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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 6., ROČNÍK XX

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Držíte v rukou poslední číslo ŘEČi před příchodem
letních prázdnin. Jedná se o období povětšinou příznivého počasí a optimističtější nálady. Dovolím si
Vás proto ve svém příspěvku pozvat na některou
z kulturních či společenských akcí, na jejichž pořádání
se městská část podílí.
Je tomu pár dní, co jsme společně oslavili
Mezinárodní den dětí na Dětském dni za radnicí.
Vedle této tradiční akce se letos bude konat také sportovní den – „Řečkovické sportovní odpoledne“. V pátek
17. června od 15 hodin budou mít děti možnost
vyzkoušet si v tělocvičně a na venkovním hřišti ZŠ
Novoměstská soutěže, spjaté s míčovými sporty. Vše
se odehraje za přítomnosti hráčů a hráček prvoligových sportovních klubů Handball KP Brno, Valosun
Brno, Volejbalový klub KP Brno a 1. NH Brno.
V červnu nás čekají hned dvě folkové události.
Pátek 3. června od 19:30 je areál bývalého pivovaru vyhrazen koncertu Nadi Urbánkové a skupiny
Bokomara. V sobotu 18. června pak již od 15 hodin
můžete navštívit folkový festival „Řečkovice 2011“,
jehož hostem bude mezi mnoha dalšími i hvězda
české folkové scény Tomáš Klus.
První srpnový víkend, nás čekají Svatovavřinecké
hody. Sobotní i nedělní program včetně dalších informací bude obsahem příštího vydání ŘEČi, na tomto
místě mohu prozradit například to, že sobotním odpolednem a večerem bude provázet dechová kapela
Bojané, po které večer uzavře velice atraktivní uskupení
The Beatles Revival. Moderátorem letošního ročníku
bude populární herec Městského divadla Brno Zdeněk
Junák. O 14 dní později, v sobotu 20. srpna, zakončíme
prázdniny Letní nocí.
Věřím, že Vás některá z výše uvedených akcí zaujme,
a že se na ní budete dobře bavit. Příjemné strávení
letních měsíců přeje
Marek Viskot, starosta městské části

Řečkovické hudební léto
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, spojeným s osobou Jiřího
Grossmana. 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 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám.
11, Brno, na podatelně.

Mgr. Jiří Mottl

Pozvání do moravských vinic
Již dávno víme my z jižní Moravy o vínu víc než to, že existují vína
dobrá, vína horší a vína pro Pražáky. Kultura pěstování révy, zpracování a školení vín a nakonec i kultura stolování, včetně konzumace
vína, má u nás rychlý vzestup. Kvalitní víno se stále častěji objevuje
na jídelní tabuli jako pravidelná součást gastronomie.
Jistě nebude na škodu, podíváme-li se na vinařství a vinohradnictví i pohledem zkušeného enologa, degustátora a hodnotitele vín, jakým je doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc., z Mendlovy
univerzity v Brně. Všichni, kdo máte zájem rozšířit svoje vědomostní
obzory v těchto směrech, jste zváni na jeho přednášku s besedou
na téma Historie, současnost a budoucnost vinohradnictví
a vinařství na jižní Moravě, která se uskuteční ve čtvrtek 9. června
v 17.30 hodin v zasedací síni radnice v Řečkovicích.
Za organizátora besedy - Výbor pro národnostní menšiny ZMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Dr. Ivan Koláčný, předseda VNM

1. NH Brno, Valosun Brno, KP Brno Handball
a VK KP Brno pod záštitou starosty Marka Viskota
zvou všechny děti od 3 - 10 let a jejich rodiče na

Řečkovické sportovní odpoledne
KDY: pátek 17. června 2011 od 15.00 do 19.00
KDE: sportovní areál ZŠ Novomětská
Děti se mohou na místě těšit na sportovní disciplíny (soutěžní
sedmiboj), sportovní koutky (ukázky nejen pořádajících sportů),
nafukovací atrakce a volnočasový koutek. Každý malý účastník
soutěží dostane malou pozornost a sladkost za účast i svůj výkon.
Ti nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny. Rodiče
mohou získat rady, kontakty na trenéry a další informace o pořádajících sportech.
Filip Hrůza
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Informace ÚMČ
Zpráva z 8. a 9. schůze RMČ
8. schůze RMČ se konala 27. 4. Rada:
• projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol za leden
– březen 2011,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen
2011,
• schválila jako zpracovatele projektové dokumentace na osazení výtahů
v domech Novoměstská 7 – 19 firmu STAVOPROJEKTA stavební firma,
a. s., Kounicova 67, Brno,
• schválila smlouvu o dílo se Stavební firmou AVUS, spol. s r o., Ponětovice
121, Šlapanice, na opravu terasy bytových domů Novoměstská 39 a 41,
• schválila výzvy k podání nabídky na opravu střechy MŠ Novoměstská 1
a přístupových ploch před ZŠ Horácké nám. 13,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• schválila smlouvu o dílo na úpravu svahu při ulici bratří Křičků s firmou
VESP, s. r. o., Podzimní 2a, Brno,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
9. schůze RMČ se konala 11. 5. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – duben 2011,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,

•
•
•
•
•
•

schválila mandátní smlouvu s akciovou společností RTS, Lazaretní 15,
Brno, na zastupování městské části při výběrovém řízení na zhotovitele,
který provede rekonstrukci hřiště ZŠ Novoměstská 21,
schválila darovací smlouvu s fotbalovým klubem SK Řečkovice, jejímž
předmětem je dar 15 000 Kč na zajištění oslav 80. výročí založení
fotbalového klubu,
souhlasila s umístěním plakátovacího zařízení na křižovatce ulic
Dlouhé hony – Banskobystrická za podmínky odstranění plakátovacího válce z Hapalovy ulice,
schválila jako zhotovitele, který opraví chodníky mezi ulicemi
Kořenského a Ječnou a mezi Kremličkovou a Renčovou, firmu
Jaroslav Mikulášek, Za Humny 283, Neslovice,
projednala zprávy předložené jednotlivými výbory,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F.

Termín zasedání ZMČ
VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
uskuteční ve čtvrtek 16. června 2011 od 15.00 hod. v zasedacím
sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ

Odpadky kolem nás – nekončící příběh
Odpadky, odpadky a ještě jednou odpadky. Každý z nás je zná,
potkáváme se s nimi každý den, bohužel nikoli jen doma, ale také na
ulici, na hřišti či na jiném veřejném prostranství. Odpadky vyniknou
zejména po zimě, kdy roztaje sníh, a zeleň se teprve probouzí ze
zimního spánku. Nejinak tomu bylo i letos, proto jsme se rozhodli
uskutečnit dvě akce, díky kterým jsou dvě lokality v naší městské
části (snad) o něco přívětivější.

Úklid první - lokalita ulice Brigádnické
a okolí Vránova mlýna
Úklid jsme se rozhodli
provést k příležitosti mezinárodního Dne Země (22.
dubna). Navázali jsme tak
na akci loňskou, kdy jsme
ke stejné příležitosti uskutečnili kontrolu úvazků
nově vysázených stromů
na Horáckém náměstí.
Provedli jsme tedy úklid od
konce ulice Brigádnická až
po Vránův mlýn a nalezli
jsme opravdu různorodé
odpadky. Nad jejich původem jsme mnohdy kroutili hlavami.
Samotný úklid v nás budil rozporuplné reakce, neboť dobrý pocit
z uklizené lokality kalil fakt, co všechno jsou lidé schopni odhodit
kolem sebe.

Úklid druhý - se skauty v lokalitě Řečkovické
skalky v Zamilovaném hájku
V rámci této akce jsme navázali na spolupráci s místními skauty
– řečkovické středisko DUHA - která probíhala v minulých letech.
Po dohodě s vůdcem střediska Jiřím Libusem a v součinnosti
s oddělením životního prostředí ÚMČ jsme se rozhodli pro lokalitu
Řečkovické skalky v Zamilovaném hájku (za dvěma mosty za bývalou
Delvitou). Lokalitu jsme podrobně monitorovali a shodli jsme se, že

úklid je více než nutný, jelikož množství odpadků hraničilo s černou
skládkou. Na akci se dostavilo celkem 32 uklízečů od nejmenších
až po dospělé a přistavený kontejner se začal velice rychle plnit.
Odpadků bylo skutečně velké množství a opět různého druhu
– namátkou lze zmínit posilovací stroj, pneumatiku, saně, kožich,
koberec, plyšové hračky, eternit, apod. Naplnění kontejneru netrvalo
příliš dlouho, opět s dovětkem - bohužel. Při akci jsme také zjistili,
že část pozemku kolem skalky je ve vlastnictví soukromé osoby.
Tento fakt a skutečnost, že majitel pozemku se chystá provést jeho
oplocení, dává naději, že prostor kolem skalky nebude do budoucna
v tak neutěšeném stavu jako doposud.
Na závěr snad jen poděkování všem, kdo uklízeli a také všem,
kdo se na akci jakkoli podíleli. Díky patří zejména Jiřímu Libusovi
a Janu Bořeckému za organizaci skautů a Jiřímu Liškovi za poskytnutí a odvoz kontejneru.
Za všechny organizátory sepsal Ondřej Vít
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Senioři v ohrožení
Starší spoluobčané patří bohužel k ohroženým skupinám
obyvatel, na kterých dochází každoročně k spáchání řady podvodu
a krádeží. Pachatelé této trestné činnosti zneužívají zejména důvěřivosti starších spoluobčanů, kdy pod nejrůznějšími záminkami se
pokoušejí dostat do jejich domácností a zde pak podvodně lákají
peníze nebo přímo se zmocní finančních částek, případě jiných
cenností. Pachatelé kontaktují starší osobu, o které si v řadě případů
předem zjistí některé skutečnosti o způsobu jejího života, a to
zejména zda žije osamoceně, zda má nějaké příbuzné a podobně.
Tyto informace pak využívají při navázání styku a vzbuzení důvěry
ve svoji osobu. Jako záminku pro vstup do obydlí uvádějí nejrůznější
smyšlené legendy, a to například vrácení přeplatku za vodu, plyn,
elektřinu, přeplatek ze zdravotního pojištění, vrácení domovní daně,
potřebu půjčky pro blízkou osobu seniora, kdy si pachatelé vědomě
vymýšlí, že nutně potřebuje peníze na opravu vozu, nákup předmětů, případně, že příbuzný měl nehodu a je v nouzi a potřebuje
nutně finanční prostředky. Při tomto způsobu předstírají i telefonní
rozhovor s příbuzným, a tímto chtějí utvrdit poškozeného seniora
o pravdivosti své legendy. Poškozený bohužel v řadě případů uvěří
pachateli a tohoto si pozve do svého obydlí a zde mu rozmění nabízené peníze. Pachatel pozorně sleduje, odkud poškozený peníze

bere, a v nestřežené chvilce odláká pozornost poškozeného, a to
často i za pomocí druhého pachatele, a odcizují finanční prostředky.
V případě smyšlených půjček pak po obdržení požadované částky
rychle opouštějí obydlí poškozeného. Těmto situacím je možno se
vyhnout zejména zvýšenou opatrností a nepouštěním cizích osob
do své domácnosti, řádně se přesvědčit o důvodu návštěvy neznámé
osoby, požadovat doklad totožnosti nebo průkaz příslušné organizace, za kterou se vydává, nepodlehnout mnohdy lákavě vyhlížející
nabídce na zbohatnutí. U jednání nebýt nikdy sám a v případě jakéhokoliv podezření neprodleně volat linku 158. Finanční prostředky
ve větším množství mít raději na svém účtu a neukládat je doma.
V situaci, kdy již dojde ke krádeži nebo podvodu, neprodleně tuto
skutečnost oznámit PČR a vyčkat příjezdu policie. Do této doby
s ničím, kde se pachatel pohyboval, nemanipulovat a neuklízet.
Mohlo by dojít k zničení případných stop, které pachatel mohl na
místě zanechat a které mohou usnadnit vypátrání a usvědčení
pachatele. Svým chováním může každý z nás zmírnit nebezpečí
krádeží a případných podvodů.
npor. ing. Petr Kuča
vedoucí oddělení PČR Brno-Královo Pole

Na kus řeči s RICHARDEM FOLTÝNEM
Novou tváří mezi zastupiteli naší městské
části za ODS je Richard Foltýn. Přestože je zvolen
poprvé, je velmi dobře s prací v samosprávě
seznámen z minulých volebních období, kdy
aktivně pracoval v bytové komisi a komisi školství, mládeže a tělovýchovy. Richard kromě
mnoha aktivit v zastupitelstvu věnuje hodně
času i činnosti ve sportovních klubech, kde se
věnuje zejména organizátorské a řídící práci.
Ve 38 letech je navíc stále výkonnostním sportovcem. Bude zajímavé zjistit, jak se Richardovi
daří skloubit podnikatelské aktivity, rodinný život, aktivity v samosprávě i ve
sportu.
Richarde, na podzim minulého roku jsi byl zvolen do zastupitelstva naší
městské části. Jaké to v Tobě zanechalo pocity?
Ano, v loňském roce jsem premiérově souhlasil jako dlouholetý příznivec
„modrých“ a člen místního sdružení ODS se zařazením na kandidátní listinu.
A musím přiznat, že důvěra našich spoluobčanů mě velmi potěšila a následná
nominace přímo do rady MČ zase příjemně překvapila. Tím jsem se však zároveň
zavázal k tomu, abych v probíhajícím funkčním období splnil veškerá svá předsevzetí a náročné pracovní povinnosti.
Ve kterých oblastech samosprávy jsi tedy aktivní?
Tak jak už bylo řečeno, stal jsem se nejen novým členem zastupitelstva, ale
také sedmičlenné rady MČ. A to mi dává velký prostor k tomu, abych naplnil
hlavní ze svých cílů, což je všeobecný rozvoj Řečkovic a Mokré Hory. V tomto
ohledu se tedy zaměřuji zejména na celkovou podobu budoucí infrastruktury,
která je pro rozvoj obce velice důležitá, ale také na bytovou problematiku a vylepšení úrovně sportovně - společenského života.
Již v minulém volebním období jsi byl členem některých komisí. Které
to byly a jak bys hodnotil přístup samosprávy k řešení požadavků našich
spoluobčanů?
Co se týče komisí, tak již pátým rokem jsem členem komise bytové a musím
říci, že za tu dobu se podařilo skloubit činnost členů komise, práci bytového
odboru i přístup samosprávy tak, aby v bytové otázce byla uspokojena ta část
žadatelů, kteří měli nejen dle příslušných kritérií nárok na přidělení bytu v naší
MČ, ale zároveň to byly zejména pracující rodiny, mladé rodiny či samoživitelky
s více dětmi, ale i některé sociální případy. V současné době se však začínáme
potýkat spíše s nedostatkem bytů, a proto je nutné více se zaměřit na místní
žadatele a jejich potřeby.
Předešlé čtyři roky jsem se také věnoval práci v komisi školství, mládeže
a tělovýchovy, která se pro tento rok transformovala do dvou nezávislých komisí;
já jsem byl zvolen předsedou jedné z nich, a to komise sportu, což je zároveň
i moje srdeční záležitost. A právě díky tomu, že minulá i současná samospráva je
oblasti sportu čím dál více nakloněna, jsem velkým optimistou, že mimo nově

vybudovaná dětská hřiště, sportovní plochy a areály se dočkáme i dalších, které
jsou již ve fázi územního řízení (sportoviště Prumperk), nebo zatím jen v předběžných myšlenkách (všesportovní hala).
Tvůj vztah ke sportu je všeobecně znám, navíc od loňského roku
pravidelně informuješ občany naší městské části o všech plánovaných
sportovních událostech, což řada čtenářů pozitivně hodnotí. Můžeš nám
tedy ve stručnosti sdělit, co vše jsi ve sportu dokázal a co pro sportovce v naší
MČ děláš?
No, pokusím se tedy ve stručnosti. Začal bych asi tím, že na vrcholové
úrovni jsem v mládí hrával volejbal za Zbrojovku Brno pod trenérskou legendou
Karlem Lázničkou, ale poté jsem se spíše prosadil ve specifické sportovní
disciplíně zvané billiard – hockey, ve které jsem získal medaile jak z mistrovství
republiky jednotlivců, tak i družstev, a stal se bronzovým medailistou na mistrovství Evropy 1994. Dále jsem se ale už spíše věnoval a věnuji výkonnostnímu
a masovému sportu, a to nejen jako stále aktivní hráč, ale i jako pořadatel,
organizátor a předseda oddílů působících nejen v naší městské části. Takže, co
se týče Řečkovic a Mokré Hory, stojí určitě za zmínku badmintonový oddíl BC
SmartLife Řečkovice, který hraje již pátým rokem soutěž smíšených družstev
a je pořadatelem celorepublikově oblíbených amatérských turnajů. A právě zde
budeme od příštího roku rozšiřovat naši sportovní činnost i o zájemce z řad
veřejnosti, dětí a mládeže. Další aktivity, které doporučuji z jiných sportovních
odvětví, při nichž působím, jsou futsal, tenis, volejbal a v poslední době také
basketbal žen. Já jsem totiž přesvědčený o tom, že sport jako takový je určitě
lepší než vysedávání u počítače, či další moderní nešvary, a svým způsobem
plní také funkci jakési protidrogové prevence, protože jak se říká: „Kdo si hraje
nezlobí“.
Prosím Tě, jak se Ti při Tvém vytížení daří skloubit pracovní povinnosti
s činností v samosprávě a ve sportovních klubech i se soukromým životem
a koníčky?
Jde to, ale dře to… Ale nyní vážně. Pokud bych se jako vystudovaný
ekonom obchodního provozu po deseti letech zkušeností v pozici manažera
neosamostatnil, tak by tohle všechno zvládnout samozřejmě nešlo. Ale já mám
obrovskou výhodu právě v rodině, protože manželka je nejen osobou spolupracující podnikatelsky, ale má i pochopení pro to, že obě naše děti se ihned po
školních povinnostech věnují právě sportu a dalším i mně příjemným aktivitám.
Navíc náš obor podnikání, což je převážně import a celorepubliková distribuce
potravin se zaměřením na zdravou výživu, se vším také úzce souvisí. A moje
momentálně čerstvé jmenování do pozice předsedy a generálního manažera
extraligového basketbalového oddílu Valosun Brno se dá při troše dobré organizace a s vypětím všech sil také zvládnout. Takže mi nakonec zůstane čas i na
rodinné výlety do přírody, za kulturou, památkami a dokonce i na oddech na
chalupě (ale upřímně, tam se dostanu v průměru tak jednou za měsíc…).
Richarde, děkuji Ti za vyčerpávající odpovědi.
Ptal se Ivan Mašek
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Být sama sebou
Motivační kurz pro dívky od 12 do 18 let o letních prázdninách
je určen pro ty, které chtějí lépe poznat samy sebe a zdokonalit svoji
osobnost, které hledají program na prázdniny, který nabízí nové
zážitky, informace, ale i přátelství. V rámci pěti dnů se formou her,
testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost,
komunikace, společenská etiketa, image, partnerské vztahy, lidská
sexualita, závislosti, kosmetika, kadeřnictví, zdravá výživa.
Přihlášení je možnou přes www.cenap.cz v sekci kurzy nebo
telefonicky 543 331 471 nebo osobně na recepci Centra naděje
a pomoci Brno, Vodní 13.
Je nutné se přihlásit předem nejméně 10 pracovních dnů.
Jitka Adolfová, Centrum naděje a pomoci

P O D Ě KO VÁ N Í
Upřímně děkujeme všem spoluobčanům naší městské části, kteří
svým příspěvkem přispěli při Květinovém dni ve středu 11. května
a tak podpořili celonárodní sbírku u příležitosti Českého dne proti
rakovině 2011.
J. + A. Prchalovi, I. Koláčný, K. Svobodová, K. Kolářová, P. Prokš
spolupracovníci projektu

Hudba a řeč
V zasedací místnosti radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
se dne 10. 5. 2011 sešli zájemci o vážnou hudbu při pokračování
cyklu „Hudba a řeč“. Účinkující trio Gideon ve složení Pavel Wallinger
– housle, Karel Plocek – viola a Jan Škrdlík – violoncello. Umělci
předvedli nejenom krásnou hudbu, ale přidali také zajímavosti
ze života „tria“ a ochotně odpovídali na dotazy publika. Neméně
zajímavě hovořil o své práci host pořadu pan PhDr. Jiří Beneš, muzikolog, publicista a dramaturg. Další pokračování známého cyklu se
uskuteční na podzim tohoto roku.
JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice

;abaYtxtab0`\]¿SxY]dWQSO;]Y`t6]`O
dSa^]Zc^`tQWa4B@SQ]`RacdtRX

·5t;?F935&$%%
4=:9=DÜ43AB7D/:

B=;ËÅ9:CA
>=CB<Î17
4=:9B3/;
:369Ë<=6/
>/D3:63:/<
>=H2<ÎA0@
H/2Ë17
/[TW·AbO`Ý^Wd]dO`¸0`\]¿SxY]dWQS>OZOQY{V]\t[ab

&xS`d\O#V]RW\

eeeTb`SQ]`RaQh
eeeTSabWdOZaZc\QSQh
eeePSOb^]W\bQh

/YQS aS Y]\t ^]R htÈbWb]c ^`W[tb]`O abObcbt`\V]
[abO0`\O@][O\O=\RS`YgOabO`]abg[abaY{xtabW
0`\]¿SxY]dWQSO;]Y`t6]`O;O`YODWaY]bO
VZOd\[SRWtZ\^O`b\S`

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice

kontakt: J. Podzemná, tel. 608 644 313
dominocvc@gmail.com, www.ddmhelceletova.cz/domino

Nabízíme tyto zájmové kroužky pro děti i dospělé:
KERAMIKA, VÝTVARNÝ ATELIÉR (kombinované výtvarné
činnosti), BABY ATELIÉR (pro rodiče s dětmi od 1,5 roku,
dopoledne), DÍVČÍ KLUB, ANGLIČTINA (školáci, předškoláci), FLÉTNA.
Podrobné informace o rozvrhu kurzů a zápisech najdete na
našich www. Přihlašování probíhá během září (e-mail, tel,
osobně).
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 9. 2011 od 14 do 18 hodin:
Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří formou
tvořivých dílniček, kdy je možno vyzkoušet si činnost
v našem CVČ.

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4

Pobočka CVČ Mateřídouška
Gromešova 1
www.ddmhelceletova.cz / tel.: 541 214 305
Nabízíme letní tábory:

Dance camp – taneční tábor na Vysočině (pobytový)
Kdy: 10. - 15.7. Popis: výtvarně taneční aktivity, celotáborová hra.
Cena: 3100,- Kč Kontakt: R. Čáslavová – 603 277 961.
Všeználek (příměstský)
Kdy: 11. - 15. 7. Pro koho: Děti 4 - 7let.
Popis: Víte, jaká zvířátka žijí kolem nás? Hry, tvoření, výlet.
Cena: 1000,- Kč.
Kontakt: materidouska.rakosnicek@seznam.cz , V. Štefechová.
Barevný duhový tábor pro školní děti (přím.)
Kdy: 18. - 22. 7. Popis: Tvoření, výlety, soutěže, hry, relaxace.
Info: K. Volfová - 606 206 477 , Cena: 1000,- Kč.
Zpátky do minulosti (příměstský)
Kdy: 25. - 29. 7. Pro koho: Děti 8 - 13 let.
Popis: Pomocí stroje času spolu navštívíme různá historická
období a poznáme život tamějších lidí.
Cena: 1000,- Kč. Kontakt: materidouska.rakosnicek@seznam.cz ,
V. Štefechová.
Týden v pohádce (příměstský)
Kdy: 8.-12. 8. Pro koho: děti od 2 do 5 let.
Popis: tábor s rozvíjejícím programem pro děti od 2 do 5 let
v dopoledních hodinách. Cena: 1000 Kč.
Kontakt: materidouska.rakosnicek@seznam.cz , L. Konkolová.
Máme rádi zvířata (příměstský)
Kdy: 15. 8.-19. 8. Pro koho: děti od 6 do 12 let.
Popis: hry a výlety pro děti Cena: 1000,- Kč Kontakt: R. Čáslavová
– 603 277 961.
Zápis do klubu Rákosníček – hlídání dětí s programem
se koná 6. - 10. 6. (8 – 12 h) v Rákosníčku. Můžete si bezplatně
vyzkoušet.
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Malé zamyšlení nad květnovou
výstavou
Výstavu obrazů s názvem „14 zastavení“ Mgr. Libora Bartoše jsem
očekával se značným napětím. Jeho loňská výstava obrazů s biblickými
náměty byla veřejností přijata s určitými rozpaky. Jen málokdo si dovolí
náboženská témata tak obecně známá a realisticky zpracovaná mistry
nejzvučnějších jmen předchozích věků převést do podoby velkých
ploch s pouhými náznaky obrysů postav a dějů. Navíc v mýtických
barevných odstínech světlých barev, jen s nevtíravými tmavšími vrypy
kontur do hloubky plochy. Libor Bartoš tak učinil.
Letošní cyklus 14 obrazů – 14 zastavení Křížové cesty byl proto pro
mě rozhodně očekáváním a překvapením. Překvapením objevným
a milým, lze – li vůbec o Bartošových obrazech emotivně evokujících
utrpení Krista v cestě na Golgotu takto hovořit.
Tentokrát byla jednotlivá zastavení nabita zprostředkovaným
utrpením okamžiku i napětím děje, plochy jednotlivých obrazů byly
pokryty temnějšími barvami a hustěji posety jizvami škrabky drásajícími plochy až na temný podklad. Postavy Spasitele a jeho matky jsou
naznačeny lehkými tóny nebeské modři a zejména ony jsou těmi, kdo
nesou v podobě hlubokých vrypů stigmata obrovské tělesné a duševní
trýzně.
Libor Bartoš, nabízející díky použité technice malby jiný než tradiční
pohled na Cestu utrpení, však obsahově zůstává věrný staletému
schématu. Řadu zastavení počínající v domě Pilátově, končí uložením
Kristova těla do hrobu. Kristus Vítězný, Kristus Zmrtvýchvstalý, dnes
často zobrazovaný v posledním čtrnáctém, či patnáctém.- aditivním
zastavení jako ztělesnění víry a naděje v život věčný, zde chybí. Snad je
to svým způsobem i škoda, protože víra a naděje jsou v současnosti plné
zla, nenávisti a pro mnohé beznaděje, tím potřebným světlým bodem,
k němuž směřujeme.
Po zhlédnutí výstavy a zamyšlení se nad celým vystaveným cyklem
obrazů jsem odcházel s přesvědčením, že Bartošovo pojetí Křížové cesty
je mimořádným počinem a zaslouží si jen slova uznání.
Ivan Koláčný

Závislost není zlozvyk!
Jde o těžko ukojitelnou touhu po něčem. Každá závislost na
čemkoliv je obtěžující, unavující a často i životu a zdraví nebezpečná.
Závislost není nic, co bychom si přáli, co vyhledáváme. Přijde skrytě,
pomalu. Vplíží se vám do života napřed jako malý, roztomilý pejsek a vyroste z ní nezvladatelný, agresivní čokl. Boj s ní je dlouhodobý, těžký, ale
má smysl. Osvobodí vás! Aby byl tento boj úspěšný, je dobré přiznat si
svou závislost a obrátit se na odbornou pomoc. Na lidi, kteří mají zkušenosti, kteří vědí jak vás vést, kteří vás umí podržet, poradit, pomoci…
Terapeutické centrum Rokycanova spadá pod neziskovou organizaci A Kluby ČR. Posláním tohoto centra je bezplatná odborná
pomoc při různých druzích závislosti, hlavně té na alkoholu. Terapeuti
a psychologové dokážou také poradit v oblasti gamblerství či lékové
závislosti. K dispozici je několik typů programů, ty pomohou klientovi
zvládnout problém, se kterým se trápí. Pro první kontakt je nejvhodnější
telefonická či osobní konzultace, pro méně odvážné pak anonymní
internetové poradenství na stránkách organizace www.akluby.cz.

Kalendárium

významných osobností a událostí měsíc

ČERVEN

* 1. 6. 1871 František Ţilka - teolog, historik, spisovatel
+ 1. 6. 1879 Karel Giskra - rakouský politik a státník; od července 1866 do prosince 1867 starosta města
Brna
+ 1. 6. 1947 Emil Bayer - zoolog; vysokoškolský pedagog; rektor Vysoké školy zemědělské v Brně
1. 6. 2010
Otevření nového sportovního areálu v Řečkovicích na ulici Družstevní
* 2. 6. 1864 František Stejskal - farář v Řečkovicích
+ 3. 6. 1947 Josef Axmann - akademický sochař, medailér
* 3. 6. 1900 Vincenc Makovský - sochař, designer, profesor brněnské techniky a profesor Akademie
výtvarných umění v Praze
+ 3. 6. 1946 Jan Zavřel - zoolog, především entomolog, zakladatelská osobnost Masarykovy univerzity,
její rektor v letech 1933–1934, děkan a ředitel zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity
+ 4. 6. 1977 Vilém Hlavoň - sportovec-atlet (tyčkař a překážkář)
* 5. 6. 1893 Jiří Kroha - architekt, profesor brněnské české techniky, rektor v letech 1948–1950
+ 7. 6. 1974
+ 5. 6. 1852 Heinrich Alexander Luz - brněnský strojírenský podnikatel, jeden ze zakladatelů První
brněnské strojírny
* 5. 6. 1875 Stanislav Kostka Neumann - básník; prozaik; novinář; překladatel + 28. 6. 1947
+ 6. 6. 1961 František Trávníček - filolog, bohemista a slavista, univerzitní profesor; důstojník legií
1. sv. války; rektor MU v Brně
+ 6. 6. 1996 Vladimír Karfík - významný český moderní architekt, čestný doktor VUT v Brně
* 7. 6. 1882 Rudolf Těsnohlídek - novinář, prozaik, autor soudniček, překladatel
+ 7. 6. 1964 Vítězslav Veselý - profesor organické chemie na brněnské české technice a rektor v letech 1930
–1931 a 1945
+ 9. 6. 1945 Antonín Procházka - malíř, kreslíř, designer, jeden z průkopníků českého moderního umění na
počátku 20. století
10. 6. 1936 Prezident dr. Edvard Beneš - jmenován čestným občanem města Brna
* 12. 6. 1928 Karel Láznička - sportovec - volejbal + 12. 6. 2010
+ 13. 6. 1961 Karel Engliš - národohospodář, politik, vysokoškolský pedagog
* 14. 6. 1804 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)
* 16. 6. 1877 Karel Absolon - speleolog, archeolog
+ 16. 6. 1989 Miloslav Bednařík - český sportovec, několikanásobný mistr světa ve sportovní střelbě, nositel
stříbrné medaile z OH v Soulu v roce 1988
+ 16. 6. 1940 Vítězslava Kaprálová - skladatelka, dirigentka a klavíristka
* 16. 6. 1914 Jan Tuček - sportovec - zápas, několikanásobný Mistr ČSR
* 17. 6. 1909 Karel Höger - herec; člen divadla v Brně a Národního divadla; profesor filmové a televizní fakulty
AMU
+ 19. 6. 1997 Jiří David - sportovec-atlet, vynikající sprinter, čs. reprezentant a rekordman v běhu na 200
a 400 metrů, několikanásobný mistr republiky, držitel bronzových medailí z mistrovství Evropy
1946 v Oslu v běhu na 200 m a štafetě na 4 x 100 m, finalista OH 1952 v Helsinkách - štafeta
4 x 100 m
+ 20. 6. 1941 Josef Kupka - 11. biskup brněnský (1931–1941), světící biskup brněnský (1924–1931),
apoštolský administrátor brněnské diecéze (1926–1931); válka a odboj 1938–1945; akce 1. září
1939
* 21. 6. 1869 Vladimír Novák - profesor obecné a technické fyziky na České vysoké škole technické v Brně,
rektor této školy v letech 1910–1911 a 1921–1922
21. 6. 1900 Zahájení provozu elektrické pouliční dráhy v Brně
+ 23. 6. 1996 Eduard Cupák - herec a dabér, řečkovický rodák
25. 6. 1911 Výlet a cvičení Dělnické tělocvičné jednoty v Mokré Hoře
* 26. 6. 1949 Laďka Kozderková - herečka a zpěvačka
* 29. 6. 1917 Josef Kainar - brněnský básník, dramatik
+ 29. 6. 1951 František Weyr - právník a právní filozof, profesor brněnské české techniky, profesor Právnické
fakulty MU v Brně a první děkan této fakulty, rektor Masarykovy univerzity v Brně v letech
1923–1924, poslanec Národního shromáždění v letech 1918–1920, zakladatel normativní školy
právní
* 29. 6. 1912 Vlasta Fabiánová - herečka a pedagožka + 26. 6. 1991
30. 6. 1922 První bohoslužba Církve československé v Řečkovicích)

Ivan Mašek, šéfredaktor

Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

PLACENÁ INZERCE
KOMINICTVÍ ŠMORA Stanislav provádíme prohlídky komínů
+ vystavení zprávy, vložkování, revize, měření spalin, prohlídky
kamerou. Tel.: 539 013 774, mob.: 605 373 313

ŘEMESLNÉ práce. Nabízím elektroinstalace, montáž a opravy
spotřebičů a bytovou údržbu za příznivé ceny. Tel.: 722 499 520,
e-mail: bytservissveda@email.cz

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520

PRODÁM BYT OV 2+1 ul. Boskovická. Tel.: 604 733 162

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE-Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
Kompletní pneuservisní služby. Internetové ceny pneumatik!!
!!!POZOR SLEVA!!! KONTROLA AUTOKLIMATIZACÍ za sníženou
cenu 350,- Kč. Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod, So 8-12 hod.
TEL: 541 227 054, 604 709 953, e-mail:pavel.hurka@email.cz

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
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

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

ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853
ZAJISTÍM inž. činnost (územní rozhod., staveb. povolení, dozor,
kolaudaci) ŽL. Tel.: 736 613 730
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 ( 300m od konečné tram. č. 6). ceny: střih
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení á 490,- Kč vše včetně mytí, střih,
foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

Placená inzerce

KOUPÍM byt i zadlužený i v privatizaci 720 551 215
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
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
NAUČÍM TENIS 200/Kč/hod. Tel.: 724 643 197
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
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, HROMOSVODY v bytech, domech, opravy,
nové instalace, revize, servis 24 hod.
Tel.: 777 17 19 26, www.elektrosova.cz
KOUPÍM byt v Řečkovicích a okolí 2+1 nebo 3+1 do 2.450.000,- Kč.
Platba hotově. Bez RK. 604 85 09 85
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
KOUPÍME pěkný byt nebo menší RD v klidné ulici v Řečkovicích.
Pozdější stěhování nevadí. Tel.: 603 305 516 i SMS
KOUPÍM byt 3+1 Řečkovice, hotovost, nejsem RK! Tel.:605817915

Placená inzerce

V březnu oslavili své jubileum

Jaroslava FOLTÝNKOVÁ
Ludmila KOLAŘÍKOVÁ

85 let
80 let

V květnu oslavili své jubileum

Bohumír FIALA
František HEMALA
Ludmila OPLATKOVÁ
Marie ŠVANDOVÁ
Jiří URBAN
Milada BRŮŽOVÁ
Jindřich MAREK
Jan HARVÍLKA
Anežka NÁDENÍČKOVÁ
Marie CRHOVÁ
Božena HUTÁRKOVÁ
Karel MÁCHAL
Miloš ZEMÁNEK
Mojmír DOBROVOLNÝ
Václav MINÁŘŮ
Vladimír MAZAL
Zdeněk VLACH
Drahomíra ČECHOVÁ
Milada SPÁČILOVÁ
Věra KOSMÁKOVÁ

101 let
92 let
92 let
92 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
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Fotbalový klub slaví
80 let
od založení
Vážení spoluobčané,
sportovní přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit,
že v letošním roce slaví fotbalový klub v Řečkovicích 80 let
od svého založení. Vzhledem
k tomuto výročí pořádá SK
Řečkovice na fotbalovém hřišti
na Novoměstské ulici 4 oslavu
nejen pro členy klubu, ale i pro
širokou veřejnost.
Klub, jak správně počítáte,
vznikl v roce 1931 na ustavující schůzi 27. listopadu a po
zaregistrování do Československého fotbalového svazu
se pohyboval v soutěžích I. B a II. třídy. Po druhé světové válce
v roce 1945 se stal součástí TJ Sokol Řečkovice a s krátkou výjimkou,
kdy se kopal meziokresní přebor, hrálo mužstvo II. třídu městského
přeboru. V roce 1976 začala v Řečkovicích fungovat mládežnická
mužstva a téměř hned se dostavily úspěchy. Dorost se zabydlel
v I. A třídě a i ostatní družstva podávala kvalitní výkony.
V roce 1983 nastalo stěhování. Fotbal se přemístil ze škvárového
hřiště u Lachemy na současné, na ulici Novoměstskou. V roce 1991 se
klub osamostatnil a zaregistroval pod novým názvem SK Řečkovice.
Rok před výměnou škvárového povrchu za travnatý, který se otvíral
2. května 1998, v utkání proti Vyškovu, přišly první úspěchy v nové
éře. Muži postoupili do I. B třídy, a v roce 2001 dokonce do I. A třídy.
Toto byl malý dárek k 70. výročí. Jaký bude letos? K návratu do krajských soutěží má slušně našlápnuto parta dorostenců.
Ale od historie zpět k oslavám. Akce se bude konat 25. června
a na účastníky čeká pestrý program, který zahájí v 9.30 moderátor
celého programu. Hlavní součástí jsou přátelská fotbalová utkání,
která postupně obstarají mládežnická družstva, přípravky a žáci,
ty později vystřídají dospělí. Soupeřem jim budou herci z brněnských městských divadel. Začátek tohoto utkání je plánován na 15
hodinu.
Pro příchozí děti budou připraveny hry a skákací hrad. Pro
dospělé je nachystáno bohaté občerstvení, taneční skupina roztleskávaček Wild Cats a po skončení fotbalových zápasů, přibližně v 17
hodin, hudební produkce spojená s tombolou. Program ukončíme
odbitím půlnoci.
Srdečně zveme všechny příznivce, přátele, ale také „jen“zvědavé
občany.
Výbor SK Řečkovice

SPORT
Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ČERVEN:
Fotbal - II. třída městský přebor:
11. 6. SK Řečkovice: Start Lesná 16.30 hod.
- III. třída městská soutěž:
4. 6. SK Řečkovice B : Bílovice n/S 16.30 hod.
18. 6. SK Řečkovice B : Žebětín 16.30 hod.
- dorost:
4. 6. SK Řečkovice : MS Brno B 14.15 hod.
- fotbalovo/společenská akce:
25. 6. výročí 80 let SK Řečkovice 9.30 – 24.00 hod.
- přátelsky:
25. 6. SK Řečkovice : Herci brněnských divadel 15 hod.
(vše fotbalové hřiště na Novoměstské)
Volejbal – krajský přebor žen:
18. 6. Orel Řečkovice : Újezd u Brna 10 a 13 hod.
(orelské sportoviště na Medlánecké)
Dětské sportovní odpoledne:
17. 6. Společná akce více sportovních subjektů
(areál ZŠ Novoměstská, 15.00 – 19.00 hod.)
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Házená – Extraliga mužů:
4. 6. KP Brno: Jiskra Třeboň 17.00 hod.
(stará hala)
Termínovou listinu na měsíc září zasílejte nejpozději do 10. 8. na adresu
foltyn.r@volny.cz.
Příjemné prožití sportovní přestávky přeje všem

Richard Foltýn – předseda Komise sportu a člen Rady MČ

Mezinárodní přátelský zápas
v Řečkovicích
V polovině května do Řečkovic zavítal londýnský fotbalový tým The
Sevenths FC, aby se utkal s výběrem Řečkovic, který sestavil Richard
Foltýn. Spokojení diváci tak mohli mimo hráčů domácího oddílu (dařilo
se hlavně hrajícímu trenérovi „Áčka“ Z. Kadaňkovi a R. Jonášovi) vidět
i fotbalové umění bývalých hráčů Zbrojovky Brno - Tomáše Polácha,
Petra Maléře, Michala Beleje (4 góly!) a jeden celý poločas odehrál
i starosta naší městské části, Marek Viskot (asistence při úvodní brance
domácích, autor T. Škaroupka). V deštivém, ryze anglickém počasí se
nakonec zrodil velice divoký výsledek 10:6 pro Řečkovice. Nutno podotknout, že hráči z Anglie měli už v nohách sobotní futsalový turnaj, který
vyhrál Arkys Brno až v napínavém penaltovém rozstřelu před Futsalem
Řečkovice. Za dobrou organizaci a přátelskou atmosféru nakonec
přislíbil vedoucí londýnského celku domácímu týmu pozvání na odvetu
do Anglie a to v době konání Olympijských her!
Richard Foltýn - předseda Komise sportu a člen Rady MČ

Hudební odpoledne pro děti
Stalo se už tradicí, že je pravidelně na radnici uspořádán program
pro děti s pohádkou a kouzelníkem. Letošní jaro tomu tak bylo také,
ovšem šlo o setkání s hudbou. Děti s rodiči se středeční odpoledne před
velikonočními prázdninami mohli seznámit s hudebními nástroji jak
tradičními, jako je například kytara, flétna či lesní roh, ale i s neobvyklými, které se používají třeba v Africe či v jižní a severní Americe. Chlapce
pak zřejmě nejvíc zaujaly indiánské nástroje a povídání o kovbojích, nás
všechny asi dešťová hůl, kterou používali Inkové v Jižní Americe k přivolání deště. Zajímavá byla také přehlídka píšťalek, které si vyřezávali
pasáčci o rozdílném počtu dírek. Jako zpestření celého programu byla

písníčka o Yettim, kterou si děti mohly zazpívat i zahrát. Závěrem jsme
si všichni zazpívali lidové písničky s dudami a housličkami, děti dostaly
velikonoční vajíčko a nafukovací balónek. Poděkování tedy patří nejen
manželům Kocourkovým, kteří nás překvapili hrou na velké množství
hudebních nástrojů, ale i organizátorům celé akce, především panu
Mgr. Mottlovi, ale hlavně dětem a jejich rodičům, kteří přišli. Ti totiž
v naší přetechnizované době plné hlučné hudby dali přednost i jiným
žánrům, možná méně populárním, zato rozvíjejícím dětskou představu
o rozmanitosti hudebního světa.
Mgr. Dita Pivoňková, členka kulturní a sociální komise
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KULTURA
Hudba pro J.M.
V úterý 12. dubna uspořádala Základní umělecká škola Vítězslavy
Kaprálové koncert pro svou emeritní ředitelku Mgr. Jarmilu Mráčkovou
k jejímu 40. výročí působení na škole.
Tato škola sídlila kdysi jako Lidová škola umění na Mercově ulici 23,
nynější Palackého třídě 121. Jarmila Mráčková vyučovala klavírní hře
detašovanou třídu v učebně Základní školy na ulici Terezy Novákové 2
v Řečkovicích. Koncem roku 1989 byla kolektivem vybrána ke konkurzu
na ředitelku této umělecké školy. Vedla ji až do roku 2002. Během svého
působení měla rozhodující podíl na získání i udržení budovy školy na
Palackého třídě 70, které byl v dubnu toho roku, ještě na její návrh,
ministerstvem školství udělen název Základní umělecká škola Vítězslavy
Kaprálové.
Jarmila Mráčková se zasloužila o rozvoj činnosti školy i o její propagaci. Dokázala vytvářet pohodovou a umělecky hodnotnou atmosféru,
v níž se dařilo dát základ nejednomu budoucímu výkonnému umělci
nebo hudebnímu pedagogu, a vychovat řadu muzikantů, pro které
hudba a umění vůbec zůstane ostrovem radosti, kam se budou po celý
život vracet.
Na koncertě uspořádaném na její počest hráli současní i bývalí žáci
Jarmily Mráčkové, další studenti a absolventi konzervatoře i akademie
a pedagogové školy, z nichž někteří působí jako profesionální umělci.
V podání Jany Tajovské Krajčovičové zazněly árie G. F. Händela a Josepha
Haydna za klavírního doprovodu Michaely Pidové. Petr Feldmann zahrál
s dokonalou graciézností baladu Fryderyka Chopina a přímo famózní
výkon podal Martin Fišl v Uherské rapsodii č.6 Franze Liszta.
Nezapomenutelný a vtipný byl hudební zážitek z Fantasie a British
tea od G. Hartleye bravurně provedený čtyřmi fagotisty pod vedením
Pavla Feldmanna. Ozdobou večera pak byla Jana Walingerová, která
za doprovodu Ondreje Olose zazpívala pět dosud neznámých písní
Bohuslava Martinů a představila tak ukázku z jejich nejnovějšího CD.
Velmi spontánní až strhující byl závěr ve stylu argentinského tanga,
kterého se ujalo sedmero pedagogů různých nástrojových skupin
a jeden taneční pár.
Večerem provázel Jan Hlaváč, také někdejší žák školy, později
absolvent HF JAMU, nyní hudební redaktor Českého rozhlasu v Brně.
Vzpomněl i na varhanní působení Jarmily Mráčkové v Obřadní síni
Úřadu městské části Královo Pole a na její vedení brněnské pobočky
Společnosti Bohuslava Martinů.
V duchu přátelské srdečnosti večera přejeme paní Jarmile Mráčkové
do další činnosti mnoho energie a osobních i profesních úspěchů.
Helena Pavlacká

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc červen 2011:
1. 6. 2011

17.00 Rytířský sál zámku Světlá n. Sázavou
Společný koncert žáků ZUŠ V. Kaprálové
a ZUŠ Světlá
7. 6. 2011
18.00 nádvoří Staré radnice
Podvečer s mladými tanečníky
8. 6. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
II. absolventský koncert
15. 6. 2011
15.00 – 18.00 Přijímací zkoušky do HO
a LDO na Palackého 70 a na Palackého 146 do TO
15. 6. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
17. 6. 2011
17.00 koncertní sál ZUŠ
1. autorský večer (koncert ze skladeb žáků školy)
22. 6. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
Informační schůzka rodičů nově přijatých žáků
27. 6. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
Závěrečný letní zpěvácký podvečer
Všem žákům, jejich rodičům a příznivcům školy přejeme krásné léto
a těšíme se na shledanou v září 2011!
Mgr. H. Jankovská

Společné setkání seniorů
V budově radnice se v květnu konalo společné setkání řečkovického Klubu aktivních seniorů (KLAS) a stejně zaměřeného klubu ze
Sloupu a Šošůvky v Moravském krasu. Senioři si navzájem předvedli
ukázky ze své činnosti: řečkovičtí se s elánem zapojili do hádanek
s lidovými písničkami, které si pro ně připravili hosté, a všichni
společně si zazpívali. Naši hosté potleskem ohodnotili taneční
výkony řečkovických a mokrohorských seniorů a při společné
besedě našli mnoho společných témat. Časové omezení nedovolilo
sdělit si všechny zkušenosti, a proto naše městská část ráda přijala
pozvání na setkání seniorů ve Sloupu, které bude zaměřeno na
poznávání krásné přírody Moravského krasu v podzimním měsíci
září.
JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice

Moravský kras v akvarelech
Tomáše Baránka
Pustit se do malování může člověk v každém věku. A někdy
dokonce i úspěšně. Důkazem toho je můj známý Ing. Tomáš Baránek
z nedaleké Šošůvky, malé obce ležící uprostřed krásné přírody
Moravského krasu. Z ní také čerpá náměty pro své obrazy, pro které
zvolil na první pohled jednoduchou a dostupnou techniku akvarelu.
Jenže vytvořit zdařilý obraz „vodovkami“, to není jen tak. O tom se
Tomáš přesvědčil hned při prvních pokusech. K malování měl vztah
již v mládí, teprve s odchodem do důchodu se chopil štětce a barev
a začal tvořit. Měl výdrž a nedal se odradit. Dnes už je dál a troufnul
si svoje obrazy i vystavit. Pokud vím nejprve v Blansku, nyní v Lysicích a v červnu to bude u nás v Galerii na radnici.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 10. června v 18 hodin
a potrvá do neděle 19. června. Přístupná veřejnosti bude výstava
v pracovní dny od 14 do 17 hod., o víkendech pak od 9 do 12 a od
14 do 17 hodin.
Na výstavu vás srdečně zve jménem kulturní komise RMČ
Ivan Koláčný

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

KONCERT ke Dni dětí a JARMARK

výtvarného oboru 1. června v 16.00
v Přírodní zahradě u smrku v Králově Poli, Ramešova 10

ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT
ve středu 8. června v 18.00 v sále školy

ABSOLVENTSKÝ A ZÁVĚREČNÝ KONCERT
v úterý 14. června v 17.30 v sále školy

KONCERT LIDOVÝCH PÍSNÍ
v pátek 17. června v 17.00 v sále školy

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY a ZÁPIS do všech oborů
do 23. června od pondělí do čtvrtka v 15 - 17 hod.
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy
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