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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 7.-8., ROČNÍK XXI

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

VAVŘINECKÉ HODY
11. – 12. srpna 2012

ORIENTAČNÍ PROGRAM VAVŘINECKÝCH HODŮ
Pátek 10. 8. 2012

Neděle 12. 8. 2012

15:30 - 18:00

10:00
15:00

Hodové zvaní

Sobota 11. 8. 2012
19:00
14:00
15:00
15:45
16:00
16:30
17:30
18:00
19:30
20:30
21:30
22:00
1:00

Stavění máje
Hodový průvod (od konečné tramvaje č. l)
a slavnostní vyzvednutí stárky
Hodový průvod s kapelou
Předání hodových práv stárkům
Úvodní tanec v podání stárků
Bojané
Vystoupení stárků
Bojané
Vystoupení stárků
Bojané
Vystoupení stárků
The Fireballs
Uzavření areálu

15:30
16:00
17:30
18:00
20:00
20:30

Slavnostní mše v hodovém areálu
Zahájení nedělní hodové zábavy
Vystoupení stárků
Petr Bende & band
Představení pro děti
(v zasedací místnosti na radnici)
Vystoupení stárků
Traditional Star Band
Ukončení hodů za účasti stárků
Uzavření areálu

Moderuje: Zdeněk Junák - herec Městského divadla Brno

V hodovém areálu bude připraveno bohaté občerstvení.
Kolotoče a houpačky za radnicí.

Předprodej vstupenek od 30. 7. do 10. 8., v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod,
v úterý, čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00 hod, na podatelně úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace ÚMČ
Zpráva z 27. a 6. mimořádné schůze RMČ a z XIII. zasedání ZMČ
27. schůze RMČ se konala 6. 6. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

souhlasila se jmenováním paní Moniky Hofírkové ředitelkou MŠ
Tumaňanova 59 (do funkce jmenuje ředitele škol Rada města Brna),
projednala bytové záležitosti,
požádala o čerpání prostředků z Fondu bytové výstavby statutárního
města Brna na osazení osobních výtahů v bytových domech Novoměstská 7-19,
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na osazení osobních výtahů
v bytových domech Novoměstská 7-19 je nabídka společnosti KONE,
a. s., Lužná 2, Praha,
schválila smlouvu o dílo na opravu teras bytových domů Novoměstská 27, 29 a 31 s firmou Věroslav Varmuža, Lidická 42, Brno,
schválila smlouvu o dílo na výměnu bytového jádra v domě Žitná 7
s firmou KELTEX, spol. s r. o., Křižíkova 19, Brno,
schválila výzvu k podání nabídky na revitalizaci MŠ Novoměstská 1,
schválila výzvu k podání nabídky na revitalizaci MŠ Kárníkova 4,
schválila smlouvu o dílo na V. etapu regenerace panelového sídliště
Řečkovice s firmou DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 38, Brno,
schválila smlouvu o dílo na rekonstrukci rozvodu studené vody v ZŠ
Horácké nám. 13 s firmou TB – služby, s. r. o., Janouškova 1a, Brno,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
schválila smlouvu o dílo na údržbu biocentra u Jandáskovy ulice
s firmou FALKY, spol. s r. o., Pompova 4, Brno,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

Nový přechod v Jandáskově ulici
V měsíci červnu letošního roku se město Brno pustilo do výstavby nového
přechodu pro chodce v Jandáskově ulici u křižovatky s ulicí Cupákovou a Jehnickou. Tomuto kroku předcházely žádosti občanů, poukazujících na nutnost učinit
zde přecházení silnice bezpečnějším. Následovalo projednávání onoho požadavku v samosprávě městské části i jednání s příslušnými odbory Magistrátu města
Brna. Také samotná projekční příprava celé investice zabrala dosti času, neboť
vzhledem k platným předpisům nestačilo jen namalovat bílé pruhy na vozovku.
Situace si vyžádala též přesunutí autobusové zastávky ve směru ke Gromešově
ulici k odbočení do ulice Železničářské. Práce by měly být hotovy do 10. srpna
– do tohoto dne platí rozhodnutí o dopravním omezení v daném místě.
Ladislav Filipi, místostarosta

Uvolnění bytu po neplatiči
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují
získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:
Údaje o bytu: Žitná 7, byt č. 8, 2. nadzemní podlaží, velikost 2+1,
celková plocha 56,04 m2
Výše dluhu - samotný dluh
- poplatek z prodlení ke 30. 6. 2012

181.329,- Kč
138.790,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 31. 7. 2012
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení
celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne
rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném
formuláři, který je k dispozici na Bytovém odboru ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora nebo je ke stažení na internetové adrese www.reckovice.
cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh
vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na Bytovém odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
Ing. Renáta Fornůsková,
vedoucí Bytového odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

6. mimořádná schůze rady se konala 14. 6. Rada:
• vybrala na základě předložených nabídek jako budoucího nájemce Vavřinecké restaurace a vinárny společnost IDES gastro, s. r. o.,
Hybešova 21, Brno.
XIII. zasedání ZMČ se konalo 14. 6. Zastupitelstvo:
• projednalo majetkové záležitosti – převody pozemků,
• vzalo na vědomí studii aglomerace Brněnské přehrady,
• projednalo návrhy na změnu Územního plánu města Brna a konceptu nového územního plánu, nesouhlasilo se změnou ploch ve svahu
nad areálem bývalého pivovaru v konceptu územního plánu z městské zeleně na plochy pro bydlení,
• schválilo dodatky ke zřizovacím listinám základních a mateřských
škol,
• souhlasilo bez výhrad s celoročním hospodařením městské části za
rok 2011 a schválilo závěrečný účet městské části za loňský rok,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden –
březen 2012,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

L. F.

Termín zasedání ZMČ
XIV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
uskuteční ve čtvrtek 6. září 2012 od 15:00 hod. v zasedacím sále
řečkovické radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou
veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Budujme, ale ne za každou cenu
Rozvoj naší městské části a investice do její infrastruktury a obecního majetku
jsou jistě žádoucí. Přispívají ke kvalitě zdejšího bydlení, zvyšují mimo jiné ceny
nemovitostí a obecně zlepšují dojem z našeho okolí. Je potřebné, aby byly vždy
součástí komplexního rozvoje a plánovaných změn v daném místě. To se bohužel
v minulosti (i zcela nedávné) mnohdy nedělo.
Příkladem může být řečkovická lokalita tzv. Duhových polí, která byla problematická již od svého počátku. Je příkladem arogance developerských firem, které
nerespektovaly stanovená pravidla a vystavěly na vymezené ploše mnohem více
domů a bytů, než bylo pro toto místo únosné. Přineslo to velké problémy s obslužnými komunikacemi, s parkováním, se zelení atd. Tyto nedostatky se následně
promítly i do starého sídliště, do ulic přiléhajících k Renčově a Družstevní. S nedávnou výstavbou plaveckého areálu na Družstevní se stav znovu zhoršil, neboť
je jasné, že těch pár placených míst na stání před ním nemůže stačit nárůstu
poptávky pro vozidla návštěvníků či personálu.
Proto přišlo vedení naší městské části s projektem vybudování parkoviště na
této ulici. Akce, která byla finančně velmi nákladná, však v konečném výsledku
patrně žádné zvláštní zvýšení kapacity na parkování nepřinesla. V současné chvíli
se zde můžeme setkat s kombinací původního stání na kraji vozovky a podélného
nebo šikmého stání v parkovacích zálivech. Také zbudovaný chodník není dotažený do konce, vede od konečné tramvaje pouze ke vstupu do bazénu. Dále pak
již musí lidé mířící k Renčově stejně přejít na protější stranu. Bylo nutné také skácet vzrostlé stromy, které byly předtím uchráněny při stavbě Sportareálu. Stavba si
navíc vyžádala i nutnost přeložek sítí společnosti E.ON, což se při neprůhlednosti
jejich nákladů opět podepsalo na zvýšení ceny díla. Z úst koaličních zastupitelů
slyšíme, že je to tam nyní lepší, než to bylo. S tím nezbývá, než souhlasit. Ovšem
zároveň se nabízí i otázka, zda to opravdu za ty peníze stálo. Budeme si totiž muset
zvyknout začít každou svěřenou korunu již nejenom dvakrát, ale i třeba čtyřikrát
otočit, než ji utratíme. V souvislosti s novým rozpočtovým určením daní (RUD) se
totiž na největší města České republiky (mezi něž samozřejmě Brno patří) chystá
opatření, díky němuž budou v budoucnu dostávat méně peněz, než dosud. A to
se pochopitelně projeví i na rozpočtech městských částí. Takže jakékoliv projekty
a investice bude třeba více než obezřetně posuzovat, než se do nich pustíme.
A ono známé „dvakrát měř a jednou řež“ bude získávat stále více na významu.
Jiří Prchal, opoziční zastupitel
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Na kus řeči s Mgr. IVANOU MELICHÁRKOVOU
Vážení čtenáři, výuka ve školním roce 2011/2012
skončila, žáci a studenti jsou na prázdninách a jejich
učitelé dokončují administrativní práce spojené s výukou a připravují se na zaslouženou dovolenou. Je
vhodný čas na to, abychom pozvali na kus řeči zkušenou pedagožku Mgr. Ivanu Melichárkovou, ředitelku
Základní školy Horácké nám. 13.
1. Paní ředitelko, můžete nám na úvod přiblížit
Vaši školu? Znáte ji dobře z role současné ředitelky,
která je ve funkci od r. 2003, ale také ze školních
lavic jako bývalá žákyně školy.
Jako bývalá žákyně mám ke škole trochu jiný vztah, než je u mých kolegů obvyklé.  
Ale mám k ní vztah nejen jako bývalá žákyně.  Absolvovala jsem zde i fakultní praxi
a váže mě sem hodně osobních vzpomínek. K návratu na Horácké náměstí, tentokrát
do vedení, mě zlákala snaha bývalé ředitelky pí Marie Školoudíkové o zavedení daltonských prvků do výuky. Vzhledem k tomu, že jsem v té době učila již několik let (jako
daltonská učitelka) na pilotní daltonské škole, byla to pro mě tehdy velká příležitost.
V tuto chvíli je škola v uvedené oblasti opravdu na dobré úrovni. Jsme členem
Asociace českých daltonských škol Dalton International a nositelem certifikátu Česká
daltonská škola. Naši učitelé působí také jako lektoři na zdejších i mezinárodních konferencích. Věnujeme se (také) různým výukovým projektům a snažíme se o posílení
aktivity žáků ve výuce. Máme i řadu dalších aktivit. Například: zapojení do projektů
„Zvyšování kvality pedagogické práce“,  „Kvalita“, RAMPS  - VIP III, jsme fakultní školou,
spolupracujeme s mateřskými školami, jsme zapojeni do Sítě brněnských otevřených
škol, jsme členem Asociace aktivních škol. A to jsem uvedla jen část.
2. Výuka na základních školách a připravenost žáků doznala mnoha změn.
Rozšířil se počet předmětů, zabezpečení výuky výukovými pomůckami, mimoškolní vzdělávání apod. Jak se to projevuje na celkové vzdělanosti a připravenosti
žáků?
Výuka se opravdu změnila, tedy alespoň na většině škol. Ten nejdůležitější posun
pro mě je zaměření se na aktivní práci žáků a posun od téměř výhradně frontální
výuky i k dalším metodám práce. Celková vzdělanost pak záleží také na motivaci
a osobní aktivitě žáků. Bohužel předčasná nadměrná dvojnásobná segregace žáků po
5. a 7. ročníku působí zejména ve velkých městech spíše kontraproduktivně.
Výukové pomůcky dostupné na trhu jsou úžasné, ale vzhledem k finanční situaci škol téměř nedostupné. Tento rok jsme v oblasti přidělených prostředků na tom
tak, že nakoupíme učebnice pro prvňáky, zaplatíme neschopenky, povinné pojištění
a zbude jen na cestovní výlohy.  V současnosti nás v této oblasti zachraňuje evropský
projekt, kdy jsme mohli některé věci nakoupit z projektu – notebooky, datovou techniku, wifi síť,… To je však pouze jednorázová záležitost.
3. Ve vzdělávání na Vaší škole je zavedená rozšířená výuka jazyků a tělesné výchovy. Je podporována zodpovědnost, samostatnost a spolupráce žáků. Jakých
výsledků dosahujete ve srovnání s jinými školami?
My se s ostatními školami neporovnáváme. To není vzhledem k různorodosti škol a žáků ani dost dobře možné. Měřítkem úspěšnosti je pro nás zájem rodičů

Vavřinecká restaurace a vinárna
Před více než sedmi lety, konkrétně v únoru 2005, vypověděla tehdejší rada
městské části nájemní smlouvu na nebytové prostory – restauraci a vinárnu
„U Vavřince“ s tehdejším nájemcem. Následovalo poměrně krátké období hledání nového nájemce a o poznání delší období dolaďování a upřesňování obsahu nájemní smlouvy s novým provozovatelem – společností F&J Group, s.r.o.
V srpnu 2007 byla nově zrekonstruovaná provozovna opětovně otevřena a od
té doby si do „Vavřálu“ našlo a pravidelně nacházelo cestu nespočet hostů. Bohužel, není všechno zlato, co se třpytí. Jednou ze základních náležitostí každé
nájemní smlouvy je právě ono nájemné, resp. pravidelné platby za užívání věci
ve vlastnictví někoho jiného. To se postupem času bohužel „dařilo“ našemu nájemci plnit stále méně a méně, a to i přes opakovaná ujištění, že se situace zlepší
uzavřené splátkové kalendáře, opakované výzvy pronajímatele k zaplacení, jakož
i pravidelně u soudu žalované nároky. V květnu letošního roku vyhodnotila rada
městské části celou situaci jako dále neudržitelnou a schválila zaslání výpovědi
současnému nájemci, i při vědomí skutečnosti, že dočasně může dojít k uzavření v Řečkovicích a Mokré Hoře dozajista oblíbené hospody a restaurace. Ještě
před uplynutím výpovědní lhůty byl vyvěšen záměr pronájmu těchto prostor
tak, aby mohly být případně znovu pronajaty s cílem zkrátit případnou přetržku v provozování na minimum. Rada městské části následně na své schůzi dne
14. 6. 2012 schválila pořadí uchazečů s tím, že s uchazečem, který podal nejlepší
nabídku, budou zahájena jednání o uzavření nájemní smlouvy. Věřím, že v dalším
čísle ŘEČI budu moci informovat o pozitivním vývoji v případu tohoto nepochybně oblíbeného a exponovaného místa v naší městské části.
Mgr. Marek Viskot, starosta

o naši školu, spokojenost, zájem žáků o výuku a výsledky hodnocení školy. K hodnocení používáme nejrůznější nástroje, aby bylo postihnuto co nejvíce oblastí práce
školy. Jedním z nich je také umístění všech našich žáků na školy při skončení povinné
školní docházky.
4. Připravili jste mimoškolské aktivity na letošní prázdniny?¨
Mimoškolní aktivity na prázdniny jsme nepřipravili. O prázdninách se ve škole
musí provést práce, které se nedají za provozu dělat. Letos chystáme malování všech
chodeb v budově na Horáckém náměstí a některých dalších prostor v obou budovách. Bude také probíhat každoroční velký úklid a potřebné opravy. Pracovníci školy si
také musí vyčerpat dovolenou a po náročném roce zregenerovat své síly. Málokdo si
možná uvědomuje psychickou náročnost našeho povolání. Navíc pracovníci ve školství si mohou dovolenou čerpat téměř výhradně o prázdninách.
5. Interiér i okolí školy doznaly v posledních letech změny, což jistě ocenili rodiče i děti. Jaké máte plány dalšího rozvoje školy?
Z opravené a zateplené budovy, stejně jako z nového prostranství před budovou
na Horáckém náměstí, máme samozřejmě radost a potěšily nás i kladné ohlasy ze
strany žáků. Rozvoj interiérů závisí na finančních podmínkách. Postupně rekonstruujeme osvětlení a elektrické rozvody. Bohužel letošní etapa tohoto projektu musela
ustoupit nákupu nového varného kotle do školní kuchyně, kde došlo k mimořádné
havárii. Po etapách také vyměňujeme nábytek tak, aby vyhovoval hygienickým normám. Před námi je obnovení barevné výmalby chodeb na Horáckém náměstí. V budoucnu chceme také pokračovat ve vybavování tříd datovou technikou a postupně
renovovat kabinety.
6. Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora. Jak se Vám spolupracuje s vedením městské části a města?
Oblast školství má ve své kompetenci pan starosta již z dob, kdy pracoval jako
místostarosta. Je pro mě příjemné vědět, že se na něj můžu kdykoliv obrátit v jakékoliv záležitosti. Zejména téma rozpočtu je vzhledem k současné ekonomické situaci
hodně citlivá oblast, ale myslím si, že naše spolupráce při jeho sestavování byla opravdu konstruktivní. Pan starosta je také otevřený spolupráci s našimi učiteli a žáci ho se
svými třídními učiteli již několikrát navštívili. Vždy se jim velice ochotně věnoval.
Máme dobré zkušenosti také s dalšími pracovníky obce a příkladná je i spolupráce se zástupci města. Naše škola nemá v současnosti díky své naplněnosti větší problémy s rozpočtem na platy pedagogů. V oblasti ostatních nákladů je situace horší,
ale to se týká všech škol, a uvidíme, co přinese další období.
Přála bych si, aby dobré vztahy, které máme s vedením městské části a města, byly
stále na takové úrovni jako dosud.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám za rozhovor a popřát Vám a všem pedagogům obou našich základních škol, jichž jsme zřizovateli, hodně úspěchů v další práci,
příjemné prožití zaslouženého odpočinku,  žákům příjemné prožití prázdnin a všem
načerpání tolik potřebné energie a entuziasmu do dalších let.
Rozhovor připravil doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Provoz v mateřských školách o prázdninách 2012
Červenec 2012:
2.7. - 13.7.
MŠ Kárníkova
8 prac. dnů
16.7. - 27.7.
MŠ Škrétova
10 prac. dnů
Srpen 2012:
13.8. - 24.8.
MŠ Měřičkova
10 prac. dnů
27.8. - 31.8.
Přípravný týden – PROVOZ ZŮSTANE NEPOKRYTÝ
David Brdíčko, SEKR/INF

Školní jídelna při ZŠ Novoměstská
Pěstovat v dětech návyky ke zdravému životnímu stylu je pro nás, zaměstnance
školních jídelen, práce nelehká.
Proto jsme uvítali projekt „Zdraví“ na naší základní škole pro děti od 1. do 5. tříd.
Kromě seznámení se stavbou lidského těla, první pomocí a spoluprací se speciálním zařízením TEREZA jsme vyhlásili soutěž „O nejlepší recept“. Podle těchto receptů
jsme ve školní kuchyni připravili jídelníček na celý týden. Děti hodnotily barevnými fazolkami, co jim chutnalo, a nakonec byly nejlepší recepty odměněny věcnými cenami,
které jsme získali od sponzorů. Žáci si také zkusili sami připravit svačinku, prohlédli si
školní kuchyni a zabalili si povidlové koláčky. Na webových stránkách školy je soutěžní
jídelníček i mnoho fotografií.
Jsme rádi, že jsme přiměli děti, aby se zamyslely nad svým životním stylem
a pokud bude v naších silách, budeme je i tímto způsobem podporovat.
Kolektiv pracovníků ZŠ Novoměstská 21
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Ještě jednou jarní úklid

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá

L E T N Í NOC
Kde:
Kdy:
Hraje:
Vstupné:

Areál bývalého pivovaru na Palackého náměstí
Sobota 1. září 2012 od 19:00 hodin
Skupina VIKÝŘ
50 Kč

SK Řečkovice na mezinárodním turnaji
Dne 25. 5. 2012 se fotbaloví dorostenci Řečkovic
vydali do rakouského Wolfsbergu reprezentovat nejen svůj klub, ale také celou
Českou republiku, protože
na turnaji ve spolkové zemi
Korutany byli jedinými zástupci českého fotbalu.
Po zahajovacím ceremoniálu v sobotu 26. 5.
2012 a představení všech
35 klubů z různých zemí
Evropy se  Řečkovice poprvé střetly v ostrém zápase s domácím celkem ATSW
Wolfsberg. S obrovským nasazením dokázaly otočit nepříznivý stav a nakonec
zvítězit 2:1. Nutno podotknout, že normální hrací doba byla zkrácena pouze na
25 minut. Skvělý výkon z prvního utkání se přenesl i do dalších zápasů, avšak
rozhodující zápas o postup do vysněného finále překazil budoucí vítěz SV Landshut-Münchnerau z Německa, jehož dobře organizovaná obrana nedovolila brněnským hráčům vážněji ohrozit bránu. Remíza 0:0 ale stále znamenala vidinu
možného umístění „na bedně“ a tak se Řečkovice pustily do dalších soupeřů.
A s trochou štěstí, které v klíčovém zápase o finále chybělo, mohl nakonec řečkovický dorost slavit velký úspěch v podobě 3. místa.

P. S. V květnovém čísle ŘEČI vyšel článek o tom, jak Pionýři uklidili lokalitu Cihelny.
Jejich úklid byl také úspěšný – zdá se tedy, že boj s odpadky je zřejmě nikdy nekončícím
příběhem. Bohužel.

Přehled výsledků ve skupině:
1) ATSV Wolfsberg - SK Řečkovice 1 : 2  
góly - Zámečník Ondřej, Hlouch Lukáš
2) SSV Wildpoldsried - SK Řečkovice  0 : 2
góly - Zámečník Ondřej , Kašuba Martin

CVČ Mateřídouška, Gromešova 1
telefon: 541 214 303

3) FCA 11 Rapid Oberlaa - SK Řečkovice 1 : 0
4) SV Landshut-M. - SK Řečkovice  0 : 0

Nabídka letní činnosti:

Zápas o třetí místo:
FCA 11 Rapid Oberlaa - SK Řečkovice 1 : 2
góly - Pospíšil Daniel, Jelínek Martin
RF

CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice,

tel.: 608 644 313, dominocvc@gmail.com
Pobočka DDM Helceletova - www.ddmhelceletova.cz
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 najdete také na našich www, na vyžádání zašleme přehled
kroužků mailem. Kontakt je uveden  v hlavičce.
Srdečně zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  s ukázkami činnosti
našich kroužků v termínu 11. 9. - 13. 9. 2012 od 15 do 18 hodin.
V létě nabízíme tyto akce:
VÝTVARNÁ DOPOLEDNE PRO RODIČE A DĚTI 9. 7. -12. 7. 2012
Každý den od 9 do 12 hodin. Tvoření pro děti od 4 let a mladší v doprovodu rodičů.  Přihlášení a informace předem na dominocvc@gmail.com.
LETNÍ TÁBORY
13. 8. - 17. 8. 2012 od 8 do 16 hod.  PRÁZDNINY „NA MOŘI“
Příměstský tábor je určen pro děti od 5 do 12 let, které rády hrají scénky,
divadlo, chodí do přírody, jsou hravé a mají fantazii. Cena: 1100 Kč  
s obědy.
27. 8. - 31. 8. 2012  od 8 do 16 hod. BÁJEČNÝ OLYMP
Příměstský tábor inspirovaný řeckými bájemi. Výlety, svezení na lodi,
tvoření, hry. Pro děti od 6 let. Cena:1200 Kč s obědy.
Jana Podzemná

V loňském roce jsme se rozhodli obnovit tradici jarních úklidů vybraných
lokalit naší městské části, a to společně s místními skauty - řečkovickým střediskem DUHA. Nejinak tomu bylo i na konci května, kdy jsme se po dohodě s vůdcem střediska Jiřím Libusem rozhodli společně uklidit poměrně velké území na
pomezí Řečkovic a Mokré Hory, tedy v oblasti od ulice Jandáskovy kolem Ponávky
směrem k Vránovu mlýnu, včetně tzv. Staré Tišnovky, tedy bývalé železniční tratě.
A jak se bohužel ukázalo, byla to správná volba.
Na akci se dostavilo celkem 27 uklízečů od nejmenších až po dospělé a igelitové pytle se velmi rychle plnily. Opět jsme nalezli nesčetné množství odpadků. Za
pomyslné vítěze bych označil dvě gumy od nákladního vozidla z mokrohorských
luk, historický televizor z lokality Staré Tišnovky a bohužel i řadu prázdných balení
léků Modafen, které byly nepochybně použity ke zcela jiným účelům. Vzhledem
k tomu, že jsme uklízeli poměrně velkou lokalitu, nechávali jsme pytle na vybraných místech. Akce nakonec trvala více než tři hodiny a počet zaplněných pytlů
se vyšplhal někam ke čtyřicítce. Když se k tomu připočte pár věcí, které se do
pytlů nevešly (jako třeba již zmiňovaný televizor a pneumatiky od nákladního
vozidla), lze s klidem říci, že se jednalo o pěknou sbírku.
Věříme, že jsme tímto úklidem přispěli mimo jiné k tomu, že naše městská
část je zase o něco přívětivější. Na malé skautíky akce zapůsobila i preventivně
výchovným dojmem a ostatním zbývá snad jenom připomenout, že odpadky
patří opravdu pouze do koše.
Na závěr ještě poděkování všem, kdo uklízeli, a také všem, kdo se na organizaci akce podíleli. Především pak firmě Martin Sychra – stěhování za svoz odpadků
a firmě CAVALON za jejich následnou likvidaci.
Za účastníky a organizátory sepsal Ondřej Vít.

Po dobu letních prázdnin nabízíme příměstské tábory.
Je ještě několik volných míst.
Hlaste se vedoucím jednotlivých táborů. Informace na našich
stránkách: www.ddm.helceletova/CVČ Mateřídouška.
Prázdninové akce pro dospělé v CVČ Mateřídouška
Pravidelné pondělní cvičení pro ženy
Přijďte si zacvičit aerobik nebo body toning  v červenci, zumbu nebo power
jógu v srpnu. Začínáme v pondělí 2. července. Vždy od 18.30 – 19.30 hodin.
Cena 50 Kč za vstup.
„Letní aktivní poznání sebe sama“
9. 7. - 10. 7. 2012
Pořádá lektorka Centra obnovy životní harmonie  PhD. BCST Hana Horáková. Denně od 10 do 16 hodin.  Cena: 750 Kč.
Letní cvičení „Spirální stabilizace páteře SM systém“
28. 7. - 29. 7. nebo 11. 8. – 12. 8.
Denně od 8.00 do 13.00 hodin. Cena: 500 Kč/víkend.
Informace a přihlášky:
PhD. BCST Hanka Horáková,  horakova-kranio@centrum.cz, 775 282 229.
Nabídka kroužků pro děti, mládež a dospělé – školní rok 2012/2013
Najdete ji na našich stránkách www.ddmhelceletova/CVČ Mateřídouška.
V průběhu prázdnin se můžete do kroužků hlásit na adrese:
cvcmateridouska@seznam.cz. Zápis bude v CVČ Mateřídouška probíhat
od 3. do 14. září. Denně v pondělí až pátek od 9.00 do 18.00 hodin.
Bližší informace:
Mgr. Daniela Pospíšilová 739 283 230
Ing. Karla Psotová 732 325 457
Přejeme všem krásné léto a těšíme se od září na viděnou
v novém školním roce
pracovníci CVČ Mateřídouška
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Slovanští věrozvěstové na Velké Moravě
Na podzim letošního roku se v naší městské části uskuteční přednáška pořádaná výborem pro národnostní menšiny při našem zastupitelstvu. Bude se týkat
dějin Velkomoravské říše – nejstaršího státního útvaru na našem území. V souvislosti s tím a státním svátkem 5. července není od věci si připomenout důležitý
úsek našich tehdejších dějin – příchod a liturgické působení slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velké Moravě.
Velkomoravské říši, která vznikla kolem roku 830 sjednocením původních knížectví moravského a nitranského, vládl v letech 846 - 870 kníže Rostislav. Ten si
byl dobře vědom nutnosti vybudování samostatné křesťanské církevní organizace ve své říši, která by se současně stala oporou jeho světské moci, nezávislé na
mocné sousední Franské říši i německých křesťanských misionářích. Když římský papež Mikuláš I. nehověl jeho prosbě o vyslání římského biskupa, který by
takovou církevní správu na Velké Moravě řídil, obrátil se kníže Rostislav s touto
žádostí roku 862 k východořímskému (byzantskému) císaři Michalu III., který byl
současně byzantským patriarchou. Ten měl větší pochopení pro Rostislavovu žádost, a tak z jeho pověření byli na Velkou Moravu vysláni učení soluňští bratři, znalí
slovanského jazyka – Konstantin Filozof a opat Metoděj. Ti 5. července roku 863
přišli na Velkou Moravu, aby zde hlásali slovo boží místnímu lidu jemu blízkým
slovanským jazykem. Dále měli za úkol vychovat nové slovanské kněze a položit
na Velké Moravě základy samostatné církevní správy. Spolu s nimi přišla i skupina
dalších misionářů, architektů, stavitelů i umělců různých profesí.
Působení slovanské misie pozitivně ovlivnilo obecný rozvoj velkomoravské
kultury v oblasti duchovní – šíření křesťanské morálky, základů písemnictví, stavby nových kostelů či světské  stavitelství, šperkařství, hrnčířství. Konstantin pro své
misijní poslání na Velké Moravě sestavil slovanské písmo – hlaholici - a přeložil do
slovanštiny (tzv. staroslověnštiny) vybrané části bible, čímž položil základy slovanské bohoslužby. Byzantského původu je i symbol dvojramenného kříže, používaného v té době na Velké Moravě. Pravděpodobně k nám soluňští bratři přinesli
i základy „právního řádu“, známého jako „Zakon sudnyj ljudem“. Konstantin s Metodějem přeložili do slovanského jazyka i další bohoslužebné texty, vychovávali
nové křesťanské kněze a podporovali tak zápas knížete Rostislava o plnou svébytnost velkomoravského státu.
Působení slovanské misie na Velké Moravě však záhy vzbudilo závist a nevraživost franských kněží a ti u římského papeže napadli soluňskými bratry zaváděnou
slovanskou liturgii. Dle jejich výkladu se v tehdejší době slušelo v křesťanské liturgii slavit Boha toliko ve třech jazycích – hebrejštině, řečtině a latině. Po tříletém
působení se Konstantin s Metodějem proto rozhodli ukončit svoji misii na Velké
Moravě a vydali se k papeži do Říma. Papež Hadrián II. po jejich výkladu schválil
Konstantinovy překlady liturgických textů do staroslověnštiny a současně vysvětil
učedníky a žáky obou věrozvěstů na kněze a jáhny. Mezitím Konstantin v Římě
onemocněl a pod jménem Cyril vstoupil do kláštera, kde brzy nato umírá. Metoděj byl papežem ustanoven arcibiskupem moravským a panonským, čímž byly
položeny základy samostatné církevní organizace velkomoravského státu.
Arcibiskup Metoděj se po strastiplné zpáteční cestě roku 874 vrací na Velkou
Moravu, kde mezitím nastoupil na knížecí stolec nový kníže Svatopluk. Po nových

Dětský den za radnicí
2012
Dětský den za radnicí, akce pořádaná městskou částí ve spoluprácis
řečkovickým Sokolem
a dalšími organizacemi,
se letos uskutečnil přesně v pátek 1. června, kdy
děti slaví svůj svátek.
Pořadatele letos potkalo
lepší počasí než vloni.
Přeháňky sice občas
přítomné pozlobily, ale
dětem to nevzalo dobrou náladu.
V areálu bývalého pivovaru čekaly na děti atraktivní soutěže, malování, skákací
hrad, jízda na ponících, šermířské umění skupiny CollegiumSaepes, krásné taneční prvky předvedly malé děti z Orla, kde tančí pod názvem Cvičení s krtečkem
pod vedením D. Pivoňkové, hudební vystoupení studentů Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně, klaun v podání herce   Městského divadla Brno Milana Němce. Soutěžící byli odměněni sladkostmi a špekáčky na opečení. Celým
odpolednem provázela okouzlující moderátorka Veronika Poláčková. Za uspořádání akce patří velký dík všem organizátorům, zejména zaměstnancům úřadu
a starostovi Marku Viskotovi.
Oldřich Gardáš, člen komise kultury a informací

sporech týkajících se používání slovanské
liturgie byl nakonec arcibiskup Metoděj
uznán papežem pravověrným církevním
představitelem a papežskou bulou „Industriae tuae“ (Přičinlivost tvá), vydanou
roku 880, byla na Velké Moravě povolena
slovanská bohoslužba s tím, aby napříště
při mši svaté bylo evangelium čteno nejprve latinsky a následně i slovansky.
Významným aktem se stal krátce po
roce 880 křest prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje a jeho
manželky kněžny Ludmily, který vykonal
na Svatoplukově dvoře samotný arcibiskup Metoděj. Přijetí křesťanství následně
pomohlo knížeti Bořivojovi získat v Čechách výsadní postavení a položit tak
základy českého středověkého knížectví
jako pokračovatele a nástupce Velkomoravské říše. Ta byla vyvrácena po roce 906
vnitřními rozbroji a zejména v důsledku
invaze maďarských kmenů do střední Evropy. Kritická situace opět nastala po smrti arcibiskupa Metoděje 6. dubna roku
885, kdy přední místo v moravské církevní organizaci získal na úkor Metodějova nástupce Gorazda franský biskup Wiching. Tento stoupenec latinské liturgie
a římské církevní orientace nakonec docílil za souhlasu papeže a s tichým souhlasem knížete Svatopluka úplného zákazu slovanské liturgie na Velké Moravě,
jejíž místo zaujala opět latina jako univerzální bohoslužebný jazyk. Následovalo
vyhnání Metodějových žáků kolem roku 887 z Velké Moravy, načež se značná část
z nich uchýlila do Bulharska, kde pak v plné šíři rozvinuli slovanské písemnictví
a zejména nový jazyk – cyrilici, základ dnešní azbuky.
A tak zatímco na našem území byla slovanská liturgie tvrdě pronásledována,
udržela se u pravoslavných východních Slovanů – vedle Bulharů také v Srbsku,
Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku. Pro formování našeho středověkého státu a národa měla slovanská církevní liturgie značný význam, přestože byla nakonec potlačena latinskou liturgií a orientací na západní – římskou církev. Naši předkové
v důsledku úspěšné misie soluňských bratří nabyli národního sebevědomí a odolali nebezpečí odnárodnění a pohlcení silnějším franským - později německým
sousedem, jemuž postupně podlehli např. Polabští Slované, k nimž tyto slovanské
myšlenky a učení nepronikly.
Jan Jandl

Vavřinecké hody
Hodové slavnosti vztahující se k příslušnému svatému, jemuž byl místní kostel
zasvěcen, neodmyslitelně patřily ke koloritu venkova a ke každoročnímu zpestření
běžných dní naplněných tvrdou prací. V lecčems se hodové slavnosti v různých vesnicích shodovaly, v něčem naopak záměrně lišily (tance, kroje, písně, způsob dodržování
tradic, aj.). Mnohé se od těch dob změnilo, stárka například mohl původně dělat mladý muž pouze jediný rok, a to v ten, ve kterém byl následně na podzim odveden na
vojnu. Mnohé se však zachovalo či se dokonce s odkazem na minulost obnovuje.
Budeme-li chtít zmínit podstatné či důležité součásti hodové veselice, nesmíme
opomenout jejich přípravu. Sem patří přednostně vybrání té správné hodové máje,
její skácení, odvoz, úprava a nazdobení následované jejím stavěním. Mája oznamuje
širokému okolí, kde se právě hody konají. Někdy bývá též místem, kde po dobu konání
hodů visí různě zpodobněná zástava jakožto symbol oprávnění hody pořádat. Obojí
bývá cílem přespolních, doprovázené jejich snahou o skácení a ukradení.
Vlastní zábavě předchází hodové zvaní, kdy chasa, tedy průvod všech krojovaných
v čele s hlavním stárkem a jeho stárkou, zvou své spoluobčany na veselici. Zvaní bývá
doplněno zpěvem, jucháním a také prodejem rozmarýnek - nejenže jde o typicky hodovou rostlinu, ale traduje se, že ten, komu doma po zasazení zakoření a ujme se, ten
se do roka ožení či vdá.
Vlastní hody pak začínají průvodem - přehlídkou krásných krojů, mládenců a děvčat. Ten, stejně jako předchozí zvyklosti, mívá různé podoby, často je však spojen
s vyzvedáváním hlavní stárky. To se takhle několik šohajů s hlavním stárkem vydají
k domovu hlavní stárky, kde náležitě zkontrolují, zda je vše v pořádku. Vyptají se pantáty a panímámy, jestli umí vařit a šít, podívají se, jak se upravila a jak má naškrobený
a vyzdobený kroj. Nenajdou-li žádnou vadu a jsou-li spokojeni, odsouhlasí šohaji hlavní stárku a odvedou ji představit chase. Následuje tančení, zpívání, juchání, zkrátka
veselení, komu co síly stačí.
Některé zmíněné tradice dodržujeme i my, pojďme však některé obnovit. Budeme
rádi, podpoříte-li nás, třeba pomocí s odvozem či stavěním máje, nebo jen doprovodem při vyzvedávání hlavní stárky.
Těšíme se na setkání s vámi na tanečním parketě či u skleničky vína.
Juch juch juchů.
Vaše Řečkovická třináctka
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PLACENÁ INZERCE
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. 775104820
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
MASÁŽE od profesionála, levně a kvalitně, 350 Kč/hod,
Aleš Háp, Horáckého nám. 3, 774 945 771, alamasaze.wz.cz
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH  provádí
HANÁK.  Tel.: 549 272 587
NAUČÍM tenis 200,-  Kč/hod. Tel.: 724 643 197
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ. Ing. Kocian, tel.: 603 528 515
PEDIKÚRA – MOKRÁ i SUCHÁ – ve studiu SUCCESS,
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699
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
MÁMA s pětiletým synem hledají babičku s dědečkem,
i bez k vzájemné pomoci a přátelství. Tel.: 605 13 70 24
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

NABÍZÍM bezplatné finanční poradenství v oblasti hypoték, úvěrů,
refinancování, staveb. spoření, majetková a životní pojištění, povinné
ručení a jejich zřízení. Tel.: 736 207 534
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis. Poruchová
služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
MINIŠKOLKU PAMPELIŠKA pro Vás a Vaše děti otevřeme od září
na adrese Terezy Novákové 1A. Více info v průběhu července na
www.minipampeliska.cz nebo se již nyní ptejte na to, co Vás zajímá na
info@minipampeliska.cz Těšíme se na Vás – tým Pampelišky
PIZZERIE PRIMA VERA – zveme vás na míchané drinky s vnitřním
a venkovním posezením, nový jídelní i nápojový lístek, výborná
pizza na dřevě, příjemná obsluha, máme TV, denní meny (tři druhy),
každou sobotu různé akce.  Novinka: točená limonáda a skvělé ceny
za pivo. Těšíme se vaši návštěvu. Tel: 776 567 662, 776 567 723
MASÁŽE v Řečkovicích – klasická masáž, relaxační masáž lávovými
kameny. Letní akce ½ hod/220 Kč, 1 hod/380 Kč. Tel.:773 924 949
KLIMATIZACE na stěnu-byty, domy, kanceláře,  v ceně projekt,
dodání, montáž. Akce 14.900,-  Kč s DPH do 60 m². Tel.: 773 606 626
FORMOVÁNÍ POSTAVY pomocí vibrační plošiny za akční prázdninové
ceny. Tel. 724 135 065, www.hubnutibeznamahy.cz
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
!NOVĚ na přezutí sleva až -20%!
Kontrola stavu pneumatik před dovolenou a vyvážení kol od 299,Nově renovace světlometů bez demontáže z vozidla.
!POZOR SLEVA! KONTROLA AUTOKLIMATIZACÍ za sníženou cenu
od 399,NOVINKA prodej autobaterií VARTA za cenu od 1.350,- vč. DPH
Provozní doba: Po-Pá 9-12  12,30-18 hod,  SO -12hod.
TEL: 541 227 054, -mail:pavel.hurka@email.cz
Placená inzerce

Nové poradenské centrum na

VYMĚNÍM velký dvougenerač. RD (garáž, zahrada, bazén), Vránova ul.
za jednogerač. RD. Tel.: 605 872 983, e-mail: adalbert2008@volny.cz

klimatizační techniku
a tepelná čerpadla

VÝROBA skříněk na míru. Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle
vašeho zadání. Nyní akce 30 % sleva na:
- Ohraněné naformátované dílce dle vašeho přání
- Výběr z 300 dekorů
- Lamino, masiv smrk a buk, OSB
Cena je bez montáže a vrtání (možno dodat)
Domestav, Špitálka 23, Brno, www.kovaninabytkove.cz, T: 776 334 190
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

Galerie
klimatizací

Nejedlého 1, Brno – Lesná
e-mail: info@tsc-lg.cz I tel.: +420 511 120 060
www.klimatizace-tsc.cz
Placená inzerce

S vláčkem TOPíkem
to zase rozjedem

PRODÁM  zahradu v Brně Ivanovicích o výměře 845 m², vlastní studna,
el. energie. Cena dohodou. Budoucí stav. poz. Tel.: 603 143 964
PRÁZDNINOVÉ HLÍDÁNÍ dětí ve věku od 3 do 10 let.
Nabízím celodenní hlídání i nárazové včetně zábavného programu.
Možnost vzdělávacího programu hravou formou. Mám praxi 17 let,
čas i chuť se Vašim dětem věnovat. Lászlová, tel. 776 273 483

Milé děti a rodiče,

PRODÁM hrobové místo v Brně-Židenicích. Cena dohodou.
Domluva jistá. Tel.: 608 44 32 92
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ky), kosmetičky, masérku(ra),
manikérku. Řečkovice, Vážného 21, tel.: 602 717 401,
www.studio-silent.cz
CHCETE ZHUBNOUT během 1,5 hodiny 1-6 cm navštivte STUDIO SILENT
Řečkovice, Vážného 21, tel.: 725 042 828, www.studio-silent.cz
HLEDÁM nebytový prostor k pronájmu /např. kolárna, sušárna,
sklep, garáž…/ nejlépe v oblasti Medlánky, Řečkovice, cca 16 m².
Nabídněte na tel.: 605 980 559
ELEKTROREVIZE-el. spotřebiče, kanc. technika, nářadí, byty, domy,
průmysl. provozy, hromosvody. www.revize-sialini.cz.  Tel.: 606 041 003
ELEKTROINSTALACE-byt.jádra, domovní instalace, rekonstrukce.
www.revize-sialini.cz.  Tel.: 606 041 003
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu

Poradenství zdarma

Brno – Lesná, Dusíkova 17
Tel.: 515 547 931
po – pá 8 – 19, so 8 – 13
Brno – Královo Pole, Kosmova 4
Tel.: 733 123 778
po – pá 8 – 18, so 8 – 12

www.obilnyklicek.cz

ačkoliv prázdniny jsou stále ještě
v plném proudu, ráda bych Vás pozvala na akci k zahájení nového školního
roku. V pondělí 3. září odpoledne
od 15:00 do 17:00 hodin na Horáckém náměstí u dětského hřiště
s lanovými prvky se pokusíme překonat loňský rekord a namalovat ještě
delší vláček TOPík větším počtem
dětí. Záleží jen na nás, co si do něj naložíme, aby nám úspěšně odstartoval
začátek školního roku. Tak nezapomeňte a přijďte. Na každého čeká
malá odměna a v rámci letošního
ročníku také navíc vyhlásíme nejšikovnějšího malíře.
Na setkání s Vámi se těší Dita Pivoňková, Ondřej Vít a řečkovická organizace
TOP 09.
Dita Pivoňková
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Nová sezóna v Sokole
Školní rok je opět za námi a s ním i konec další sezony pro všechny, kteří se
rozhodli přispět ke svému zdraví aktivním pohybem v řečkovické sokolovně. Již
teď ale výbor jednoty připravuje sezonu příští. Vzhledem k tomu, že naše jednota
patří k největším a nejaktivnějším subjektům svého druhu, rád bych Vás informoval o některých dílčích změnách a novinkách.
Struktura činnosti jednoty zůstane ve svém rámci zachována. Dojde k drobným úpravám v rozvrhu hodin, výše příspěvků zůstane i přes vzrůstající náklady
na provoz zachována.
V příštím roce bychom rádi rozšířili nabídku aktivit pro děti také o nový oddíl
floorbalu zejména pro chlapce ve věku od cca 8 do 12 let. V současné době
hledáme zájemce z řad dospělých, kteří by byli ochotni se tomuto oddílu věnovat
jako trenéři. V případě Vašeho zájmu o tuto činnost Vám rádi poskytneme bližší
informace.
V zájmu zkvalitnění a rozšíření našich služeb budou v oddíle aerobiku zavedeny kromě celoroční platby také jednorázové permanentky pro ty cvičenky,
které nemohou navštěvovat cvičení zcela pravidelně.
Po loňském kladném ohlasu letos opět bude probíhat cvičení aerobiku také
v době letních prázdnin. Vzhledem k tomu, že cvičební rok končí v červnu, budou tyto hodiny zpoplatněny symbolickou částkou 30 Kč za hodinu. Tímto zveme
všechny zájemkyně na první hodinu, která se bude konat hned 2. července.
Mimo již zmíněných oddílů mají zájemci  možnost navštěvovat širokou paletu dalších oddílů, které poskytují možnost sportovního a kulturního vyžití pro
všechny věkové kategorie od 3 do 99 let. Seznam jednotlivých činností a veškeré
aktuální informace najdete také na naší adrese www.sokolreckovice.cz . První
hodina „na zkoušku“ je zdarma.
Závěrem mi nezbývá nic jiného, než poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném fungování celé jednoty – zejména cvičitelům, kteří
obětují svůj volný čas bez nároku na jakýkoliv honorář. Vás, cvičence, zveme do
našich řad i v příštím roce. Zápis do všech oddílů se bude konat ve dnech 3. a 5.
září od 17 do 19 hod. v sokolovně.
Za výbor TJ Marek Gut

Orel – jednota Brno -Řečkovice oslaví
80. výročí posvěcení praporu
O letošních Vavřineckých hodech si Orel
– jednota Brno-Řečkovice připomene 80. výročí posvěcení svého spolkového praporu,
ke kterému došlo o svatovavřinecké pouti
7. srpna 1932.
Orelská jednota byla v Řečkovicích založena v roce 1925. Její náplní bylo sportovní a kulturní vyžití zdejších obyvatel, převážně křesťanského zaměření. Prvním starostou se stal
Vavřinec Pokora, jeho funkci později převzal
František Mayer. V poválečném období, až do
nedobrovolného ukončení činnosti koncem
padesátých let, byl starostou Dr. Ing. Ludvík
Olšanský.
Jednota neměla ve svých počátcích hřiště
ani spolkovou místnost. Cvičívalo se v katastru
Na loučkách za někdejší školou na Hapalově
ulici, na hřišti na Západi a také u Vránova mlýna. Divadla, besídky a hudební akademie se
nacvičovaly v rodinách orelských činnovníků, nejčastěji v rodině jednatele Josefa
Stříže. K provozování hojně navštěvovaných kulturních akcí se pronajímal sál hostince Aloise Pokory, později známý jako restaurace U rybníka na Vážného ulici.
Několik let po svém založení si Orel pořídil krásný, do dnešních dnů dochovaný spolkový prapor. O jeho zachování se zasloužila rodina Mayerova a Malých,
a také jedna ze zakládajících členek, sestra Božena Kachlíková, která prapor ještě
před svojí smrtí předala tehdejšímu panu faráři. Ten nechal prapor citlivě složit,
zarámovat a pověsit v boční kapli kostela. Jen málokdo z návštěvníků kostela tušil,
že obraz sv. Václava je součástí orelského praporu. K jeho odhalení došlo až při nedávných opravách kostela, kdy byl prapor vyňat z rámu a mohl se tak v plné kráse
rozvinout při otevření nově vybudovaného orelského hřiště v roce 2005.
Původní hřiště, tzv. Orlák, bylo obětavostí členů Orla vybudováno svépomocí
již v roce 1934. V té době měla orelská jednota v Řečkovicích 156 členů. Připravovala se i výstavba orlovny, v jejímž sousedství se plánovala i stavba nového,
prostornějšího kostela. Z důvodů válečných a posléze z důvodu nepříznivého
politického vývoje po roce 1948 však k realizaci již nedošlo.
K obnovení činnosti Orla v Řečkovicích došlo až v roce 1997 zásluhou manželů Marie a Josefa Bořeckých, jimž se podařilo s pomocí JUDr. Fr. Škarohlída získat
zpět i původní orelské hřiště.
Prvním starostou nově založeného Orla se stal Josef Bořecký st. Po jeho předčasné smrti byl starostou zvolen Jiří Prchal ml. (1997-2003). Od roku 2003 je starostou Josef Bořecký ml.
V současnosti má Orel – jednota Brno – Řečkovice 295 členů.
Od r. 2007 je součástí orelského areálu i vytoužená budova orlovny.
Další informace získáte na www.orlak.cz.
Ludmila Ulrichová

Sportovní dětský den
V pátek 8. června proběhl
ve sportovním areálu ZŠ Novoměstská za podpory starosty Marka Viskota, Sportareálu
Družstevní a ve spolupráci 9
brněnských extraligových klubů (Kometa Brno, Zbrojovka
Brno, Valosun Brno, VK KP Brno,
KP Brno, Draci Brno, 1. NH
Brno, TAK Hellas Brno, Tango
Brno) již druhý Sportovní dětský den v Řečkovicích, který
oproti loňsku doznal několika
změn. Akce se tentokrát uskutečnila nejen na domácím hřišti 1. NH Brno, ale i na
nově vybudovaném sportovním hřišti v areálu školy, což dovolilo organizátorům
rozšířit počet stanovišť na konečný počet celkových 17. Akce se zúčastnilo téměř
150 dětí ve věku od 4 - 12 let, které byly nakonec za své výkony oceněny hodnotnými cenami starostou Markem Viskotem, předsedou sportovní komise Richardem Foltýnem, basketbalistkou Irenou Boreckou a fotbalistou Petrem Švancarou.
Novinkou bylo také ocenění přítomných rodičů dárkovými koši, kteří byli vylosováni na základě vyplněných anketních lístků k pořádané akci. Zajímavostí byl více
než 71% názor, že rodiče vnímají akci jako přínosnou z hlediska rozhodování se
o volbě sportu pro svoji ratolest. I tento fakt nás posiluje v přesvědčení, že tato
akce má smysl a budeme v ní dále pokračovat a rozšiřovat ji i v dalších letech,
takže se na Vás budeme opět za rok těšit na Novoměstské.
Filip Hrůza
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KULTURA
Malé ohlédnutí za úspěšnou výstavou
Před několika dny skončila v prostorách radnice filatelistická výstava k 90. výročí vzniku Filatelistického klubu Alfonse Muchy v Brně. Četné pozitivní reakce
návštěvníků nás vybídly k malému hodnotícímu interview s předsedou klubu
RNDr. Zdeňkem Okáčem.
Jak hodnotíte, pane předsedo, nedávno ukončenou filatelistickou výstavu na
naší radnici?
Poprvé klub uspořádal výstavku v prostorách radnice v Řečkovicích. Podle našeho hodnocení výstava splnila očekávání. Seznámila širokou laickou veřejnost
s rozmanitostí filatelistických sbírek. Některé exponáty byly vytvořeny speciálně
pro tuto výstavku, aby návštěvníkům ukázaly šíři filatelistických zájmů. Reprezentační místnosti řečkovického zámečku podtrhly krásně záměr naší výstavky.
Spolupráce s městskou částí Řečkovice a Mokrá Hora byla příkladná a pomohla
k úspěchu výstavky.
Bylo něco co vás mile či nemile překvapilo?
Mile nás překvapila spolupráce se všemi zaměstnanci a spolupracovníky
radnice v Řečkovicích. Jejich maximálně vstřícný přístup nám velmi pomohl při
přípravě i průběhu výstavky a oslav. Byli jsme velmi spokojeni s průběhem slavnostního otevření, trošku nás mrzela neúčast zástupců kraje, protože se jednalo
o jedinou akci tohoto charakteru od roku 2009 v Brně.  Účast České pošty na akci,
až na světlou výjimku, byla také spíše symbolická. I účast pozvaných hostů na
slavnostním zasedání po zahájení byla menší, než jsme původně zamýšleli.

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

PŘEJEME
krásné prázdniny a příjemnou dovolenou,
a těšíme se na setkání v příštím školním roce!
Zahajujeme 3. září 2012.
Přijímací zkoušky na školní rok 2012/2013
3. – 14. září (bližší informace na webových stránkách)
Otevíráme i dramatický obor.
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

O co byl na výstavě mezi návštěvníky největší zájem?
Jednak se návštěvníci zajímali o nejdražší filatelistické kusy na výstavě a o exponát prvních československých známek. Pro další návštěvníky byly ve středu
zájmu exponáty s tematickým (námětovým) obsahem. Obdivovali na známkách
motýly, dopravní prostředky, kosmos, rostlinky či přírodní útvary. Pozornost vzbudily i historické exponáty dokumentující doby nesvobody a totality. Bez zajímavosti nebyly ani exponáty dokumentující rozmanitosti poštovního provozu nebo
reakce poštovního provozu na měnovou reformu či změnu měny. Úspěch veřejnosti znamenaly i tiskoviny a razítka vydané k výstavce.
Jubilejní výstava Klubu A. Muchy skončila, co chystáte do budoucna?
Klub filatelistů A. Muchy jako největší klub nejenom v Brně dokázal připravit
v minulosti takové výstavy, jakými byla Celostátní výstava BRNO 2000 nebo Evropská výstava BRNO 2005. Bohužel spolupráce s Českou poštou není v posledních letech růžová, a tak se na tak velkou výstavu, jako byly obě jmenované, Svaz
českých filatelistů  nechystá. Tím je však zároveň dána i možnost dalších drobnějších výstav, které klub plánuje. Bude se jednat o výstavy menších rozsahů, srovnatelných s naší jubilejní skončenou výstavkou. A je jedno, zda se bude jednat
o akce soutěžní nebo o propagační.   
S předsedou Klubu A. Muchy RNDr. Zdeňkem Okáčem rozmlouval redaktor RNDr. Ivan Koláčný.

V květnu oslavili své jubileum
V červnu oslavili své jubileum

Karel ČUMA

90 let

Božena GABRHELOVÁ
Otakar FOLTÝNEK
Věra KUJALOVÁ
Antonín SEDLÁČEK
Vlastimil ČEGAN
Antonín HÝSEK
Božena ŠTEFELOVÁ
Jindřiška RUČNÁ
Zdenka VIKTORINOVÁ
Alžběta SILNÁ
Markéta KOUKALOVÁ

98 let
93 let
90 let
85 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.

Důchodci, máte peněz na rozdávání?
Jsem přesvědčen, že drtivá většina z vás odpoví, že ne. Zvláště dnes, kdy na
každého z nás dopadá hospodářská recese kombinovaná s úspornými balíčky
vlády stále tíživěji. Přesto jste to možná právě vy, kdo štědře dotujete ty nejbohatší. Zcela nevědomky.
Před pár dny jsem dostal roční vyúčtování spotřeby plynu. Díky nečekaným
mrazům na přelomu ledna a února t. r. jsem protopil o cca 6000 Kč více, než na co
stačily moje měsíční zálohy. Ukázněně a včas jsem dluh zaplatil.
Hned další měsíc jsem se nestačil divit - RWE jako dodavatel plynu mi bez
mého vědomí zvýšil měsíční zálohy z cca 2.300 Kč na cca 3.500 Kč. Člověk neznalý
a naivní si řekne, no co, na konci sezóny to u nich mám, jako když najdu. Nemám,
houbelec.
I kdyby byla zima taková jako letos, již nyní dávám milému RWE měsíčně
o cca 1.200 Kč více.  Za 12 měsíců 14.400 Kč navíc. Kolik opravdu protopím, není
podstatné, důležité je, že oněch 12 měsíců do příštího vyúčtování budou úroky
z oněch 14.400 Kč (při úrokové běžné sazbě 1,3 % činit cca 187 Kč) mým darem
podniku RWE. Těmito penězi dotujete podnik, který vám nikdy neodpustí ani korunu. U někoho je tento „dar“ vyšší, u někoho nižší. Beru ho pro další výpočet jako
určitý průměr.

A nyní počítejte (s určitým zjednodušením) se mnou: jestliže má ČR cca 10
milionů obyvatel a ti by všichni žili ve společných domácnostech (1 domácnost =
cca 2,75 obyvatel podle oficiální statistiky), potom existuje v ČR zhruba 3,5 milionů domácností, tedy 3,5 milionů odběrových míst plynu.
Kdyby RWE zásobovala plynem jenom jednu třetinu z nich (tj. 1,17 milionů),
potom si při uvedeném zvýšení zálohy  přijde RWE  na úrocích ročně na: 1 170 000
odběrových míst x 187 Kč roční úroky ze zvýšených záloh = 218,8 milionů Kč. A to
aniž by hnuli prstem.  Tak se hospodaří!
Mezi dvěma soukromými osobami se tomu říká bezpracné obohacení na úkor
druhého, u velkých podniků je to zdatnost finančního managementu. Fuj tajksl!

A přitom stačí tak málo: zavolejte ihned na zákaznickou linku RWE
a telefonicky si zálohy upravte podle svých možností. Na druhém konci
linky vám milá a ochotná slečna promptně vyhoví, tak jako mně.
A chcete-li někoho podarovat, pak ty, co jsou na tom hůře než vy.
Váš Ivan Koláčný
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