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Vítání občánků

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Autor Petra Hašková

V sobotu 18. května byla na naši radnici obnovená tradice „Vítání novorozených občánků“. Kromě pozvaných rodičů s novorozenci se této slavnosti
účastnili i další rodinní hosté, zejména prarodiče a sourozenci, kteří zaplnili
obřadní síň do posledního místa.
Slavnostní program, po přivítání všech hostů,
zpříjemnili svým hudebním vystoupením žáci Soukromé základní umělecké školy UNIVERSUM, s. r. o.,
se sídlem na Kořenského nám. 23b. Při slavnostním
projevu přivítal starosta městské části 16 chlapečků
a 7 děvčátek a popřál jim a jejich rodičům všechno
nejlepší do dalšího života. Po zápisu rodičů nových
občánků do Knihy zápisů o uvítání do života předal
starosta maminkám rudou růži a dál byla všem novým občánkům darovaná pamětní mince, vyhotovená firmou Antiquanova
se sídlem Pisárecká 11, 603 00 Brno pro tuto příležitost z ryzího stříbra, knížka, pro rodiče byly připraveny dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč darované
Sportareálem Družstevní, poukazy z centra Svět - Wellness z Lesné a konečně pro každého občánka byl vydán pamětní list z tohoto slavnostního
vítání. Podařilo se nám zajistit profesionální fotografku, která fotila průběh
celé slavnosti a na přání jednotlivých rodičů a rodin pořizovala fotografie
do rodinných alb. Je na místě poděkovat sponzorovi, jmenovitě PSK Group,
s. r. o., se sídlem na ul. Vídeňské 148, 618 00 Brno, který poskytl finanční dar
k zajištění a zdárnému průběhu této novodobé tradice. Stejně tak patří poděkování starostce městské části Brno-Medlánky, která nám zapůjčila na tuto
akci kolébku. Počasí nám přálo, byl krásný slunný den, a tak mohla slavnost
pokračovat v jednotlivých rodinách v úzkém rodinném kruhu.
Přejeme všem našim novým občánkům do jejich dalšího života jen to
nejlepší, štěstí, zdraví a hodně úspěchů v životě. Těšíme se i na naše další
novorozené občánky, které rádi přivítáme v naší obřadní síni 10. listopadu
tohoto roku.
Ivan Mašek, místostarosta městské části

Informace čtenářům
Vážení čtenáři, vzhledem ke stále stoupajícímu počtu a rozsahu
příspěvků do našeho zpravodaje redakční rada rozhodla, že články
vybrané redakční radou budou uveřejňovány jen v elektronické formě na našich internetových stránkách.
Ivan Mašek, šéfredaktor zpravodaje ŘEČ

do začátku letních prázdnin nám ještě nějaký čas zbývá, léto je již nicméně v plném
proudu a s ním také kulturní a společenské akce probíhající po celém městě Brně, naši městskou část
nevyjímaje. Letos se Dětský den za radnicí konal příhodně
1. června. Další dětský den, tentokrát s přívlastkem „sportovní“, se bude konat v pátek 8. června na školním hřišti ZŠ
Novoměstská. Druhý ročník této akce pořádané letos ve
spolupráci s Unií brněnských klubů kolektivních sportů, jejímiž členy jsou například hokejová Kometa nebo fotbalová
Zbrojovka, si klade za cíl nabídnout dětem pestrou ukázku
jednotlivých sportů, možná i objevit nové talenty a přivést je
ke sportování, v první řadě však samozřejmě zažít příjemné,
aktivně strávené odpoledne. Předposlední červnový víkend
pak přinese druhý ročník folkového festivalu „Řečkovice“.
V sobotu 23. června se v areálu bývalého pivovaru představí
například Petr Bende, Radek Rettegy, Folk Team nebo Pozdní
sběr. Druhý srpnový víkend je vyhrazen Svatovavřineckým
hodům. V sobotu 11. srpna zahájí hodovou zábavu dechová
kapela Bojané, večer k tanci a poslechu zahrají TheFireballs.
Nedělní odpoledne pak zpříjemní cimbálově laděný Petr
Bende a Band a TraditionalStarband. Celým víkendem bude
provázet Zdeněk Junák.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám co nejpříjemnější strávení letních měsíců.
Marek Viskot
starosta

Opravy vozovek probíhají
v květnu a červnu
Začátkem předposledního květnového týdne zahájila společnost
Brněnské komunikace, a.s., souvislou údržbu vozovky na dvou místech
v naší městské části. Jedná se jednak o úsek komunikace od kostela na
Palackého náměstí až ke křižovatce Bratří Kříčků - Kárníkova, jednak úsek
od křižovatky pod sokolovnou až po ulici Novoměstskou. Jde o jedny
z dlouhodobých požadavků ze strany městské části, co se oprav komunikací, které nemá ve své správě, týče, smluvní vztah zde existuje mezi
společností Brněnské komunikace, a. s., a dodavatelskou stavební firmou.
Ozahájení práce jsme se dozvěděli skutečně jen o několik dní dříve, než
byly práce započaty, proto se také tato zpráva objevuje až v červnovém
zpravodaji. Navzdory jistému, zhruba měsíc trvajícímu nepohodlí věřím,
že nakonec převáží příjemný pocit z dalších opravených komunikací na
území městské části.
Mgr. Marek Viskot
starosta
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Informace ÚMČ
Dopravní omezení

Zpráva z 25. a 26. schůze RMČ
25. schůze RMČ se konala 25. 4. Rada:
• projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol za leden – březen 2012,
• schválila žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na zateplení obvodového pláště a výměnu oken MŠ Novoměstská 1,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen 2012,
• neurčila na rok 2012 žádný ze svěřených bytů jako sociální dle přílohy
č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města
Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na provedení prací spadajících
do V. etapy regenerace řečkovického panelového sídliště nabídku
firmy DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 38, Brno,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci elektroinstalace
a zdravotně technické instalace v MŠ Novoměstská 1 nabídku firmy
PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 104b, Brno,
• schválila smlouvu o dílo s Ing. Miladou Valáškovou – zahradní architektura, Sibiřská 16, Brno, na zpracování projektů na úpravy zahrad
mateřských škol,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
26. schůze rady se konala 16. 5. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – duben 2012,
• projednala návrh závěrečného účtu městské části za rok 2011,
• schválila vypovězení nájemní smlouvy na pronájem Vavřinecké vinárny a současně schválila i záměr nově tyto prostory pronajmout,
• v souvislosti s přebíráním správy bytových domů od společnosti
Ager schválila smlouvu s firmou TB-služby, s. r. o., Janouškova 1, Brno
(jde o dceřinou firmu městské společnosti Teplárny Brno) na zajištění
havarijního servisu v bytových domech svěřených městské části,
• schválila smlouvu o dílo s Ing. Vladimírem Lorenzem, Nezvalova 6,
Brno, na zpracování projektu rekonstrukce parkoviště u bytového
domu Horácké nám. 4/5,
• schválila smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Novoměstská 1 s firmou PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 104b, Brno,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• schválila smlouvu o dílo s firmou PASAD, s. r. o., Kostelíček 29, Brno, na
opravu dvou kanalizačních vpustí v ulici bratří Křičků,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L.F.

Termín zasedání ZMČ
XIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 14. června 2012 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Záměr pronajmout
nemovitý majetek
Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu
za účelem komerčního využití nemovitý majetek. Jedná se o prodejnu
textilu v objektu Kolaříkova 3, 621 00 Brno, o výměře 174,76 m2 (mezi
schodištěm a knihovnou).
Nabídky a připomínky k uvedenému pronájmu mohou občané
uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
621 00 Brno (Odbor správy majetku).
Odbor správy majetku
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

S příchodem jarních dnů mohou sice řidiči zapomenout na léčky, které jim zimní počasí umí na silnicích připravit, příliš si ale nevydechnou.
Onu teplejší část roku totiž už pravidelně vyplňují nejrůznější dopravní
omezení, neboť se začíná na cestách frézovat, bourat či kopat, tedy dělat
to, co za mrazů nejde.
Letos takové omezení potká i naši městskou část. Už v červnu by
město Brno mělo zahájit výstavbu kanalizační stoky v ulici Krásek, tedy
před vlakovým nádražím. Předpokládá se, že práce potrvají až do poloviny listopadu roku příštího. Po celou tuto dobu sice bude možné sjíždět
u zdejšího nádraží ze silnice I/43 (z tzv. Hradecké radiály) jako dosud,
avšak dopravní značky ukáží šoférům cestu na komunikaci, která leží blíž
k mostu. Ta se stane obousměrnou, zakázáno na ní bude zastavení. Přesune se sem i zastávka autobusu. Vozy hromadné dopravy se otočí pod
mostem radiály, což značně omezí možnost zaparkovat zde. Silnice před
nádražím bude zcela uzavřena. Zůstane však zachován průchod pro pěší
z Hapalovy ulice k nádraží.
Podobné překážky rozhodně nejsou ničím příjemným, ovšem výstavba inženýrských sítí, bez nichž se žádná obec neobejde, vyžaduje,
abychom se s nimi smířili.
Ladislav Filipi, místostarosta

Přátelské posezení s hudebním doprovodem
u Stromu života Domova Tereza
v Brně-Řečkovicích

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza uspořádal
pod záštitou starosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Marka
Viskota dne 17. 5. 2012 integrační akci – „Přátelské posezení s hudebním doprovodem u Stromu života Domova Tereza“. Právě pan starosta byl před třemi lety přítomen při vysazení tohoto stromu. S uživateli Domova Tereza zasadili „Strom života“ - lípu - jako symbol rovnosti.
Akce se uskutečnila na prostranství mezi bytovými domy Novoměstská 41 – 45 v Brně-Řečkovicích. Díky asistenci studentů z řečkovického gymnázia se akce mohli zúčastnit všichni uživatelé Domova
Tereza.
Program, kterého se účastnilo přes sto návštěvníků, zahájila vedoucí Domova Tereza Bc. Jana Ondrušková, následoval příspěvek
starosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Marka Viskota. Ti poté
symbolicky zalili Strom. Zalévání se účastnili i zástupci z dalších přítomných organizací.
O bohatý a pestrý hudební program se postaraly organizace, které spolupracují s uživateli Domova Tereza. Hudební pásma představili
žáci ze ZŠ Novoměstská, ZŠ Horácké náměstí, Soukromé ZUŠ Universum, uživatelé z Domova Nojmánek, Domova Tereza, Denního stacionáře Gaudium a občanského sdružení Veleta. Celým programem
provázela Barbora Kostková, sociální pracovnice domova.
Smyslem této akce bylo zachování tradice každoročního setkávání lidí u Stromu života, který symbolizuje rovnost všech lidí, kteří chtějí žít společně bez ohledu na své společenské, věkové nebo
zdravotní znevýhodnění.
Vedoucí vychovatelka
Mgr. Kristýna Kvaltinová
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Na kus řeči s DITOU PIVOŇKOVOU
V červnovém čísle zpravodaje ŘEČ se v rámci
cyklu „Na kus řeči s…“ představí členka zastupitelstva
naší městské části Mgr. Dita Pivoňková, která v zastupitelstvu reprezentuje místní organizaci TOP 09.
Paní magistro, dobrý den. Můžete se občanům
naší MČ krátce představit?
Narodila jsem se v Brně a přes dvacet roků žila
v Řečkovicích. Mám k této městské  části velmi blízký
osobní vztah. V roce 2008 jsem se s rodinou přestěhovala do Mokré Hory. Jsem šťastně vdaná, i můj manžel
pochází z Řečkovic. Máme tři děti, tříletou Dominiku,
šestiletou Elišku a osmiletého Daniela. Pokud jde o mé vzdělání, vystudovala jsem
farmaceutickou fakultu VFU v Brně. Po mateřské dovolené opět pracuji v lékárně, prozatím na zkrácený úvazek.
V zastupitelstvu naší městské části působíte první volební období od voleb
v roce 2010. Ve kterých výborech a komisích na radnici působíte a jak vnímáte
atmosféru v našem zastupitelstvu z pohledu opozičního zastupitele?
Od roku 2010 působím na radnici v komisi sociální a zdravotní a v komisi kulturní,
dále v hodovém výboru, který má na starosti celou agendu přípravy a průběhu tradičních Vavřineckých hodů. Strana TOP 09 má v zastupitelstvu pouze menšinu, nelze proto vždy prosadit naše záměry. Naší prioritou je co největší úspora financí především
v oblasti veřejných zakázek a také snaha o využívání dotací pro naši městskou část.
Svou roli opozičních zastupitelů můžeme také dobře uplatnit v kontrole vládnoucí
koalice na našem úřadě. Vnímáme také důležitost ekologických témat. V rámci Dne
země se každoročně snažíme o úklid odpadků a čistotu životního prostředí.
Vedle činnosti v orgánech místní samosprávy se angažujete také při přípravě Vavřineckých hodů a zejména v pořadech pro děti – dětských představení na
radnici, předvánočních dětských vystoupení u řečkovického vánočního stromku
či akcí místní organizace TOP 09 „Vláček Topík“. Domníváte se, že naše MČ organizuje dostatek veřejných kulturně-společenských akcí jak pro širokou veřejnost,
tak i nejmladší generaci?

Hurá na prázdniny

Myslím, že akcí pro děti není málo, ale děti vítají každý nový program. Například
dětská divadelní představení na radnici mají velký ohlas a návštěvnost. Ráda bych
také obnovila hudební představení pro děti, které v dnešní přetechnizované době
potřebují také jiné vjemy, například slyšet trochu vážné hudby, samozřejmě v zábavném podání.
Velkou radost mi v poslední době udělalo již druhé setkání dětí a seniorů na radnici, které jsme připravily s paní Trnkovou.  Taková mezigenerační setkávání jsou přínosem pro obě skupiny. Věřím, že do budoucna bychom mohli akce pro seniory dále
rozvíjet. Pro dospělé se organizují koncerty a pořad Hudba a řeč, které jsou též velmi
úspěšné. Stále vnímám jisté rezervy v programu pro mládež.
Pokud se nemýlím, jste jednou ze tří zastupitelů naší MČ, kteří žijí na Mokré
Hoře. Vnímáte z tohoto pohledu určitou rivalitu mezi většími Řečkovicemi a menší
Mokrou Horou, které společně již více než 20 let tvoří společnou městskou část
s jednou radnicí?
Žádnou rivalitu mezi Mokrou Horou a Řečkovicemi nevnímám. V Mokré Hoře však
chybí možnosti sportovního vyžití dětí a mládeže, hřiště, kde by se daly provozovat
míčové hry jako volejbal, kopaná atd. Tak se bohužel často setkáváme se situací, že si
děti hrají s míčem na silnici. Není k dispozici také žádná místnost pro setkávání obyvatel Mokré Hory, ať již seniorů, maminek s dětmi či zájmových sdružení. Například
Klub důchodců z Mokré Hory musí tedy pro své aktivity využívat prostory Naděje
v Řečkovicích, a to je často z důvodu cestování autobusem obtížné.
Jste matkou tří dětí, činnost v místní samosprávě i politická činnost v TOP 09
Vám jistě zabírají hodně času. Vyšetříte si také čas na své záliby a koníčky?
Díky toleranci mé rodiny, podpoře manžela a velké obětavosti babiček, kterým
bych i touto formou chtěla poděkovat, mám čas i na své záliby, jako např. předcvičování aerobiku, cvičení s dětmi v Krtečku, zpívání v kostelním sboru aj. Doma ráda relaxuji při hře na klavír, kytaru či flétnu a s dětmi zpíváme. O víkendu vyrážíme s rodinou
do přírody pěšky, na kolech, podle počasí a možností. S manželem máme rádi tanec,
a tak vítáme každoroční možnost navštívit farní ples a řečkovické hody.
Paní magistro, děkuji Vám za rozhovor.
Rozhovor připravil Mgr. Jan Jandl

Pionýři uklízeli

Milí školáci, prázdniny jsou již přede dveřmi, a tak jsme se rozhodli odměnit vaši práci v končícím školním roce malým dárkem.
Místní organizace KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora
vás srdečně zve na akci

Hurá na prázdniny,
se skákacím hradem

středa 27. 6. 2012 v době od 15 do cca 18.30 hodin
dětské hřiště na Palackého nám. (park u kostela)

Vstup je zdarma!
Přijďte i se svými rodiči přivítat prázdniny.
Vzhledem k charakteru atrakce se akce koná pouze za nedeštivého počasí.
Jiří Prchal

Po loňském úklidu Moravského krasu společně s dalšími brněnskými pionýry jsme se letos vrátili do domácích Řečkovic. Nenechali jsme
se odradit zamračeným počasím a v neděli 22. dubna se tak vydalo
32 pomocníků - členů a přátel PS Pionýr Řečkovice - odlehčit přírodě.
Po domluvě s městskou částí jsme vybrali lokalitu kolem bývalé cihelny
u ulice Ječné. Od roku 2004, kdy jsme zde byli naposledy, odpadků výrazně přibylo. Ze srázu mezi parkem a zahrádkami si lidé udělali skládku,
a tak jsme nasbírali asi 30 pytlů odpadu a jednu ledničku.
Rozdělili jsme se do několika skupin a díky pracovitosti malých
i velkých jsme prošli celý sráz a přilehlé okolí za necelé 3 hodiny. Plné
pytle neustále přibývaly a sem tam se na hromadě objevily i věci, které
se do pytle nevešly. Nejzajímavějšími úlovky byly kromě zmíněné ledničky také například gumová kachnička nebo cedule „Zákaz skládky“.
Stalo se už tradicí, že pomocníci neodcházejí s prázdnou, ale podle hesla „Bez práce nejsou koláče“ si všichni na konci akce dají sladkou
odměnu. Doufáme, že pořádek na místě vydrží co nejdéle a příště se
zase budeme moci vydat někam jinam. Děkujeme všem zúčastněným a také panu Pavlovi Stránskému z oddělení životního prostředí
ÚMČ za zajištění odvozu odpadu.
Víťa Ondráček
PS Pionýr Řečkovice
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CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice,

Montessori

– vzdělávací rodinné centrum
Ječná 29a, Brno-Řečkovice
tel.: 732 859 257
e-mail: info@montessori-brno.cz
www.montessori-brno.cz

Nabídka na prázdniny:

tel.: 608 644 313, dominocvc@gmail.com
Pobočka DDM Helceletova - www.ddmhelceletova.cz
Děkujeme všem účastníkům našich kroužků a kurzů za přízeň
a přejeme prožití pěkných letních dnů.
Zápisy do kroužků na nový školní rok je možno učinit mailem od
13. 8. 2012 nebo telefonicky od 4. 9. 2012 do 15. 9. 2012. Informace
o kroužcích, letních táborech najdete také na našich www, na vyžádání zašleme přehled kroužků mailem. Kontakt je uveden v hlavičce.
Jana Podzemná

Příměstský tábor – děti 5 - 8 let, termín 20. 8. - 24. 8.
(8.30-16 hodin).
Prázdninová školička – pro děti 3 - 6 let (denně 8 – 12
hodin).
termíny: 16. 7. - 20. 7., 23. - 27. 7., 30. 7. - 3. 8., 13. 8. - 17. 8.
Program pro rodiče s dětmi 1 - 6 let (15 – 17 hodin)
termíny (středy): 18. 7., 25. 7., 1. 8., 15. 8.

NADĚJE o.s.,

pobočka Brno
Dům Naděje Brno-Řečkovice
Hapalova 20, 621 00  Brno
tel.: 549 273 746
mob.: 775 889 698

Nabízí seniorům volná místa
v denním stacionáři Naděje:
– Služba je určena pro osoby, které z důvodu věku,
zdravotního stavu či snížené soběstačnosti nemohou
zůstávat během dne ve svých domácnostech.

CVČ Mateřídouška, Gromešova 1
INFORMUJE

Červnové akce:
Tradiční Řečkovické POTOULÁNÍ –„Cesta časem“, sobota 2. 6.
Start – před bývalými kasárnami T. Novákové od 9.00 do 10.00 hodin.
Startovné 20 Kč na osobu. Cíl: Bufítek v Ivanovicích. Čeká vás 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 některém kresleném filmu?“
Zahradní slavnost, pátek 8. 6. od 16.00 do 19.00 hodin. Závěrečná
akce CVČ v tomto školním roce.
Program: Prezentace kroužků, soutěže na zahradě, výstavka výrobků,
dílničky. Skákací hrad, motokáry. Informace o kroužcích v příštím školním
roce, přihlášky.
S sebou dobrou náladu a peníze na materiál.
Informace o prázdninových akcích najdete na našich internetových stránkách www.ddmhelceletova/materidouska/materidouska.
K. Psotová, D. Pospíšilová

0ČVWVNiþiVW%UQRěHþNRYLFHD0RNUi+RUD
YHVSROXSUiFLV)75HFRUGVXYiGČMt

– Cílovou skupinu představují senioři a osoby se zdravotním
postižením, trpící lehčími formami demence.
– Nabízíme také možnost dopravy klienta z domova do denního
stacionáře a zpět služebním vozem.
Denní stacionář provozuje svoji činnost ve všední dny
od 7:00 do 15:30 hodin.

Vystoupení dětí a seniorů
Již podruhé se na radnici měli možnost potkat děti z tanečního kroužku Krtečci a senioři, kteří pravidelně docházejí na řečkovický úřad. Pravidelné schůzky seniorů organizují pracovníci
úřadu s cílem procvičit paměť, něco nového seniory naučit a zacvičit si. Tentokrát měly děti v repertoáru tance s vařečkou, šátkem a třásněmi, ale předvedly i choreografii na známou píseň Tři
čuníci jdou. Musím říci, že děti se velice snažily, a snad ještě nikdy
jsem je neviděla tak pěkně tancovat. Poté nás senioři překvapili
tancem s pomocí cvičebních pomůcek: lana a molitanových válečků. Nakonec si děti přisedly k seniorům a společně si zahráli na
kočičku při kočičí písni. Děti byly překvapené, jak zábavné může
být tančení v sedě a senioři, že zase mohou děti něco naučit. Rozzářené úsměvy seniorů prozrazovaly, jak je tato mezigenerační
setkání těší. Po zasloužené odměně jsme se pak všichni v dobré
náladě rozešli.
Mgr. Dita Pivoňková
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– Pro klienty je zajištěno stravování (oběd).
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Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města brna romana onderky
a starosty městské části brno - řečkovice a mokrá hora marka viskota.
www.ftrecords.cz
www.festival-slunce.cz
www.beatpoint.cz
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Sběrné středisko Hapalova až do
odvolání nepřijímá stavební
i některé další odpady
Nejenom stavební odpady, ale například ani pneumatiky již není
možné odložit ve sběrném středisku odpadů v ul. Hapalově pod mostem u řečkovické železniční stanice. Toto zařízení totiž nedostalo příslušné povolení, a tak přijímá pouze komunální odpady (skupina 20 dle
katalogu odpadů) od občanů. Podnikatelé a právnické osoby se musí
obrátit na jiná zařízení, například na sběrné místo společnosti ASTV na
Líšeňské 35 (po–so 7–17, ne 8–14, tel. 606 078 829). Tam mohou zamířit
i občané se stavební sutí a pneumatikami. Dalším místem, kde mohou
občané uvedené odpady uložit, je sběrné středisko v Páteřní ul. v Bystrci,
suť odebírá i recyklační dvůr firmy DUFONEV v Černovicích. Zpětný odběr elektrozařízení z domácností pokračuje v Hapalově ulici dál.
Provozní doba střediska v ul. Hapalově je tato: po 14:00–17:00,
út–so 8:00-12:00 a 13:00–17:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–15:00; ve svátky je zavřeno. Dotazy zodpoví obsluha střediska na telefonním čísle
720 228 447. Seznam všech sběrných středisek odpadů provozovaných
městem Brnem naleznete na stránce http://www.sako.cz/sso/seznam/.
I nadále platí, že odpady je třeba předávat do střediska v takovém stavu,
aby jejich objem byl co nejmenší. Ve všech případech doporučujeme
předem ověřit, zda a v jakém množství je možné odpady na určitém
místě uložit.
Je třeba připomenout, že provoz střediska má nyní na starosti nikoliv
městská část, nýbrž město Brno.
Ing. Jan Klement, OŽP
Oddělení životního prostředí

Předškoláky o prázdninách ohlídají lesní skřítci
Brněnské školky jsou většinu prázdnin mimo provoz. Zaměstnaní
rodiče řeší každoročně problém, kam s dětmi. Lesní mateřská školka
Sýkorka nabízí o prázdninách celkem čtyři týdenní turnusy příměstského tábora.  
Specifikem těchto táborů je celodenní pobyt venku v přírodě na čerstvém vzduchu. Školka sousedí s lesem, kam děti s pedagogy podnikají
dobrodružné výpravy za lesními skřítky. Na prostorné zahradě s potůčkem, pískovištěm i vlastní zeleninovou zahrádkou děti poznávají přírodu
všemi smysly. Odpolední odpočinek probíhá v indiánském teepee, pro

případ opravdu nepříznivého počasí
poskytne zázemí zděná chatka. Školka
sídlí v Brně – Mokré Hoře. Tábory jsou
určeny dětem 3 - 7 let, rodiče mohou
děti odevzdat již od 7:45 a vyzvednout
do 16:30.
Více informací www.skolka.eps.cz.
Vladimíra Mašindová,
PR a Fundraising DLK Sýkorka
Placená inzerce

Rok 2012 – rok Pernštejnů
Když před rokem propukly velké oslavy starobylého rodu Rožmberků, spojené s okázalými kulturními akcemi po celé zemi, měl jsem
za to, že je to v souvislosti s výročím úmrtí posledního po meči z rodu,
pana Petra Voka. Omyl, Ministerstvo kultury ČR vypracovalo nádherný
a dlouhodobý projekt, kdy každý z následujících roků bude věnován
jinému významnému šlechtickému rodu.
Pro tento rok byli vybráni naši Pernštejnové. Oslavy a kulturní akce
již začaly po celé republice, kde Pernštejnové zanechali svoje stopy.
Hrad Pernštejn - kolébka rodu - se na oslavy připravuje spolu
s městysem Nedvědice a okolními obcemi již řadu měsíců. Členem
přípravného a organizačního výboru tradičních Slavností pernštejnského panství je i letos
Dr. Jiří Šmíd, kromě jiného i kronikář městyse Nedvědice.
Jeho požádal výbor pro národnostní menšiny ZMČ o přednášku věnovanou Roku
Pernštejnů.
Přednáška se uskuteční v zasedacím sále řečkovické radnice ve čtvrtek 21. června
t. r. v 18 hodin a neměli byste si ji nechat ujít.
Z úst Dr. Šmída uslyšíte nejen o nejvýznamnějších představitelích rodu Pernštejnů,
o jejich rozsáhlém dominiu v Českých zemích, o jejich vzestupu i pádu, ale rovněž
o letošních Slavnostech pernštejnského panství, které připadají na dny 5. – 8. července.
Na tuto akci srdečně jménem výboru pro národnostní menšiny zve
Ivan Koláčný
předseda VNM

RD NA KLÍÈ

BRNO-ÚTÌCHOV
Magnum

magnum@re-max.cz

3+kk - 3.930.000 Kè
vèetnì pozemku a DPH

733 679 901

RODINNÉ DOMY ZA CENU BYTU!
· dvojpodlažní RD 87-100 m2 o velikosti 3+kk a 4+kk
· domy s nízkými nároky na energii
· parkovací stání na vlastním pozemku
· k dispozici: 5 pozemkù - 236 m2, 1 pozemek - 387 m2
RE/MAX Magnum
Banskobystrická 819/52, 621 00 Brno, tel.: 541 215 165
e-mail: magnum@re-max.cz, www.re-max.cz/magnum
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PLACENÁ INZERCE
S E Z N Á M E N Í .  Inteligent. pán 66/182 bez závazku, nekuřák,
sportovec s vlastním bytem hledá hodnou ženu z Brna pro trvalý
vztah. Čestnost, důvěra, porozumění. Příroda, cestování, kultura, hudba.
Nezklamu. Tel.: 739 827 863
PRÁZDNINOVÉ intenzivní kurzy ( i běžné, event. doučování) angličtiny
nebo francouzštiny - individuálně nebo v malé skupince - nabízím
podle domluvy a za příznivou cenu.  Veškeré podrobnější informace
poskytnu na adrese: hanahajkova@centrum.cz ,
mob. tel. 775 104 820
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

NAUČÍM tenis 200,-  Kč/hod. Tel.: 724 643 197
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 proukázat průkazem
Revizního technika nebo živnostenským listem.
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ. Ing. Kocian, tel.: 603 528 515

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

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

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

PRODÁM 2+1 OV Řečkovice, Renčova. Tel.: 602 540 040

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

KOUPÍM  garáž na ul. Medlánecká nebo v blízkém okolí,
tel. 739 555 464
KOUPÍM 2+1 cihl. byt v Řečkovicích. Mohu nabídnout 1+1, 46 m²,
Horácké nám. Tel.: 606 722 953 nebo 549 275 095
KDO opraví osobní a ložní prádlo? Tel.: 721 775 600
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt s balkonem v Řečkovicích.
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
NABÍZÍM úsporu el. energie, montáž pohybových čidel a chodbových
svítidel do společných prostor domu. Kompletní elektroservis.
Tel.: 606 825 901
DORNOVA metoda – jemná manuální náprava pohybového systému.
SMSystem - unikátní rehabilitační program stabilizace a mobilizace
páteře. Řeší bolesti zad a šíje, výhřezy plotének, vadné držení těla,
bolesti hlavy od zablokované krční páteře, vbočené palce či rozdílnou
délku končetin. Mgr. Aleš Dobšák – Kling, Horácké nám. 3, Řečkovice.
Tel.: 728 947 992, www.imzadi.cz
AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 ( 300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 490,- Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

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

ZHUBNĚTE do plavek! Intenzívní cvičení na vibračním přístroji
FITVIBE. Pouhých 30 minut k dokonalé postavě. Cvičení pro ženy
každého věku. Studio Fit Slim. Tel.: 721 647 269, www.fitvibebrno.cz

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

KOUPÍM BYT 2+1 v OV Brno Řečkovice. Cena 1.800 tis. Kč.
Děkuji za nabídky. Tel.: 605 491 284

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
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ČERVEN:

8. 6. Dětské sportovní odpoledne od 15:00 hod.
(vhodné pro děti od 4 do 12 let)
Společná akce UNIE kolektivních sportů města Brna:
soutěžní víceboj,
sportovní dovednosti,
koutky jednotlivých klubů,
nafukovací atrakce,
malá pozornost pro každého účastníka.
Slavnostní vyhlášení a předávání cen od 18:00 hod.
(sportovní areál při ZŠ Novoměstská)

V sobotu 2. èervna oslavíme 2. výroèí otevøení Sportareálu
Družstevní. Všechny dìti do 10 let, které pøijdou v doprovodu
dospìlé osoby, mají v sobotu vstup do bazénu ZDARMA.
Každý návštìvník bazénu i fitness dostane drobný dárek.

Národní házená – 1. liga mužů (sportovní areál při ZŠ Novoměstská)
1. NH Brno (dle průběhu Play off )
aktuálně na www.1nhbrno.cz
Fotbal - II. třída městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
9. 6.  SK Řečkovice : Obřany 16:30 hod.
            - I. třída krajská soutěž dorostu
9. 6.  SK Řečkovice : Rousínov 14:15 hod.

Zápis do plaveckých kurzù na školní rok 2012/13
se uskuteèní v pondìlí 18. èervna a ve støedu 20. èervna
vždy od 16 do 19 hodin ve vstupní hale sportareálu.
V pøípadì, že zapíšete dìti do kurzù už v èervnu,
máte následující výhody:
- vyberete si ideální termín a typ kurzu,
- dostanete pro Vaše dítì 5 volných vstupenek do bazénu.
Podrobné informace najdete na www.psrybka.cz.

Volejbal – krajský přebor žen (orelské sportoviště na Medlánecké)
23. 6.  Orel Řečkovice : Sokol Hodonín 10 a 13 hod.
Badminton – 3. liga smíšených družstev
BC SmartLife Řečkovice (konečné 3. místo)
aktuálně na www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen
VALOSUN Brno (konečné 7. místo)
aktuálně na www.valosunbrno.cz

V èervnu budou probíhat lekce aqua aerobicu
v pondìlí, úterý a støedu od 19 do 20 hodin,
ve ètvrtek pak od 18 do 19 hodin.
Cena jedné lekce je pouze 70 Kè!

Volejbal – Extraliga žen
VK KP Brno (konečné 4. místo)
aktuálně na www.vkkpbrno.cz
Futsal – 1. liga mužů
Tango Brno (konečné 3. místo)
aktuálně na www.tango-brno.cz
Házená – Extraliga mužů
KP Brno (konečné 10. místo)
aktuálně na www.kpbrno.cz

Zákoulení na Mokré Hoře

Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do 12. 8. na adresu
foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Blahopřejeme tanečnímu páru
Hudec - Kocmanová
Už jsme si zvykli na to, že členové
řečkovického Sokola se často umísťují v soutěžích na předních místech.
Další úspěch si zapisují umístěním tanečního páru Davida Hudce a Andrey
Kocmanové na Mistrovství republiky
v párové polce 5. května v Chrudimi.
Tento dlouhodobý pár si v konkurenci třiceti dalších párů z celé republiky i ze Slovenska vybojoval 2. místo
za dvojicí z TK Lucerna Praha a před
párem z TK Sokol Drásov, se kterým blízce spolupracují. Tato dvojice
v minulosti slavila úspěchy již v kategorii dětí a juniorů a potvrdila nyní
svoje kvality i mezi mládeží od 16  let. Oba tanečníci vyrostli v souboru
Pampelišky   pod odborným vedením Libora Fuchse a Jany Krupicové
(Tušerové), kteří vychovali mnoho malých tanečníků a sami se v minulosti umístili na třetím místě ve stejné soutěži.
Tanec má  v řečkovickém Sokole již svoje místo a tradici, a jak ukazují
výsledky soutěží, i nespornou kvalitu. Nyní vyrůstá v Pampeliškách nová
generace, tak se snad již dnes můžeme těšit i na jejich úspěchy.
I. H.

Nejlepším způsobem
jak uvést do života nové
hřiště a důkladně ho vyzkoušet, je zápolení v daném sportu. Jedná–li se
o pétanque, potom je jistě možné s jistou dávkou
nadsázky hovořit přímo
o zákoulení. To se odehrálo za slunného pátečního
odpoledne 20. dubna
na Mokré Hoře skutečně důstojnou formou, protože v turnaji O pohár
starosty městské části se utkaly týmy složené ze zastupitelů, pracovníků
úřadu městské části a dalších nadšenců a podporovatelů této sympatické hry.
Šest družstev bojovalo nejprve ve dvou skupinách systémem každý s každým, následně turnaj vrcholil střety v semifinálových zápasech.
Přestože někteří z hráčů kouleli poprvé v životě s vypůjčeným náčiním,
zvláště pozdější turnajová utkání se stávala velice vyrovnanými. Vedle
očekávaných favoritů z Orla se zápas po zápasu nenápadně prosazoval
tým složený ze zaměstnanců úřadu. Tato družstva tak na sebe narazila ve
finále, kde zaměstnanci ÚMČ zprvu odolávali tlaku Orlů a využívali jisté
záludnosti povrchu nového hřiště, znemožňujícího používání některých
technických frajeřinek zkušených orelských borců, přesto nakonec podlehli jejich přesnosti a chladnokrevné taktice.
Není podstatné, kdo si odnesl putovní pohár starosty. Daleko důležitější byl zážitek ze hry, která přirozeně spojuje lidi. Mnozí z těch, kteří
to odpoledne procházeli ulicí Pod Zahradami, se zastavili a se zájmem
pozorovali, co že se to na nové ploše děje. Třeba je tato akce inspirovala
a zkusí si někdy zahrát také, vždyť je to tak snadné, stačí jen začít.
Oliver Pospíšil
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KULTURA
Pocta řečkovickému umělci
Klub moravských skladatelů uspořádal 9. května komorní koncert
k životnímu jubileu (80 let) prof. Jana Stanovského. Tento řečkovický občan je světově uznávaným hudebníkem. Proslul jako houslový virtuos,
pedagog brněnské konzervatoře a JAMU a koncertní mistr Filharmonie
Brno (vychoval i svého nynějšího nástupce Pavla Wallingera - také Řečkovana).  
Slavnostní večer v sále konzervatoře zahájil známý skladatel Pavel
Blatný originálním dárkem - klavírní skladbou Pozdrav příteli. Svou janáčkovsky laděnou skladbu nazval při následném projevu „lakrimózní (slzavé) requiem za naše mládí“, na což oslavenec odpověděl, že to poznal,
neboť „hudba vyjadřuje to, co nelze říci slovy, a o čem nemožno mlčet“.
Blatný pak vtipně glosoval jubilantův věk a některé události z jeho života.
Zdůraznil, že prof. Stanovský jako jeden z mála houslistů dokázal zahrát
(a nahrál pro rozhlas) technicky nesmírně náročná Paganiniho Capriccia,
připomněl premiéru Janáčkova houslového koncertu Putování dušičky,
zmínil Mistrovu duchapřítomnost na pódiu, kdy se jednou místo tápajícího dirigenta sám na chvíli ujal řízení orchestru. A připomněl také jeho
pedagogické působení v Tokiu, kde se zasloužil mj. o to, že Japonci znají
a mají rádi českou hudbu.
Přejeme prof. Janu Stanovskému ještě dlouhá léta života naplněná
hudbou - utěšitelkou.  

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc červen 2012:
4. 6. v 18 hod., sál školy
6. 6. v 17 hod., malý sál
10. 6. v 16 hod., aula JAMU
12. 6. v 18 hod., sál školy
13 .6. v 18 hod., sál školy
18. 6. v 15-18 hod.
20. 6. v 19 hod., sál školy
20. 6. v 17 hod., malý sál

Oborový večer klavírního oddělení
Vernisáž absolventské výstavy žáků VO
Absolventský koncert B. Jelínkové – klavír,
N. Khemlové – zobcová flétna
Absolventský koncert III.
Žákovský koncert
Přijímací zkoušky
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
Vernisáž absolventské výstavy žáků VO
Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka ZUŠ

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

Eliška Štaudová

Celoškolní projekt
na Horáckém náměstí
Sportovec na vozíčku, vězeňská kapela, řeholník v klášteře, penitenciarista, maminka z dětské vesničky, suflérka, mladí badmintonisté,
aktivista, … Pokud si položíte otázku, co mají tyto osobnosti společného,
odpověď zní: celoškolní projekt 2. stupně na Základní škole Horácké náměstí. Projekt „Můj život – moje volba?“ se uskutečnil v pátek 11. května
na půdě školy, ale žáci cestovali se svými učiteli i na nejrůznější místa
v Brně. Společným prvkem, který všech 15 dílen spojoval, byla myšlenka,
že o svém životě si rozhoduje každý z nás sám. Někdy je rozhodování
ztíženo další neovlivnitelnou událostí – nemoc, úraz, osud. Strůjcem
svého štěstí jsme však vždy jenom my sami. Žáci si vybírali, v jaké společnosti se chtěli na celé dopoledne octnout. Že byla dílna se čtyřmi
odsouzenými z kuřimské věznice nejžádanější, je asi pochopitelné, vždyť
kdy máte příležitost být přímým svědkem vyprávění vězňů. Ale hodně
dětí si toužilo pochovat miminka svých učitelek, které vyměnily učebnice za kočárky. Jaké je to nemít vlastní rodiče, to už děti zjistily v SOS
vesničce v Medlánkách. Z největší dálky, z Českých Budějovic, do Brna
přicestoval Antonín Šindelář, který skončil na vozíčku po nehodě, a hraje
mj. košíkovou. Mediálně známí jsou další dva účastníci – spisovatelka
Irena Fuchsová a páter František Lízna, disident, vězeň, poutník. Velmi
si vážíme účasti rodičů našich žáků, paní Keršnerové a pana Sämanna.
Oba je spojoval výstup na Kilimanjaro. Radka Keršnerová vystoupila na
nejvyšší horu Afriky se skupinou žen na vozíčku. Pan Sämann dětem také
povyprávěl, jaké je to být cizincem v ČR. Organizátoři se volbou témat,
míst i osobností snažili, aby každý našel, co ho zajímá, aby si každý účastník odnášel nějaký zážitek, podnět, zkušenost do svého dalšího života.
A protože nemohli všichni být najednou všude, vznikla kronika projektu,
ve které účastníci zdokumentovali formou zápisků, obrázků, fotografií
jeho průběh. Ve výuce se k ní pak budeme vracet. Mnoho další zajímavostí je i na webových stránkách školy. Na závěr nelze nezmínit dílnu
lenosti, do které se dostali ti, kteří se o sebe nedokázali postarat a během
týdne si vybrat z nabídky aktivit. O ty, naštěstí jich nebylo mnoho, se pak
postaral školní psycholog – okolí školy zase o něco víc prokouklo.
Všem, kteří se podíleli na úspěšném projektu ve svém volném čase
bez požadavků na kompenzaci, patří náš velký dík.

zve na

PĚVECKÝ KONCERT
8. června v 17.00 hodin

ABSOLVENTSKÝ A ZÁVĚREČNÝ KONCERT
12. června v 17.30 hodin

Přijímací zkoušky na školní rok 2012/2013
4. – 21. června (bližší informace na webových stránkách)
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

V květnu oslavili své jubileum

Františka ELEDEROVÁ
František HEMALA
Ludmila OPLATKOVÁ
Marie ŠVANDOVÁ
Jiří URBAN
Milada BRŮŽOVÁ
Helena KALIŠOVÁ
Otakar GILAR
Ivan HYKRDA
Ivan FLÉGL
Jan HAVLÍČEK
Františka PLESNIVÁ
Květoslava CRHOVÁ
Jiřina TOBOLOVÁ
Anna KLOUBCOVÁ
Vladimír VRÁŽEL
Ludvík UHEREK
Radoslav VANÍČEK
Emil KRYSTYN
Josef KUČERA
Marie JAHODOVÁ
Danuše KUDLÁČKOVÁ
Miloslava HOMOLKOVÁ
Zdeňka MALÁ
Anna MYSLÍNOVÁ

95 let
93 let
93 let
93 let
92 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 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
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

Alena Khazalová
ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vychází 1x měsíčně, červenec a srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého
nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz. Šéfredaktor: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby
zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz .
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 18. 6. 2012. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma.
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Řečkovičtí skauti oslavili 100 let skautingu v ČR
Ráno v sobotu 12. 5. 2012 v 9 hodin se v řečkovickém pivovaře
sešlo něco málo přes 100 lidí, převážně skautek a skautů. Přišli si připomenout, že právě uplynulo sto let od doby, kdy zakladatel českého
skautingu Antonín Benjamin Svojsík plánoval první skautský tábor
v ČR.
Vzhledem k tomu, že akce byla významnou společenskou událostí,
na úvodním slavnostním nástupu se kromě vedení Junáka a řečkovického skautského střediska povzbudivými slovy vyjádřili starostka MČ
Brno-Medlánky Alena Valentová, starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot a řečkovický kněz Jacek Kruczek. Všichni zmínili
především to, jak velký a pozitivní vliv má skauting na výchovu mládeže. Zejména tím, že podporuje osobní rozvoj mladých lidí v oblasti
sociální, mravní, duchovní, intelektuální a tělesné tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému
lidskému společenství. To, že se výše uvedené výchovné působení
děje prostřednictvím i na dnešní dobu atraktivním způsobem, si mohli vyzkoušet děti i starší účastníci oslav, kteří navštívili klubovnu a pivovar po nástupu. Kromě lanové dráhy či vázaných staveb bylo možné
si vyzkoušet rozdělávat oheň křesadlem, lasovat, házet na cíl a další
disciplíny zaměřené více či méně na rukodělnou tvorbu či přežití v přírodě. Aktivity bohužel narušilo velmi nepříznivé deštivé počasí.
Díky poměrně náročné a trpělivé práci Česlava Ulricha mohli po
nástupu starší účastníci a hosté zhlédnout zatím stručnou, přesto
velmi zajímavou prezentaci z historie skautingu v Řečkovicích. Tato
část měla úspěch i u nejstarší části našich spoluobčanů – prezentaci
navštívili kromě členů z let 1968-1970 i členové, kteří se podíleli na
vedení střediska v druhé polovině čtyřicátých let minulého století.
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Celý den byl zakončen společenským večerem, který si připravili
v orelské tělocvičně rangers a roveři, tedy skautky a skauti ve věku
cca 15 – 25 let. Několik desítek skautek, skautů a nadšenců bylo svědky vystoupení dvou kapel, tanečníků a dalšího kvalitního programu.
Nezbývá než shrnout, že se oslavy vydařily a aktivity skautského
střediska Duha se stále na území Řečkovic a okolních městských částí
rozrůstají.
Jiří Libus

KRÁLOVOPOLSKÁ ZUŠ VÍTĚZSLAVY
KAPRÁLOVÉ
PATŘÍ K NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM
V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
Velkým triumfem žáků a jejich pedagogů skončilo Národní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol České
republiky ve hře na dechové nástroje, které se konalo ve dnech
3. - 6. května v Kladně. Tři soutěžní dny byly provázeny napětím,
jak se na soutěž patří, ale následná radost z úspěchu nebrala konce. Mezi 357 účastníky získali ve svých kategoriích první místa
Štěpán Vicenec a Adam Plšek / hra na fagot/, Hana Sapáková / hra na lesní roh/, Štěpán Vicenec a Filip Šmerda /hra na
zobcovou flétnu/. Osmiletá Emma Vigner obsadila místo druhé
taktéž ve hře na zobcovou flétnu.
Dík paří i oběma pedagogům Pavlu Feldmannovi a Milanu
Mrazíkovi. Prvně jmenovaný byl oceněn diplomem za vynikající pracovní výsledky. K nebývalému úspěchu přispěli i vynikající
výkony doprovázejících učitelů. Na klavír hrála Marta Dembická, Jarmila Mrazíková, na xylofon Lukáš Krejčí a na kytaru Jiří
Michálek. Ten si rovněž z Kladna přiváží ocenění poroty za vynikající kytarový doprovod.
Věřím, že všem zúčastněným zůstanou krásné zážitky z Kladna
dlouho v jejich paměti.
Jana Sapáková
ředitelka ZUŠ

