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Slovo starosty
Regenerace panelového
sídliště a lokalita Družstevní
Ministerstvo pro místní rozvoj několik
posledních let každoročně vypisuje program
„Podpora regenerace panelových sídlišť“, díky kterému jsme alespoň
postupně po jednotlivých dílčích krocích schopni financovat úpravy
vedoucí k zlepšení vzhledu a zkvalitnění funkčnosti veřejných
prostranství v rozsáhlém území panelového sídliště.
Celkový objem požadovaných finančních prostředků i letos
výrazně překračoval výši částky alokované v rámci příslušného
dotačního titulu. Je tak velice příznivou zprávou, že jsme v konkurenci ostatních obcí a měst, ale i dalších brněnských městských částí
uspěli. Do městské části poputuje dotace ve výši 3,6 mil. korun, která
bude využita na realizaci čtyř konkrétních akcí. Zrekonstruováno
bude parkoviště u bytového domu Horácké náměstí 4/5 a chodník
vedoucí od teplárenské rozvodny na Horáckém náměstí 12 směrem
k ulici Vlasty Pittnerové. Právě opravy chodníků na Horáckém náměstí,
ale i v dalších částech panelového sídliště, je perspektivně možno
financovat za pomocí předmětného dotačního titulu, vzhledem
k jejich obrovské výměře pochopitelně pouze postupně, po etapách.
Dalšími dvěma akcemi, které budou letos provedeny, jsou pak rekonstrukce a zatraktivnění nepříliš vzhledných ploch - asfaltové plochy
vedle nového dětského hřiště na Letovické a neperspektivního hřiště
u bytového domu Žitná 13.

Vedle rozsáhlé lokality panelového sídliště pochopitelně existují
i další místa, která zasluhují pozornost. Za účelem postupného
zlepšování prostředí v lokalitě ulice Družstevní zadala městská část
studii, která měla za úkol nastínit návrhy řešení v několika oblastech,
jako například parkovací plochy, chodníky, sadové úpravy nebo
herní plochy v řešeném vnitrobloku. S ohledem na vysokou finanční
náročnost případných stavebních úprav je navrženo postupovat ve
třech etapách, přičemž první přijde na řadu rekonstrukce stávajících
parkovišť a případné vybudování nových stání. Za tímto účelem
schválila rada městské části s vybraným dodavatelem smlouvu na
zpracování projektové dokumentace, na základě které bude možno
zmíněnou první etapu realizovat.
Mgr. Marek Viskot, starosta

Zpevněná plocha u bytových domů na Letovické

Vítání občánků

Autor: Petra Hašková

V sobotu 18. května v dopoledních hodinách slavnostně přivítal
starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nejmladší občánky
naší městské části, kteří se narodili v letošním a loňském roce. Celkem
přivítal 30 občánků, z toho bylo 15 chlapečků a 15 děvčátek. Mezi
děvčátky byla i dvojčata. Po slavnostním projevu pana starosty a krátkém
hudebním vystoupení žáka SZUŠ Universum Jakuba Smekala se rodiče
občánků zapsali do pamětní knihy, pan starosta předal maminkám
rudou růži a z rukou místostarosty převzali rodiče pamětní listy, stříbrnou
pamětní medaili, dárkový poukaz, který je možno využít ke vstupu do
Sportareálu Družstevní, a konečně i malou pozornost pro naše malé
oslavence. Potěšující bylo, že této slavnosti se zúčastnili i další rodinní
příslušníci, zejména babičky a dědečkové, starší sourozenci a další
hosté, kteří zaplnili obřadní síň. Na závěr obřadu měli rodiče možnost
vyfotografovat se svými dětmi v kolébce. Počasí v sobotu také přálo,
a tak se tento slavnostní den vydařil nám všem. Věříme, že se zapíše
do paměti všech, kteří se jej zúčastnili. Příští slavnostní vítání občánků
bude na podzim, v první polovině listopadu. Těšíme se na shledanou
s našimi novorozenými občánky a jejich rodiči a rodinami při příštím
vítání občánků.
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Příjemné prožití nastávajících letních měsíců
a dětem krásné letní prázdniny
přejí členové redakční rady zpravodaje ŘEČ.
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Informace ÚMČ
Zpráva z XVIII. zasedání ZMČ a ze 42. schůze RMČ
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XVIII. zasedání ZMČ se konalo 25. 4. Zastupitelstvo:
zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Prchala a členem téhož
výboru pana Oldřicha Gardáše,
schválilo účetní závěrku městské části za rok 2012,
projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2013,
projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen 2013,
souhlasilo s návrhem novely Statutu města Brna, v ní se zejména jedná o zakotvení pravomoci městských částí vyjadřovat se ke zřízení vyhrazených parkovacích stání a pravomoci městských částí zajišťovat výkon práv a povinností
obce k účelovým komunikacím (v praxi zřejmě půjde zejména o stanovování
místní a přechodné úpravy provozu na těchto komunikacích),
projednalo majetkové záležitosti – prodeje na nabytí nemovitostí,
souhlasilo se změnou funkčního využití pozemků v Územním plánu města
Brna v Měřičkově ulici v místě, kde stojí bývalé jesle, z plochy pro zdravotnictví
na návrhovou plochu čistého bydlení,
souhlasilo se změnou funkčního využití pozemku v Územním plánu města
Brna mezi Škrétovou ulicí a ulicí Terezy Novákové (v sousedství bývalých kasáren) z plochy pro sociální péči na návrhovou plochu všeobecného bydlení,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
42. schůze RMČ se konala 15. 5. Rada:
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – duben 2013,
vzala na vědomí výsledky hospodaření základních a mateřských škol k 31. 3.
2013,
schválila výzvu k podání nabídky na výměnu ohřívačů vody v domech Novoměstská 13, 17, 29, 35 a 39,
projednala bytové záležitosti,
vybrala nájemce garážových stání v domě Renčova 5,
schválila smlouvu s Ministerstvem obrany České republiky, která umožní
vybudovat plánovaná hřiště na státních pozemcích v Renčově ulici,
schválila mandátní smlouvu se společností Roviko, s. r. o., Vlárská 22, Brno, na
zastupování při zadávání zakázky zahrnující šestou etapu regenerace panelového sídliště Řečkovice (na tuto akci se naší městské části zdařilo získat státní
dotaci),
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Královopolský trh
V Králově Poli se konají trhy, na kterých je možno zakoupit zboží
přímo od pěstitelů, chovatelů nebo výrobců.
Místo a termín konání:
Střední pás na ul. Husitské, Brno-Královo Pole
Liché soboty dopoledne, tj.:
25. 5., 8. 6., 22. 6., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31.  8., 14. 9.,  28. 9., 12. 10.,
26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.  2013
N. Večeřová, vecerova@krpole.brno.cz, tel. 541 588 243

Městskou část čekají rozsáhlé opravy
inženýrských sítí
Po několika letech jistého klidu opět propuknou v naší městské části
rozsáhlé opravy inženýrských sítí. Týkají se ulice Vránovy a ulic, které ji
protínají. Ve Vránově ulici bude měněn vodovod a kanalizace (vodovod
pochází zcela jistě ze třicátých let minulého století), připojí se i výměna
plynovodu (ten současný byl položen v roce 1983). Obnovena bude
také vozovka a chodníky. Investory těchto náročných prací, plánovaných zejména na léta 2014 – 2016, jsou Brněnské vodárny a kanalizace,
Brněnské komunikace a akciová společnost Jihomoravská plynárenská.
Již letos však vše započne výměnou plynového vedení ve Filkukově
ulici, na Dlouhých honech, v ulici Skutilově a na Novém náměstí. Ve
Filkukově by se mělo pracovat od 3. 6. do 30. 6., na Dlouhých honech od
1. 7. do 31. 7., ve Skutilově ulici a na Novém náměstí od 1. 8. do 15. 10.
Zmíněné práce budou spojeny s dopravními omezeními, nejspíše
se zákazem vjezdu a zastavení nebo stání. Jejich podoba však v době
přípravy tohoto článku ještě nebyla známa.
Ladislav Filipi
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schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci zdravotně-technické
instalace v MŠ Škrétova nabídku společnosti PSK Group, s. r. o., Vídeňská 104b,
Brno, a smlouvu o dílo na příslušné práce s touto společností,
schválila jako nejvhodnější nabídku na dodávku nábytku do nového oddělení
MŠ Tumaňanova nabídku společnosti Benjamín, s. r. o., Hradišťská 766, Buchlovice, a kupní smlouvu s uvedenou společností (městská část získala dotaci
od města Brna na nákup tohoto nábytku),
schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci parkovacích ploch v bytové zóně při ulici Družstevní nabídku
společnosti TIPRO projekt, s. r. o., Kociánka 10, Brno, a smlouvu o dílo s uvedenou společností,
projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy nemovitostí,
projednala návrh novely Požárního řádu města Brna, Tržního řádu města Brna,
vyhlášky o podmínkách pro spalování suchých rostlinných materiálů (nenavrhla žádné dny, které by byly určeny ke spalování těchto materiálů),
projednala návrh novely vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách (nenavrhla v této
oblasti žádná omezení),
v souvislosti s novelou vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích navrhla dětské hřiště Letovická 14-16 a dětské hřiště Medlánecká
14 jako místa, kam je vstup se psy zakázán,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Termín zasedání ZMČ
XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
uskuteční ve čtvrtek 13. června 2013 od 15:00 hod. v zasedacím
sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Kroužek počítačů pro seniory

„Připoj se na wifi, zapoj uesbéčko, přetáhni si složku na plochu, stáhni si obrázek,“
pokyny, jež mám splněné za dobu, kdy je vyslovuji. Ale ne všem to jde stejně jako mně.
Někteří, většinou starší lidé, kteří nevyrůstali v této době plné elektroniky a počítačů,
už se v tomto přece jen trochu méně orientují. Proto mě a moji kamarádku napadlo,
že bychom se o některé z našich poznatků mohly podělit se starší generací.
Byli to přece jen oni, naše babičky a naši dědečkové, kdo nás zároveň s našimi
rodiči vychovávali, ti, kteří nám předávali své zkušenosti a moudra, tak jim to také
musíme nějak vrátit...
Prvotní účast byla veliká, tolik zájemců o náš kroužek počítačů jsme tedy
nečekaly, ale musím snad za všechny říct, že nás to více než potěšilo. Naši studenti
se v kroužcích, opakujících se po tři čtvrtky za sebou, naučili spoustu nových věcí.
Ve výběru náplně hodiny jsme se hlavně snažili, aby vše, co se studenti naučí, jim
k něčemu do dalšího života bylo a aby jim to třeba některé věci i usnadnilo. Řekli
jsme si například, jak se vytvoří složka, vyhledá se spoj do centra města a zpět, prohlíží
internetový časopis apod. Všechny naše studenty bych chtěla tímto velice pochválit
za jejich šikovnost a oddanost. Moc jste nám naši práci ulehčovali. Na poslední lekci
jsme se dokonce společně domluvili, že pro velký zájem otevřeme ještě čtvrtou
a zároveň poslední hodinu, na které jsme si ještě jednou všechno pořádně zopakovali
a zodpověděli případné dotazy. Na závěr bych ještě chtěla říct, že jsem si to opravdu
velice užila, a doufám, že nejen já, ale všichni, kdo se kroužku zúčastnili. Po skončení
poslední hodiny jsem se dokonce pozastavila nad tím, že se mi po Vás, studenti, bude
i stýskat a že je škoda, že už je konec.
Klára Suchánková, ZŠ Horácké nám.

Řečkovický majáles

Přípravy každoročního Řečkovického majálesu, který letos nesl
název Filmový majáles, vyvrcholily 1. května v řečkovickém amfiteátru.
Jelikož tématem letošního majálesu byly filmy, a my jsme se rozhodli
každé třídě přidělit jeden filmový žánr, mohli diváci zhlédnout hororové
scénky v podání našich nejmladších primánů, českou klasiku v podání
sekund, tercie s jejich akčními scénkami, kvarty a jejich scénky v žánru
fantasy, na prvního máje nikdy nechybějící romantiku v podání kvint
a konečně sexty a jejich muzikály.
Jak se na to díváme z pohledu organizátorů? My, jakožto studenti
septim místního gymnázia, jsme se na přípravách celého majálesu
podíleli již od podzimních měsíců. V „onen“ den nám přálo téměř vše.
Prakticky to nejdůležitější, počasí, nás nezklamalo, technika neselhala
a jídla i pití bylo stále dost. Shodli jsme se, že organizace takto velké
akce, která každý rok nabírá větších a větších rozměrů, nám přinesla
nejen spoustu starostí a radosti z toho, že se vše vyvedlo, ale také
bohatou a především neocenitelnou zkušenost do života.
Za septimy Gymnázia Brno – Řečkovice
Michaela Novotná a Jan Tošovský

Historie řečkovického kostela sv. Vavřince
První písemný pramen o patronátním právu nad řečkovickou farností je z roku
1338, kdy toto právo získal cisterciácký klášter ve Žďáru. V letošním roce si tedy
připomínáme již 675 let od této události, přestože neznáme přesný letopočet stavby
řečkovického kostela a jeho prvního vysvěcení.
Řečkovice tvořily farní osadu spolu s Ivanovicemi, Medlánkami, Mokrou Horou,
Jehnicemi a Ořešínem. V 15. století byla postavena kostelní věž, zastřešená zděným
jehlanem. Okolo kostela se původně rozprostíral hřbitov, který byl v roce 1840 zrušen
a nahrazen hřbitovem současným, který byl založen dle běžných zvyklostí na návrší
mimo obydlenou část obce. Dnešní kostel sv. Vavřince v letech 1522 – 1623 patřil
protestantům, neboť v předbělohorském období bylo řečkovické panství v držení
představitele moravských protestantských stavů Viléma Dubského z Třebomyslic nejvyššího sudího Markrabství moravského. Původně jednolodní kostel z kapacitních
důvodů přestal postupem času dostačovat, takže byly postupně přistavěny boční
lodě, čímž kostel získal půdorys ve tvaru kříže. Jeho farní budova pochází z roku
1761.
Řečkovický kostel byl v průběhu 19. století několikrát opravován, přičemž
největší oprava se uskutečnila v roce 1900, kdy byly pořízeny nové oltáře z mramoru.
Následně byl kostel 14. října 1900 znovu vysvěcen. Další opravy kostela byly provedeny v letech 1939 – 1941. Na konci války při osvobozování Řečkovic byl však silně
poškozen několika dělostřeleckými zásahy, které poškodily zdivo kostela a velkou věž.
Po roce 1945 byla vytvořena Jaroslavem Vaňkem sochařská výzdoba kostela, kterou
tvoří sochy sv. Vavřince, sv. Petra a sv. Pavla a na kazatelně jsou zobrazeni čtyři evangelisté – Matouš, Lukáš, Marek a Jan. Mimo kostelní chrám je umístěna ještě barokní
socha sv. Jana Nepomuckého.
Další opravy kostela následovaly v 70. a 80. letech minulého století – byla položena nová dlažba, instalovány nové varhany a bohoslužebný stůl, aby kněz mohl
celebrovat mši čelem k lidem na základě nové liturgie, stanovené na II. vatikánském
koncilu (probíhal v letech 1962 – 1965).
Poslední větší rekonstrukce řečkovického kostela se uskutečnila v letech 1998
– 1999, kdy byla provedena mj. výměna střešní krytiny, oprava vnější i vnitřní fasády
kostela, nová malba vnitřních stěn a komplexní oprava interiéru kostela. Na náklady
naší městské části byly také provedeny terénní úpravy v okolí kostela (vydláždění
nových chodníků, kašna se schodištěm, socha sv. Vavřince), čímž vynikl symbol
kostela jako historického centra naší městské části na Palackého náměstí.
A kdo že to byl ten patron sv. Vavřinec (latinsky Laurentius), jemuž je
zasvěcen i náš řečkovický kostel? Narodil se kolem roku 230 po Kristu, byl to
římský klerik, pocházející z města Huesca v tehdejší římské provincii Hispánii (dnešní
Španělsko). Získal náboženské vzdělání, v roce 257 byl ustanoven papežem Sixtem

II. diákonem a stal se odpovědným za spravování chrámové pokladny a za péči
o chudé. Díky této službě je považován za prvního archiváře a pokladníka katolické
církve, a proto se stal patronem knihovníků, archivářů, kuchařů a koželuhů.
Za perzekuce v době vlády římského císaře Valeriána v roce 258 zemřelo velké
množství kněží a biskupů, křesťané náležející ke členům senátu byli zbaveni majetku
a vyhnáni. Po papežově smrti byl sv. Vavřinec vyzván k vydání církevních pokladů, on
je však místo toho rozdal chudým. Pro tuto vzpouru byl 10. srpna roku 258 v Římě
krutě mučen a nakonec zaživa upálen na železném roštu nad otevřeným ohněm. Pro
tuto mučednickou smrt je sv. Vavřinec symbolicky zobrazován s roštem v ruce.
Za svatého jej považují katolíci, pravoslavní a některé větve anglikánů i luteránů.
Římskokatolická církev slaví jeho svátek ve výroční den jeho umučení. Tomuto
patronu jsou zasvěceny také naše řečkovické hody, konané v posledních dvaceti
letech každoročně nejblíže k datu 10. srpna.
Jan Jandl
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CVČ Domino
Pionýr Řečkovice Vás zve na 19. ročník akce

Letní pouť s táborákem ve středu 19. června:
od 17 hodin hry a soutěže, od 19 hodin táborák a špekáčky.
Tradiční akce pro celou rodinu, jejíž 19. ročník se koná opět v Zamilovaném hájku. Spousta her a soutěží, drobné odměny. Navštíví nás
i postavičky z pohádek a večerníčků.
S sebou: 30 Kč na hry a soutěže, 20 Kč na špekáček (nebo vlastní), něco
na sezení, hráči kytaru či jiný nástroj.

Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
Nabízíme pohodové příměstské tábory na léto.
Přihlašování je možné i v létě e-mailem.
Děti mohou přicházet od 7:30 hodin, budeme končit v 16 hodin.
Tábory jsou určeny pro děti od 6 let.
Cena 1 tábora je 1100 Kč/týden, 250 Kč/den. Obědy zahrnuty v ceně.
Pro více informací a přihlášení použijte prosím kontakt v hlavičce.

Příměstský tábor – ZÁHADY A POKLADY 22. 7. - 26. 7. 2013
Tábor plný nápadů, tvoření, luštění hádanek, hledání pokladů
a odkrývání záhad...

Příměstský výtvarný tábor 26. 8. - 30. 8. 2013

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky, práci s keramickou hlínou.
Tvořivé činnosti budeme střídat se spoustou her a zajímavých výletů.

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:
Příměstský tábor (8.30-16 h.)
1. turnus 15. 7. - 19. 7. (děti 5-7 let)
2. turnus 19. 8. - 23. 8. (děti 6-9 let)
Prázdninová školička – pro děti 3-6 let (denně 8-14 h.)
termíny: 29. 7. - 2. 8., 5. 8. - 9. 8., 12. 8. - 16. 8.

Přátelské posezení s hudebním doprovodem
u Stromu života Domova Tereza v Brně-Řečkovicích
Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza uspořádal pod záštitou
náměstka primátora města Brna Ing. Olivera Pospíšila a starosty MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora Mgr. Marka Viskota dne 16. 5. 2013 integrační akci – „Přátelské posezení
s hudebním doprovodem u Stromu života Domova Tereza“. Právě pan náměstek
a starosta byli před čtyřmi lety přítomni při vysazení tohoto stromu. S uživateli
Domova Tereza zasadili „Strom života“ - lípu - jako symbol rovnosti.
Posezení se uskutečnilo 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 Mgr. Jana Ondrušková, dále následoval příspěvek pana náměstka primátora
města Brna Ing. Olivera Pospíšila a starosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Marka Viskota. Ti poté symbolicky s uživateli Domova Tereza zalili vysazenou lípu.
Zalévání se zúčastnili i zástupci dalších 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 a Denního stacionáře Gaudium. Celým programem provázela Lenka
Krátká. O ozvučení se starala Agentura Gardáš a technické zázemí sponzorsky poskytli
Pneuservis Řečkovice a Prima hospodyně.
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. Monika Hurtová

Přijímáme přihlášky na seminář výtvarných nápadů akreditovaný
MŠMT: „Baby ateliér - tvoření nejen pro rodiče s dětmi“.
Určeno pro všechny, kteří potřebují výtvarné nápady a inspiraci
při práci s dětmi.
První setkání plánujeme na začátek října 2013 v sobotu.
Více informací na www.batelier.
cz/vytvarne-kurzy-v-brne/akreditovane-kurzy
Jana Podzemná

CVČ Mateřídouška

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Nabídka akcí v červnu
Keramické středy v 17.00 – 18.30 hodin. Cena: 150 Kč včetně výpalu a glazury.
S sebou: přezůvky Přihlášky: Čáslavová 77 55 99 536.
12. 6. Mořská kompozice
Svatojánská noc v pátek 7. 6. od 18.00 do 21 hodin.
Pro děti od 7 let. Promítání dobrodružného filmu. Po skončení půjdeme společně
najít dobře ukrytý poklad. Cena akce: 60 Kč Přihlášky: Psotová 732 325 457.
Zahradní slavnost – v pátek 14. 6. od 17.00 do 19.30 hodin.
Zveme vás na slavnostní zakončení školního roku.
Program: Vystoupení některých kroužků, výstavka výrobků, nabídka kroužků
na nový školní rok. Pro nejmenší bude v provozu skákací hrad.
Dobrou náladu a penízky na hrad a do tomboly s sebou. Těšíme se na vás!
Akce pro dospělé: Astro konstelace v sobotu 15. 6. od 10 do 17. hodin
(hodinová pauza na oběd).
Skupinová terapie vhodná pro řešení jakéhokoli osobního problému, ať se týká
partnerství, rodiny, zaměstnání, podnikání, zdraví atd., vycházející zejména
z rodinných konstelací a Voice Dialogue (terapie s podosobnostmi).
Bližší informace, přihlášky: Kristýna Liptáková 776 883 071,
liptakova.kristyna@seznam.cz,  www.astrologie-brno.cz.

Prázdninová nabídka:
Miniškolka Rákosníček
Denně v pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hodin. Věk 3 – 5 let. Cena za týden
1 500 Kč, možnost přihlásit dítě na jednotlivé dny. Cena za den 300 Kč.  
Jídlo s sebou, možnost ohřátí oběda. Přihlášky, informace:  Lišková 732 128 764,
Fleková 723 262 216.
Poslední týden v srpnu Rákosníček není.

Nabídka letních táborů
Celkovou nabídku najdete na našich stránkách:
www.ddmhelceletova.cz/cvcmateridouska.
Uvádíme tábory, které jsou v nabídce nově. Hlaste se co nejdříve, rezervujte si
místa včas.

Pobytový pro rodiče s dětmi „Broučci“ 22. 7. - 27. 7.
Koná se v RS Kopánky v Bílých Karpatech. Cena: 3200/dospělý, dítě do 3 let bez
nároku na lůžko a stravu zdarma, dítě do 12 let 2500 Kč. V ceně: doprava busem,
strava, pitný režim, ubytování s vlastním bazénem, výtvarný materiál.
Program pro děti dle věku, starší děti mohou vyzkoušet hru na zobcovou flétnu
(je třeba mít vlastní).
Info, přihlášky: R.Čáslavová (604 932 340, rcaslavova@seznam.cz).
Příměstské:
Šikovné ruce 1. 7. – 4. 7.
Tábor s výtvarným zaměřením. Plastický šperk, mozaika, mýdlo, pedik a další.
Cena 1 200 Kč. Lze i na jednotlivé dny. Čáslavová 604 932 340.
Mineralogický 29. 7. – 2. 8.
Pro děti od 9 let. Výlety na mineralogické lokality, návštěva jeskyně, na závěr
stanování.
Cena: 1600 Kč (jízdné, vstupy,  ped. dozor) Informace,
přihlášky: Psotová 732 325 457.
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FEJETON

Čekání na policii
Vybrali nám sklepy, asi se vám to už někdy stalo.
Ráno mě probudil sousedův syn, aby mi sdělil tuto nepříjemnou novinu.
Zvonek máme hlasitý, rozhodně moc hlasitý na zvonění v sedm hodin ráno…
TEXT: Dana Meissnerová

T

eć sedím v kuchyni u stydnoucí ranní kávy a þekám na policii. PrĤbČh to má standardní,
þekám a poþítám, na co si pobertové v našem sklepČ pĜišli. Dvoje lyže, dvČ kola, vysavaþ, nČkolik
párĤ sportovní obuvi, na to další si
budu muset vzpomenout. Nejvíc mČ
štve tČch pČt litrĤ desetileté slivovice
od mých pĜátel z Valašska…ýekám
a pĜemýšlím, co s tím.
Druhý, kterému jsem dnes volala,
byl mĤj pojišĢovák, možná jsem ho
vzbudila – Ĝekl volej policii, po hodinČ
mi volal se sdČlením: máš sice všechny pojistky, na které si vzpomeneš, ale
tohle se jich netýká, nejedná se o vykradení bytu. Další „dobrá zpráva“,
dám si na uklidnČnou slivovici, aĢ mČ
to tak nebere. VlastnČ nedám, už žádnou nemám. Volám SOS své kamarádce Jarce: „PĜines lahev, potĜebuji okamžitČ panáka, vykradli nám sklepy!“
PĜichází a s úsmČvem mi podává
lahev slivovice. Na otázku „Jak je?“
spouštím pĜíval nadávek. Nalévám panáky a Jaruš opatrnČ nadhazuje:
„Proþ si nenecháte udČlat zabezpeþení? U nás v baráku se poĜád nČco
ztrácelo, vČþnČ byly rozbité schránky,
dveĜe, poþmárané zdi, výtah nejezdil.
Sousedé nezamykali vstupní dveĜe,
takže se tam poĜád coural nČkdo cizí.
Tak jsme si nechali nainstalovat systém Bezpeþný dĤm a máme klid. Kdybychom to nemČli, nemohla jsem si letos do sklepa dát ten velký mrazák.“
Tak to mČ zajímá. Ani nevím, že to jde
a kde se to shání.
Do toho pĜijíždí policista, sepisujeme
škody. Je to k niþemu, þasem mi pĜijde
oznámení, že vČc se odkládá, byl to neznámý pachatel a podobnČ. A pojišĢovna mi to stejnČ nezaplatí. Kamarádka
Jaruš na mne soucitnČ hledí. Vyslechne
spoustu nepublikovatelných slov a pokraþuje v zapoþaté pĜednášce na téma
jak bojovat s kriminalitou.
„V BrnČ je rma Beta Control, která dČlá kvalitní a bezpeþné výtahy

na vyspČlé technické úrovni, a navíc
chytĜe a levnČ zabezpeþí v domech
úplnČ vše. Nainstaluje bezdrátovČ kamery a þidla a ty ohlídají byty, výtahy, sklepy i tĜeba to, že u sousedĤ hoĜí
nebo nČkde uniká plyn. A to všechno
rychle a bez nepoĜádku.
U nás v baráku jsme si nechali udČlat rekonstrukci výtahu, který pomalu dosluhoval a o jeho bezpeþnosti už
nemohla být ani Ĝeþ, a právČ sklepĤ.
Sklepy jsou jako nové – místo dĜevČných šprušlí tam dali ocelové pĜíþky
a teć se tam už nikdo nedostane,“ zavalila mne Jaruš informacemi, až se
mi zaþala motat hlava, jako bych vypila celou lahev slivovice.
Zírám na ni a pĜemýšlím nahlas. „A to
fakt nemáš strach, že se tam nČkdo nedostane a aspoĖ ti nevybere dobroty
z mrazáku? ZlodČji jsou stále vynalézavČjší a dnes je nepĜekvapí ani žádná dokonalá elektronika. A jak pĜijdeš na to,
že se ti tam nČkdo dobývá?“ Jaruš to ale
nevyvádí z míry, protože ví, že se do jejího sklepa nikdo nemá šanci dostat. Pokud by se nČco dČlo, okamžitČ se to dozví, protože jí pĜijde zpráva na mobil.
Dopíjíme lahev a já vím, co zítra
udČlám. JeštČ mám jít na policii, ale
k þemu? Abych podepsala protokol?
PĤjdu, jsem obþan, nejsem zlodČj. Ale,
slušnČ Ĝeþeno, štve mČ to!
Zašla jsem do Beta Control v Bystrci a tam mi trpČlivČ vysvČtlili, co je
ideou Bezpeþného domu.
„NejúþinnČjším zpĤsobem je Ĝešit
bezpeþnost v domČ i jeho okolí komplexnČ a systémovČ,“ Ĝíká Ing. Radovan PĜikryl. Bezpeþný dĤm je vlastnČ
soubor bezdrátových technologií, kte-
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ré jsme vytvoĜili v našem výzkumném
a vývojovém oddČlení a lze je využít
k ochranČ života, majetku i k pomoci v naléhavých životních situacích –
tĜeba pĜi uvíznutí ve výtahu þi náhlé
zdravotní nevolnosti.
Nemusíme však hned myslet na nejhorší. Bezpeþný dĤm se dá využít i jinak. S jeho pomocí lze odeþítat data
z digitálních mČĜících pĜístrojĤ (napĜ.
voda, teplo), což umožní získat tyto
informace bez vstupu neznámé osoby do bytu. MĤžete sledovat technický stav výtahu a evidovat provedené
revize a opravy. Pokud máte v domČ
problém s nadmČrným využíváním výtahu (nezbedné dČti je þasto využívají
k ukrácení dlouhé chvíle), anebo máte
pocit nespravedlnosti pĜi rozúþtování
nákladĤ - Bezpeþný dĤm dokáže sbírat
a vyhodnocovat informace o uskuteþnČných jízdách. Po domČ se vám þasto pohybují cizí osoby a sousedé nezamykají dveĜe? I zde lze navolit systém
oprávnČných vstupĤ a evidence. O tom,
jak budete BD využívat, rozhodnete jen
vy. Jednotlivé funkce lze celkem jednoduše pĜidávat þi odebírat podle vašich
požadavkĤ.
Zasnila jsem se a pĜedstavuji si, jak
by asi mohl vypadat náš dĤm v budoucnosti: Po nároþném dni v práci pĜijdu
ke vchodovým dveĜím domu, pĜiložím
elektronický klíþ, dveĜe se otevírají
a zároveĖ pĜijíždí výtah, který již pĜesnČ ví, kde jsem doma, chodby jsou þisté a bezpeþné. Vstupuji do dveĜí našeho
bytu a vítá mČ nejen usmČvavý partner,
ale i mĤj byt – nevykradený, nevytopený, nevyhoĜelý a bezpeþný.
Science-ction? Zdá se, že ne.
Beru materiály, které mi tam dali
a okamžitČ jdu za Pepou DvoĜákem,
pĜedsedou našeho baráku, aby svolal co
nejdĜív schĤzi. V Beta Control mi nabídli, že se jí zúþastní a vysvČtlí všem nájemníkĤm, o co jde. Chci si nechat zabezpeþit sklep a hlavnČ byt. Dovolená se
blíží a já ji chci strávit bez starostí.
obchod@betacontrol.cz
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PLACENÁ INZERCE
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520, 511 141 450
AUTOKLEMPÍŘSKÉ, zámečnické a bytové opravy. Tel.: 728 101 936
PROVÁDÍME klempířské, pokrývačské a tesař. práce. Tel.: 603 510 009
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
MASÁŽE Ambrož, Sibiřská 9, objednávky na tel.: 605 48 73 23
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Klubíku v Řečkovicích, Banskobystrická 2a
www. klubik.info, „Pevnost Boyard“, 5.-9. 8. a 12.-16. 8. 2013
tel.: 604 566 997, e-mail.: brtovi@seznam.cz

AUTO potřebujete jen občas? Jsi dobrý a důvěryhodný řidič?
Informace na sharujeme.cz i tel.: 724 242 092
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
ŠVADLENA v objektu Měříčkova 18. Možnost oprav oděvů, výměn
zipů, zkracování, úprav na míru, šití na zakázku atd. Více informací
na www.svadlena-reckovice.cz, nebo telefonicky na čísle 777 161 282
PRONAJMU garáž na ul. Novoměstská č. 3. Tel.: 549 273 822
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt v Řečkovicích. Platba v hotovosti.
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
HLEDÁM pronájem garáže v dosahu MHD. Tel.: 773 453 628
PRODÁM 2 ks péřových proš. dek, ručně háčkovanou soupravu
na jídelní stůl + 2x dečku na konf. stolek. Tel.: 739 735 043
KOUPÍM byt 2+1 s balkonem ve 2 nebo 3 posch. v oblasti ulic
Novoměstská, Letovická, Kunštátská nebo Boskovická event. vyměním
za jednopokojový v Kr. Poli+doplatek. Tel.: 530 321 561, 530 323 838

OD ZÁŘÍ 2013 přijímáme nové děti ve věku 2 – 4 let do miniškolky
Klubík, Banskobystrická 2a, www.klubik.info

FITKO JANA - pilates, pilates pro začátečníky, nová lekce PILOXING!
Cvičíme i o letních prázdninách. www.fitkojana.cz, 724 912 970

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

PRODÁM zahradu s chatou v Ivanovicích. Tel.: 541 22 66 12

PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699.
PRONAJMU garáž, Řečkovice u hřbitova, rudolf.trhlik@seznam.cz

PRONAJMU garáž „Na Špici“, ul. Terezy Novákové. Tel.: 604604619
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
PROVÁDÍME veškeré stavební práce. Tel.: 702 013 696
CUKRÁŘKU přijmu do malého provozu v Kuřimi. Tel: 602 559 964

STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérky,
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401,
www.studio-silent.cz

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

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

Placená inzerce

PRONAJMU garáž v Řečk. u hřbitova, 1100 Kč/měs. Tel.: 739 0000 73
NAUČÍM tenis 200,- Kč/hod. Tel.: 724 643 197
INDUSTRAIL GROUP s. r. o. výrobce bílých dřevěných pelet máme
nejlevnější ceny na trhu a jsme od Vás kousek-Karásek 1,
Brno-Řečkovice
www.drevene-pelety.eu, tel: +420 607 916 290
KOUPÍM pro mě a mou budoucí rodinu byt nebo dům. Solidní
a férové jednání. Právnický servis popřípadě zajistím.
RK nevolejte, děkuji. Tel.: 606 026 276, kpnbyt@email.cz

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

Léto bez zmrzliny jako by ani nebylo
Léto bez zmrzliny jako by vůbec nebylo. Zmrzlinou
nebo zmrzlinovým pohárem si zvláště děti rády nahradí
v krásném letním odpoledni svačinu či dokonce večeři.
Kde se však nacházejí historické kořeny této lahodné
letní pochoutky?
První zmínky o zmrzlině pocházejí z antického Řecka,
jehož obyvatelé si pochutnávali na sněhu z Olympu, sídla
bohů. Na sněhu, který se následně ochucoval medem,
ovocnými šťávami nebo vínem, si měl pochutnávat i sám
antický vojevůdce Alexandr Veliký. S výrobou domácí
zmrzliny ale začali Mongolové. Připravovala se z kozího,
kobylího či velbloudího mléka.
Do Evropy se zmrzlina dostala ve 13. století prostřednictvím cestovatele Marka Pola, který ze svých cest po
Dálném východě přivezl recept na její výrobu. Ta se poté
stala vyhlášenou delikatesou na italských panovnických
dvorech, což zřejmě způsobilo, že Italové jsou dodnes
pokládáni za nejlepší zmrzlináře starého kontinentu.
Zmrzlina se pak objevovala stále častěji na jídelníčku

panovníků po celé Evropě. Vůbec první stroj na výrobu
zmrzliny se objevil v roce 1790 v New Yorku, kde si na
této laskomině měl pochutnávat i první prezident USA
George Washington.
V českých zemích se zmrzlina poprvé objevila v létě
roku 1788 v pražských cukrárnách. Tu nejchutnější měl
údajně na začátku 19. století cukrář Hermann. Ten ji také
pravidelně dodával do kantýny Stavovského divadla, kde
šla o přestávkách mezi představeními dobře na odbyt.
Netrvalo dlouho a zmrzlina přestala být výsadou pouze
bohatých a začala se připravovat i v domácnostech.
Ke zmrzlině patří také kornoutek. Na světové výstavě
v St. Louis ho představil v USA usazený Ital Marcioni.
A roku 1921 byla vyrobena první zmrzlina na dřevěné
špachtli – nanuk. V září loňského roku se nejoblíbenější
letní pochoutka dočkala také svého muzea – „Museo del
Gelato“ – ve městě Anzola delľ Emilia u italské Boloně.
Jan Jandl
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ČERVEN:
Národní házená – 1. liga mužů (sportovní areál při ZŠ Novoměstská)
1. NH Brno, zápasy play off
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Badminton – 3. a 4. liga (Yonex aréna Jehnice)
BC SmartLife Řečkovice A a B
aktuálně na: www.bcreckovice.cz
Fotbal - II. třída, městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
8. 6. SK Řečkovice : Start Lesná 16:30 hod.
14. 6. Dětské sportovní odpoledne 15:00 hod.

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala)
VALOSUN KP Brno – konečné 6. místo
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová hala)
Tango Brno - finále
aktuálně na: www.tango-brno.cz
Helas Brno – konečné 7. místo
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
VK KP Brno – konečné 7. místo
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
KP Brno – konečné 8. místo
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Všem sportovním oddílům, hráčům, trenérům i funkcionářům přeji klidnou
sezónní přestávku.
Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do 15. 8. na adresu
foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ
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S o k o l s k é r o z l o u č e n í
Dne 15. 6. 2013 se bude v sokolovně v Řečkovicích
konat finále mistrovství ČR v krasojízdě na kole
v žákovských kategoriích. TJ Sokol Řečkovice, která je pořadatelem závodu, bude mít své zastoupení mezi startujícími.
Nad touto sportovní akcí převzal záštitu primátor města Brna
Roman Onderka.
Zveme příznivce sportu, aby se přišli podívat a fandit.
Zahájení bude v 10 hodin, trvání závodu cca 4 hodiny.
Jan Mašek, předseda oddílu krasojízdy

Divadelní
„Kurz efektivního rodičovství“
jedním slovem – SUPER

S velikým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí naší
věrné sestry paní Věry Kosmákové, která by se letos
dožila krásných 90 let. Je nám velice líto, že odešla
jedna z největších řečkovických osobností, která se
podílela na výchově několika generací našich dětí.
Celý svůj život se plně věnovala sportovním aktivitám naší Tělocvičné jednotě, byla aktivní účastnicí
několika Všesokolských sletů. V roce 1969 usilovala
o obnovu tradičního pojetí Sokola a v roce 1991 byla
iniciátorkou při založení současné Tělocvičné jednoty
SOKOL Řečkovice.
Věrni zůstaneme a nezapomeneme!
Za sokolskou jednotu i celé sokolské hnutí
Jiří Růžička, starosta

V nedělním podvečeru, dne 21. dubna t. r., jsem v naší řečkovické
sokolovně zhlédla pod režijním vedením Šárky Fenykové uvedenou hru
Amatérského divadelního spolku KŘEMEN z Bosonoh.
Nápis na plakátě zněl docela zajímavě a naučně, pojem divadelní
komedie lákal, že se člověk zasměje. A musím říci, že ani jedno nezklamalo. Nejenže představení bylo jak vystřižené z každodenního života
dvou rodin, které vychovávají teenagery a každá se potýká s nějakými
problémy, ale zároveň dvě hodiny do tří čtvrtin zaplněnou sokolovnou
zněly salvy smíchu z obecenstva.
Výkony amatérských herců si nezadaly s výkony těch profesionálních, ať už z televize nebo divadel, zkrátka, klobouk dolů. A velmi
příjemné na tom všem také bylo, že člověk nemusel jezdit za drahou
kulturou do centra města, ale že kultura za lidovou cenu přijela
takříkajíc za námi, což všichni přítomní kvitovali s velkým povděkem.
Již dnes se můžeme společně těšit na další chystané představení
tohoto divadelního spolku. Ještě jednou díky.
Za spolupořadatele TJ SOKOL Řečkovice
Eva Janovská

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VFU Brno připravuje seriál přednášek
pro chovatele domácích mazlíčků
Vets for Pets neboli zvěrolékaři pro domácí mazlíčky je název cyklu
přednášek určených pro chovatelskou veřejnost domácích mazlíčků.
Cyklus se zaměří nejen na psy a kočky, ale také na exotické ptáky,
drobné savce, hady, plazy a jiná terarijní zvířata. Seriál startuje na
Veterinární a farmaceutické univerzitě 26. června seminářem na
téma Pes, člen rodiny a péče s ním spojená.
K účasti na semináři je nutná registrace na níže uvedeném
kontaktu.
Kontakt: Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno,
Bc. Jana Králová, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, tel.: 514 562 089,
e-mail: kralovaj@vfu.cz, www.vfu.cz
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KULTURA
Krásy přírody
Poslední předprázdninová výstava v naší Galerii na radnici
bude věnována tvorbě dvou brněnských výtvarníků, malířů
Marie Bernardi a Josefa Šidáka. Oba jmenovaní náležejí ke
zkušené starší malířské generaci a jsou členy Sdružení výtvarných umělců Moravy a Slezska (SVUMS).
S tvorbou Marie Bernardi jsme měli tu čest se setkat již
dříve na několika předchozích, většinou společných výstavách.
Obrazy Josefa Šidáka budeme mít možnost zhlédnout poprvé.
Oba umělci hledají nejčastěji inspiraci pro svá díla v krásách přírody. Pro Marii
Bernardi jsou typické pestré kytice rozkvetlých květů, nevyhýbá se však ani krajinomalbě a portrétní tvorbě. Stejně tak je námětově rozmanitá malba Josefa Šidáka. I on,
stejně jako Marie Bernardi, pracuje nejčastěji technikou oleje, setkat se však můžeme
i s obrazy malovanými temperou, akvarelem či pastelem.
Výstava obrazů Marie Bernardi a Josefa Šidáka, nazvaná Krásy přírody, bude
slavnostně zahájena v pátek 7. června v 17 hodin a potrvá do neděle 16. června.
Veřejnosti bude výstava přístupná již tradičně ve všední dny od 14 do 17 hodin,
o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Na setkání s vámi se těší pořádající
komise kultury a informací.
Ivan Koláčný

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci červnu 2013:
3. 6. v 16. 30 hod.,
divadlo Barka
4. 6. v 17 hod., sál školy

5. 6. v 18 hod., sál školy
Absolventský koncert III.
5. 6. v 18 hod., Besední dům Koncert Fihlarmonie Brno s dětskými
sólisty / H. Sapáková – lesní roh /
6. 6. v 18 hod., Freskový sál Podvečer se starou hudbou
Klavírní koncert žáků prof. Tichonova
11. 6. v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert
12. 5. v 18 hod., sál školy
19. 6. v 18 hod., sál školy
Koncert vítězů soutěží
Srdečně zve   Jana Sapáková, ředitelka školy

Blahopřání

V březnu oslavila své jubileum

František HEMALA
Ludmila OPLATKOVÁ
Jiří URBAN
Milada BRŮŽOVÁ
Vladimír HROZNÝ
Václav BERAN
Olga AXMANNOVÁ
Jan ŠEVČÍK
Helena PULDOVÁ
František HAVLÍČEK
Vladimír MAREK
Miroslav KLÁSEK
Marie ŠEBELOVÁ
Helena TOMÁŠKOVÁ

94 let
94 let
93 let
92 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.
Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno,
Historicko - dokumentační komise MěV ČSBS a Univerzita obrany v Brně

POZVÁNKA
na 18. Ekumenické shromáždění k 71. výročí heydrichiády,
uctění památky popravených obětí v Kounicových kolejích
a uctění obětí vypálených obcí Lidice a Ležáky
Vážení kolegové, bratři a sestry,
v pátek 7. června 2013 se od 15:00 hod. uskuteční v brněnských
Kounicových kolejích v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova Ekumenické
shromáždění k 71. výročí heydrichiády, uctění památky popravených obětí
v Kounicových kolejích a uctění obětí vypálených obcí Lidice a Ležáky.
Program: Pietní akt a položení květin na nádvoří Kounicových kolejí v místech
někdejšího nacistického popraviště, kde se pokloníme památce popravených.
Vystoupení duchovních představitelů zúčastněných církví. Beseda a diskuze
přítomných účastníků pietního aktu.
Za pořádající organizace
Irena Matyášková, předsedkyně MěV ČSBS v Brně

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

Srdečně zveme
O dvanácti měsíčkách (operka)
v pátek 7. června v 17.00 hodin

ABSOLVENTSKÝ A ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ve středu 12. června v 18.00 v sále školy

KONCERT na Sýpce

ve čtvrtek 20. června v 17.30 hodin ve společenském centru Sýpka
v Medlánkách
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy
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Manželé Jiří a Růžena Vrbovi oslavili, v kruhu rodiny, kulaté životní jubileum. 27. dubna to bylo 50 let, co si řekli své ANO. Vychovali
šest dětí a nyní se těší ze 14 vnoučat a zatím 13 pravnoučat. Všichni
jim touto cestou chceme popřát hodně štěstí, zdraví a ještě mnoho
pěkných společných dnů a ať se dlouhá léta těší z vnoučat a pravnoučat.
Ludmila Vychodilová

Jarní taneční představení
Společný koncert se ZUŠ Světlá
nad Sázavou

)lavní mediální partner
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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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