je dotován statu-
tárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a samozřejmě i MP Brno.

Senior akademie je zajímavě koncipovaný preventivní program, který 
zaujme každého, kdo bez ohledu na přibývající roky chce zůstat aktivní a ne-
poddat se problémům, které stárnutí přináší. Přínos Senior akademie ocenilo 
i Ministerstvo vnitra ČR, které jí v loňském roce udělilo cenu prevence 
kriminality krajů, měst a obcí.

Do základního studijního programu Senior akademie na školní 
rok 2012/13 je možno přihlásit se od 2. 5. 2012 v Poradenském centru 
Městské policie Brno, na ulici Křenová č. 4, kde zájemci obdrží formulář. 
Přihlášky budou přijímány až do vyčerpání volných míst. Bližší informace lze 
získat na www.mpb.cz, telefonicky na čísle 544 252 617, na e-mailu poraden-
skecentrum@mpb.cz nebo osobně v Poradenském centru na ulici Křenová 
č. 4, které je pro veřejnost otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 7,30 h do 
17 hodin, v pátek do 14,30 hodin.

Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Stejně jako v minulých letech se také letos uskuteční ve středu  
16. 5. 2012 tzv. Květinový den, jež je dnem boje proti rakovině. Po loňském 
úspěchu bude akce probíhat opět i na území Řečkovic, konkrétně v jejich 
centrální části. Členové a příznivci místní organizace KDU-ČSL Řečkovice 
a Mokrá Hora, kteří mají tuto záležitost v naší městské části na starosti, 
se budou v odpoledních hodinách pohybovat na obvyklé trase konečná 
tramvaje 1 – Vážného ul. – Palackého nám. a dále v prostoru nákupního 
střediska Vysočina a kolem pošty (Kolaříkova ul.). Letos k těmto dvěma 
místům přibude ještě sídliště nad Gymnáziem T. Novákové (ulice Renčova, 
Družstevní, Škrétova).

Předem děkujeme všem dárcům z řad spoluobčanů, kteří zakoupením 
kytiček podpoří financování projektů na boj proti této nejzákeřnější nemoci 
současnosti. Pomozte nám je i letos všechny vyprodat!

Jiří Prchal
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Před 70. lety – v květnu 1942 - uskutečnili českoslovenští vojáci, vycvičení ve Velké 
Británii - Jan Kubiš a Jozef Gabčík - jeden z vrcholných činů hnutí odporu v nacisty 
okupované Evropě. V Praze provedli atentát na zastupujícího říšského protektora, 
generála policie a SS Reinharda Heydricha. 

Reinhard Heydrich byl jedním z nejvyšších pohlavárů v hierarchii nacistické Třetí 
říše a jako takový se stal 27. září 1941 zastupujícím protektorem v Protektorátu Čechy 
a Morava. Ihned po svém příjezdu do Prahy rozpoutal teror proti českým elitám 
a domácímu odboji s cílem nemilosrdně germanizovat území protektorátu. Začal 
v rámci vyhlášeného stanného práva zatýkat a popravovat příslušníky elity českého 
národa. Československá vojenská zpravodajská služba v Londýně začala již v říjnu 
1941 plánovat na tohoto nacistického zločince atentát. Měl lidem v protektorátu 
i celému světu demonstrovat pevné odhodlání, že Češi a Slováci se nesmířili se 
ztrátou svobody a okupací Československé republiky a jsou odhodláni za ně i nadále 
bojovat se zbraní v ruce. A tak před Silvestrem 1941 dochází k výsadku parašutistické 
skupiny s názvem Anthropoid na území protektorátu. Tato skupina měla za úkol ve 
spolupráci s dalšími parašutistickými skupinami Silver A a Silver B oživit domácí odbo-
jové hnutí v protektorátu, znovu navázat rádiové spojení s československou exilovou 
vládou v Londýně a zejména připravit a provést atentát na zastupujícího protektora 
R. Heydricha. Po několikaměsíčních přípravách se atentát uskutečnil 27. května 
1942 v ostré zatáčce v Praze-Libni. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich na 
následky zranění z atentátu následně 4. června 1942 umírá.

Další parašutistický výsadek s názvem Silver B velmi zasáhl do osudu 
některých občanů naší dnešní městské části. Od okamžiku opuštění upra-
veného britského bombardéru Halifax se začínají odvíjet osudové nezdary 
tohoto výsadku, který tvoří rotný Jan Zemek a četař Vladimír Škácha. Nejprve 
jsou vysazeni v noci 29. prosince 1941 asi 40 km od původního místa určení.  
Parašutisté se po psychicky i fyzicky vyčerpávající cestě dostávají vlakem do 
Brna, kde kontaktují příbuzné v Řečkovicích na dnešní ulici Sibiřská. Během 
silvestrovské noci nacházejí ubytování ve sklepení Pivovarské restaurace na 
Palackého náměstí. Nedaří se navázat spojení s vedením v Londýně ani se 
skupinou Silver A. Nastává boj o přežití v těžkých podmínkách protektorátu. 
K tomu jsou parašutistům nápomocni někteří stateční řečkovičtí občané. 
Pomáhají s vyhledáváním přechodných úkrytů. Dle doposud známých údajů 
jsou to úkryty na ulicích Sibiřská, Cupákova, Bohatcova, ve výše uvedené 
Pivovarské restauraci a v dnes už neexistujícím Pařízkově mlýně. Bohužel 
již nedokážeme přesně zmapovat síť ubytování a také dalších pomocníků 
výsadku. Při domovních prohlídkách, které jsou odezvou na provedený atentát, 

se oběma parašutistům podaří 
ukrýt v lesích u Řečkovic a ná-
sledné období tzv. heydrichiády 
přežijí v kůlně na Cupákově 
ulici. Po odeznění největšího 
teroru se oba parašutisté rozdě-
lují, rotný Zemek nachází úkryt 
v kolonii Pod Stránskou skálou, 
kde převážně přebývá až do 
útěku z Brna ke konci roku 
1944. Četař Škácha se pohybuje 
převážně v řečkovické lokalitě. 
V prosinci roku 1944, kdy se válka v Evropě blíží ke konci, se nad skupinou 
Silver B a jejími podporovateli stahují černá mračna. Gestapo se chystá 
ke generálnímu zásahu, který proběhne v polovině prosince 1944, četaři 
Škáchovi se však podaří uprchnout. Dostane se postupně do Ostravy, kde je 
však vypátrán gestapem, za dramatických okolností zatčen a vrácen do Brna. 
V lednu 1945 je včetně dalších zatčených převezen do koncentračního tábora 
Flossenbürg, kde jsou mnozí ze sítě podporovatelů 28. února 1945 popraveni, 
četař Škácha je zařazen do pochodu smrti do koncentračního tábora Dachau. 
Tito vězni jsou nakonec zachráněni rychle postupující americkou III. armádou. 
Také druhý člen výsadku uniká gestapu a ke konci války jej nacházíme 
v partyzánských řadách v Buchlovských kopcích, kde se zúčastňuje některých 
bojových a sabotážních akcí. 

Atentát a protektorova smrt vyvolaly zběsilou reakci nacistů a již záhy celý svět 
v hrůze vyslovoval jméno nacisty vypálené české vesnice LIDICE a osady LEŽÁKY. 
V rámci druhého vyhlášeného stanného práva poslaly nacistické soudy na smrt na 
1500 českých vlastenců, odbojářů a těch, kteří byli nařčeni ze schvalování atentátu. 
Ohlas atentátu a nacistické represe s tím spojené však přinesly i velké pozitivní 
výsledky. Prestiž našeho odboje ve světě stoupla, neboť tímto vrcholným činem 
byl deklarován hlavní cíl československé odbojové činnosti – porážka nacistického 
Německa a znovuobnovení svobodné Československé republiky v jejích předmni-
chovských hranicích. Navíc v žádné jiné okupované zemi se za druhé světové války 
tamním odbojářům nepodařilo uskutečnit odbojový čin srovnatelného významu 
a věhlasu. Pod vlivem této události následně Churchillova vláda ve Velké Británii  
5. srpna 1942 odvolala svůj podpis na mnichovské dohodě z roku 1938, která se

(Pokračování na straně 7)
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Placená inzerce

Oslavy 100 let českého skautingu v Řečkovicích
Posláním naší skautské organizace je podporovat osobní rozvoj  mladých lidí 

v oblasti sociální, mravní, duchovní, intelektuální i tělesné. Děje se tak prostřed-
nictvím her, praktických činností v přírodě, týmové práce, podpory osobním 
příkladem dospělých, dobrodružství a zážitkového programu, postupného přijímání 
zodpovědnosti.

Naše středisko má téměř 200 členů a skládá se z 6 oddílů, z nichž 5 sídlí v Řečkovi-
cích a jeden oddíl v Moravských Knínicích. Každý oddíl je rozdělen do několika družin, 
které se pravidelně každý týden scházejí pod vedením svého rádce v klubovně. Celý 
oddíl pořádá obvykle jednou za měsíc společnou, různě tematicky zaměřenou akci. 
I přes náročnost na organizaci a přípravu bývá během roku několik akcí, které jsou 
určeny pro celé středisko.

Na školní rok 2011/2012 Junák plánuje oslavy 100 let českého skautingu. Právě 
před sto lety v tomto jarním období chystal zakladatel ćeského skautingu Antonín 
Benjamin Svojsík první skautský tábor.

Je mi ctí pozvat Vás – bývalé členy střediska, přátele skautingu a další spolu-
občany, kteří mají zájem se dovědět něco více o naší činnosti − na Oslavy 100 let 
českého skautingu v Řečkovicích. Takto jsme nazvali den 12. 5. 2012, který bude 
od rána do večera nabit programem pro všechny věkové kategorie. Akce odstartuje 
v devět hodin ráno slavnostním nástupem v areálu bývalého pivovaru. Od této 
chvíle bude možno navštívit klubovnu na adrese Prumperk 3, kde budou k vidění 
kroniky a fotografie z naší činnosti. Další část programu se odehrává v prostorách 
farní herny, kde od devíti hodin budou k vidění prezentace z letošní činnosti oddílů. 
Pro všechny návštěvníky rovněž platí pozvání do areálu pivovaru, kde proběhne 
Dětský den. Mimo něj zde bude možno zhlédnout různé z netradičních aktivit z naší 
činnosti, které si pro Vás připravili rádci družin.

Za všechny řečkovické skauty Vás srdečně zve
Ing. Jiří Libus

dĚtSKÉ  PŘEdStavEnÍ  na  radnici
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou 

agenturou COMMUNIO PRO ARTE Vás srdečně zve na představení pro 
děti, které se uskuteční v pondělí dne 28. května v 15:30 hodin v areálu  
bývalého pivovaru na Palackého náměstí v Řečkovicích. V případě 
nepříznivého počasí se akce uskuteční na řečkovické radnici.

V nejnovější loutkové pohádce „Pec nám spadla“ v podání divadla 
PARAVÁNEK se představí Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna. Spolupráce dětí 
s účinkujícími herci jistě vytvoří příjemnou zábavu a pohodu pro všechny 
zúčastněné. 

Mgr. Jiří Mottl

Měli bychom si vážit našich hrdinů

J. Gabčík J. Kubiš
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NABÍZÍM doučování i výuku angličtiny nebo francouzštiny dětem, 
žákům ZŠ, středoškolákům i dospělým dle domluvy a za příznivou  
cenu, email: hanahajkova@centrum.cz, tel. 775 104 820

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

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776 

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

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, 606469316,  
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!

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

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

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

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

PŘEPRAVA OSOB Ford Tranzit bus 8 + 1. Cena 12,- Kč/km, 
tuzemsko, zahraničí. Tel.: 603 510 009

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

PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební 
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli  
první a nejsme ani největší, tak o to více nám záleží na Vaší  
spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz,  tel. 608 877 322

ELEKTROINSTALACE. Provádíme veškeré elektropráce v bytech  
a domech. www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy a revize hromosvodů. 
www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

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

FITKO JANA: pilates, pilates pro začátečníky, power joga, zumba. 
NOVINKA – pilates circuit. Nový intenzivní trénink pro Vaše tělo. 
Lekce jsou bez rezervace. www.fitkojana.cz, tel.: 724 912 970

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské. 
Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

HLEDÁM spolupracovníky do nutričního klubu v Brně.  
Erika Gendráčová,  tel. č.: 606 534 593

MASÁŽE od profesionála, levně a kvalitně, 350 Kč/hod, Aleš Háp, 
Horáckého nám. 3, 774 945 771, alamasaze.wz.cz 

PRONAJMU GARÁŽ na ul. Novoměstská. Tel.: 737 437 619

KOUPÍM BYT 3+1. Nejsem RK. Platím hotově. Tel.: 777 226 693

GEODETICKÉ PRÁCE. Tel.: 777 226 693

KOUPÍM  BYT 2+1 s výtahem. Náhradou možno poskytnout 
RD 4+1 v Oslavanech. Tel.: 607 577 511

TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH  provádí 
HANÁK.  Tel.: 549 272 587

PODLAHÁŘSKÉ práce, renovace dřevěných podlah.  
Tel: 606 830 438

PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ulice Kárníkova, řadová. 
Volná ihned. Dlouhodobě. Tel.: 604 718 726

NAUČÍM tenis 200,-  Kč/hod. Tel.: 724 643 197

CVIČENÍ NA VIBRAČNÍ PLOŠINĚ - odbourává tuky, zpevňuje tělo.  
www.hubnutibeznamahy.cz, tel. 724 135 065

DOUČOVÁNÍ AJ - lektor AJ a překladatel nabízí individuální lekce 
AJ pro žáky ZŠ, studenty SŠ/VŠ a dospělé. Pro začátečníky až po 
velmi pokročilé. Výuka je možná v dopoledních, odpoledních  
i večerních hodinách (i o víkendu); tel: 723 467 016,  
janhrdlickacz@gmail.com

PROVIDENT-nejlépe hodnocený nebankovní poskytovatel peněžních 
půjček od 4 do 50 tis. Výhodou půjček v Providentu je rychlé jednání, 
půjčka bez ručitele, přehledná smlouva a peníze do 24 hod.  
v hotovosti. 
Tel.: 724 288 868

Jaroslav LOUKOTA – kominický mistr 
PROVÁDÍM veškeré kominické práce dle platné ČSN 73 4201, kontrolu 
a čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 a vystavení 
zprávy. Vložkování, stavba a opravy komínů, kolaudační a revizní  
potvrzení, prohlídky kamerou, poradenství.  
Mobil: 603 779 302, 731 047 119, e-mail: jaroslav.loukota@volny.cz 
UPOZORNĚNÍ: každý kominík je povinen se prokázat průkazem  
Revizního technika nebo živnostenským listem.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ. Ing. Kocian, tel.: 603 528 515

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

KOUPÍM  byt 2+1 v OV Brno-Řečkovice. Bez účasti RK.  
Cena 1.800.000,- Kč k jednání. Tel.: 605 491 284. Děkuji za nabídky.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, zpracování mezd, poraden-
ství, i.sebestova1@gmail.com, 604 293 792

SALÓN FA.ZÓNA nabízí kvalitní služby za příznivé ceny! Navštivte 
naše kadeřnictví (pánské, dámské a dětské), kosmetiku, pedikúru- 
-manikúru, masáže (Shiatsu, Schiatsu i pro těhotné; klasické, sportovní) 
a kavárnu s dětským koutkem. Věříme, že budete spokojeni. Těšíme se 
na vás po-pá 8-19 hod. a so 8-12 hod., Kolaříkova 1. Tel.: 773 634 623

KOUPÍM garsoniéru nebo byt 1+1 v Řečkovicích nebo Medlánkách od 
přímého majitele. Tel.: 603 523 428

PlacEnÁ inzErcE

Placená inzerce

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

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod.      Tel: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.

Nepřetržitý svoz z bytu.      Tel: 533 424 046
www.nostalgie.cz

Placená inzerce
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na KVĚTEN:
Národní házená – 1. liga (sportovní areál při ZŠ Novoměstská) 
5. 5.   1. NH Brno : Sokol Týmákov 16:00 hod. 
6. 5.   1. NH Brno : TJ Nezvěstice 10:30 hod. 
13. 5.   1. NH Brno : Sokol Dobruška 14:00 hod.

Fotbal - II. třída městský přebor muži (fotbalové hřiště na 
Novoměstské) 
8. 5.   SK Řečkovice : AC Lelekovice 17:00 hod. 
12. 5.   SK Řečkovice : ČAFC Brno 16:30 hod.  
 - I. třída krajská soutěž dorostu 
12. 5. SK Řečkovice : Tišnov 14:15 hod. 
16. 5. SK Řečkovice : Čebín 17:00 hod. 
Volejbal – krajský přebor žen: (orelské sportoviště na Medlánecké) 
5. 5.   Orel Řečkovice : Sokol Hodonín 10 a 13 hod. 
26. 5.  Orel Řečkovice : Orel Obřany 10 a 13 hod.

Městská hala míčových sportů - Vodova:

Basketbal – Extraliga žen 
VALOSUN Brno (dle průběhu Play off ), aktuálně na www.valosunbrno.cz

Volejbal – Extraliga žen 
VK KP Brno (dle průběhu Play off ), aktuálně na www.vkkpbrno.cz

Futsal – 1. liga 
Tango Brno (dle průběhu Play off ), aktuálně na www.tango-brno.cz

Házená – Extraliga mužů 
KP Brno (nadstavbová část), aktuálně na www.kpbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc ČERVEN zasílejte nejpozději do 12. 5. na 
adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

zÁJEzdy Pro SEniory
Klub důchodců Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezdy pro seniory: 
– ve čtvrtek 17. května 2012, odjezd v 7:00 hodin od konečné zastávky 

tramvaje č. 1, předpokládaný návrat v cca 19:00 hodin. Trasa: Červená 
Lhota – zámek, Jindřichův Hradec – prohlídka města a zámek, Landštejn 
– zřícenina hradu, Slavonice – prohlídka města.Přihlásit se lze osobně 
v sále budovy ZUŠ v Brně-Řečkovicích, Kořenského 23a, v pátek 27. dubna 
a 4. května 2012 před přednáškou od 16:30 do 17:00 hod. Cena zájezdu 
200 Kč,

– ve středu 13. června 2012, odjezd v 7:00 hodin z Mokré Hory, roh 
ulice Jandáskovy a Tumaňanovy, návrat do 19:00 hodin. Trasa: Přerov – 
prohlídka města a muzea, Tovačov – prohlídka zámku, Dub nad Moravou 
– prohlídka poutního chrámu Panny Marie. Přihlásit se lze osobně ve 
Stacionáři Naděje, Hapalova 20, v pondělí 14. a 28. května 2012 před 
přednáškou od 16:30 do 17:00 hod. u paní Fialové.

 Mgr. Petr Štancl, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

EkoCentrum Brno realizuje projekt pro základní a střední školy 
v Jihomoravském kraji - Environmentální výchova prakticky

V rámci projektu jsou ZDARMA nabízeny tyto aktivity:
•	 16	environmentálních	výukových	programů	pro	žáky	základních		

a	studenty	středních	škol,
•	 ekosemináře	pro	učitele,
•	 putovní	výstavu	pro	školy,
•	 jednodenní	zážitkově-vzdělávací	program	na	naučné	stezce	„Stezka	zdraví“.

V	případě	zájmu	je	možné	nás	kontaktovat	katka@ecb.cz.

Tento	projekt	je	spolufinancován	Evropským	sociálním	fondem	a	státním	rozpočtem	České	republiky
Antikvariát	EkoCentra	Brno	byl	opět	rozšířen	o	nové	knihy,	jsou	v	něm	opravdové	unikáty,	cena	knih	
se	pohybuje	od	5	do	50	Kč.

Ševčíková K.

stala začátkem konce demokratického prvorepublikového Československa. O necelé 
dva měsíce později – 29. září 1942 – také francouzská exilová vláda v čele s gene-
rálem Charlesem de Gaullem prohlásila mnichovskou dohodu za neplatnou od 
samotného počátku. A to jistě nebylo málo – neboť znovuobnovení Československé 
republiky na začátku války nebylo vůbec jisté, tím méně v jejich původních předmni-
chovských hranicích. 

Ukázalo se, že svoboda nepřichází sama a žádný národ ji nemá předem zadarmo 
garantovanou. Pokud byla ztracena, mohou ji zpět přinést jen hrdinové – nejlepší 
synové národa, a to za cenu velikých obětí a s nasazením vlastních životů. Oběti 
nejvyšší přináší také sedm řečkovických občanů. Skloňme se a vzdejme úctu 
jim i všem ostatním, kteří byli ochotni v době strachu a teroru pomáhat 
a riskovat tím život svůj i svých rodin. V českých zemích však bohužel panuje od 
nepaměti zlozvyk nevážit si příliš vlastních hrdinů. V tomto směru se u nás leccos 
nezměnilo ani dnes, protože z úst mnoha osob, rádoby historiků či kavárenských 
intelektuálů, můžeme stále slýchat na adresu našich hrdinných odbojářů z druhé 
světové války názory, při kterých zůstává soudnému člověku rozum stát. Vždyť 
na pokřik statečných parašutistů 18. června 1942, kteří dlouhé hodiny vzdorovali 
obrovské nacistické přesile a bojovali do posledního muže v pražském pravoslavném 
kostele sv. Cyrila a Metoděje: „Slyšíte, my se nevzdáme, my jsme Češi…“, si dnes již 
málokdo vzpomene a ještě méně lidí by dokázal zmobilizovat k větší nesobecké 
společenské angažovanosti.  

Jan Jandl, Jan Bartoněk

Měli bychom si vážit našich hrdinů   (dokončení ze strany 5) 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza
Vás srdečně zve na

STROM ŽIVOTA DOMOVA TEREZA
Přátelské posezení s hudebním doprovodem
17. května 2012 od 9.30 hod.
v parku mezi bytovými domy Novoměstská 41-45 
(zastávka MHD č. 42), Letovická 70 v Brně-Řečkovicích

Integrační akce se uskuteční za podpory starosty MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Marka 
Viskota. V doprovodném programu vystoupí žáci brněnských základních škol a členové  
spřátelených organizací. S sebou: deka na sezení, deštník či slunečník

Upozornění: Za deštivého počasí se akce neuskuteční.

MUdr. Sylvia KovandovÁ
dovoluje si oznámit otevření  

nové stomatologické ordinace  
na adrese Palackého nám. 20a, Brno-Řečkovice.  

Telefon: 541 226 107. registrace nových pacientů.



Slavnostní koncert
Ve středu 9. května 2012 pořádá Klub moravských skladatelů koncert na 
počest 80. narozenin houslisty a pedagoga, našeho spoluobčana prof.  
J. Stanovského. Koncert začíná v 19.00 hodin v sále Konzervatoře (vchod 
z Lužánecké ul.). Ivan Koláčný

KUltUra
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Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 21. 5. 2012. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma. 
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Anna  KOVÁŘOVÁ 96 let
Vlasta  MENŠÍKOVÁ 93 let
Vladimír  ŠVANDA 92 let
Milada  HAVELKOVÁ 92 let
Jarmila  HOFÍRKOVÁ 90 let
Rajmund  STEJSKAL 85 let
Jaroslav  STRAKA 85 let
Marie  PROCHÁZKOVÁ 85 let
Karel  PROCHÁZKA 80 let
Jiří  STREIT 80 let
Miloslav  OPRCHAL 80 let
Ludmila  TIŠNOVSKÁ 80 let
Marta  BALÁKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

V dubnu oslavili své jubileum

zve na

1. ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT
16. května v 18.00 hodin 

2. ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT
29. května v 17.30 hodin

DEN DĚTÍ v Přírodní zahradě u smrku 
v Králově Poli

-vystoupení a jarmark od 15 hodin

Přijímací zkoušky na šk. rok 2012/2013 od 21. května

    Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

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

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc květnu 2012:
12. 5. v 18 hod., sál školy Žákovský koncert
18. 5. v 17 hod., Mahen. divadlo Slavnostní taneční koncert
19. 5. v 18 hod., sál školy Absolventský koncert
10. 5. v 15-18 hod. Přijímací zkoušky 
14. 5. v 18 hod., sál školy Žákovský koncert
20. 5. v 16 hod., Aula JAMU Koncert vítězů soutěží
23. 5. v 17 hod., sál školy Společný koncert se ZUŠ Světlá nad 

Sázavou a Bratislava
23. 5. v 19 hod., Semilasso Jarní koncert Helfertova  

orchestrálního sdružení (sólisté M. 
Dvořáčková – zobcová  flétna,  
H. Sapáková – lesní roh)

24. 5. v 18 hod., sál školy Absolventský koncert B. Vaňkové 
- klavír

28.5. v 16. 30 hod., Divadlo Barka Jarní taneční koncert
29.5. v 15-18 hod.,  Přijímací zkoušky 
30. 5. v 18 hod., Besední dům Koncert filharmonie Brno s dětskými 

sólisty (A. Plšek – fagot)

Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka ZUŠ

Kouzlo malého zoubkovaného papírku
Když vydala Velká Británie 1. května 1840 první poštovní známku na světě 

– BlackPenny – s profilem královny Viktorie,  nikdo v Británii ani jinde netušil, co ten 
malý kousek potištěného papíru vyvolá. Do honby za známkami se se záhy pustili 
malí kluci stejně jako ctihodní kmeti, nádeníci  jako univerzitní profesoři, prostí 
občané jako korunované hlavy. Dnes je filatelie pravděpodobně nejrozšířenějším 
koníčkem  a pro mnohé i profesí. První československá poštovní známka byla vydána 
již krátce po vzniku Republiky československé 18. prosince 1918. Jejím autorem byl 
Alfons Mucha a secesně pojatá známka je dodnes známa jako Hradčany.

V Republice československé vznikly první československé filatelistické spolky záhy 
po převratu v roce 1918. Některé zanikly nebo se sloučily, jiné trvají dodnes. To je 
i případ Spolku brněnských sběratelů poštovních známek, založeného v roce 1922, který 
přes všechny peripetie a změny názvů přetrval až do dnešních dnů jako Klub filate-
listů 06-22 Alfonse Muchy. V tomto roce si klub, nesoucí jméno světově uznávaného 
moravského malíře a grafika,  připomíná 90 let svého trvání.  

V čele Klubu filatelistů Alfonce Muchy, dnes největšího v celé ČR , stojí 
jako předseda  náš spoluobčan RNDr. Zdeněk Okáč, tajemníkem výboru je další 
Řečkovičan pan Jaromír Hvižď. Mnoho obyvatel naší MČ se ve vedení klubu za ta 
léta vystřídalo, a tak bylo vcelku logické, že klub k významnému výročí své existence 
požádal o uspořádání  jubilejní výstavy v reprezentačních prostorách naší radnice.  
Na výstavních panelech, instalovaných tentokrát netradičně v prostoru obou sálů, 
předvedou  členové klubu sbírky národní či teritoriální filatelie, tématické filatelie 
(fauna, flora, historie dopravy, osobnosti, motorismus, letectví , poštovní historie 
- pošta z komunistických lágrů, historie brněnských pošt apod., ukázky filatelistických 
potřeb či klubové tisky.  Po celou dobu konání výstavy budou přítomni odborníci, 
kteří zájemcům o známky poradí a pomohou. Zahájení výstavy se jako hosté zúčastní 
i zástupci družebního klubu z dolnorakouského St. Pöltenu.

A na závěr lahůdka: k filatelistické výstavě (historicky první v Řečkovicích) 
bude vydáno příležitostné poštovní razítko a R-nálepky. Na improvizovanépoštovní 
přepážce u obřadního stolu výstavní síně budou pracovnice pošty razítkovat ceniny v  
pátek  1. června od 16 do 19 hodin, v následujících pracovních dnech na řečkovické 
poště.

Výstava bude  slavnostně zahájena v pátek 1. června v 17 hodin, otevřena 
bude až do 10. června, v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 
a od 14 do 17 hodin.

Ivan Koláčný

Čteme-li dítěti pravidelně, rozvíjíme tak 
jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme 
slovní zásobu, vybavíme ho i emočním 
nábojem, který mu dává nezaměnitelná, 
silná vazba s předčítajícím – mámou 
nebo tátou. Předčítání je rituál, který se 
stává pevným záchytným bodem v životě 
mladého člověka. Několik desítek minut 

čtení dětem denně je výletem do světa, kde nic není nemožné. Čtení je 
dobrodružství! Čtení je radost! 

Program 2. Týdne čtení dětem v Brně:
31. 5. Zahajovací večer v divadle Bolka Polívky Bolek Polívka, Arnošt 
Goldflam, Zora Jandová, Zdeněk Merta, soubor Listování a další slavné 
osobnosti v pestrém programu od 18.00 hodin otevřou symbolicky v Brně 
týden plný čtení, pohádek, příběhů a zábavy. 
3. 6. Čtení, povídání a soutěže během Dětského dne organizovaného 
MČ Brno-střed. 
4. 6. Happening v centru města.
5.6. Autorské čtení v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici.
6. 6. Hravé Lužánky / 9.00 – 11.30 hodin
Dopoledne plné her, soutěží, čtení, sportovních aktivit, ukázky tenisu pro 
děti zdravé i ty, které tolik štěstí v životě neměly. Akce pořádaná ve spolu-
práci s projektem Renaissance, Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka, TC 
MJ a BLTC Brno. 
7. 6. Čtení na pobočkách KJM

Více informací na www.celeceskoctedetem.cz


