ČERVENEC-SRPEN 2013
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 7.–8., ROČNÍK XXII

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

VAVŘINECKÉ HODY
9. – 11. srpna 2013

ORIENTAČNÍ PROGRAM VAVŘINECKÝCH HODŮ
Pátek 9. 8. 2013

Neděle 11. 8. 2013

15:30

10:00
15:00

Hodové zvaní

Sobota 10. 8. 2013
dopoledne Stavění máje
14:00
Vyzvednutí hlavní stárky
15:00
Slavnostní průvod stárků
(letos začíná na prostranství před
zdravotním střediskem)
Předání hodových práv stárkům
16:00
Úvodní tanec v podání stárků
16:30
Zdounečanka, dechová hudba
18:00
Beseda v podání stárků
18:30
Zdounečanka, dechová hudba
21:00
Beseda v podání stárků
21:30
Panorama Band, k tanci i poslechu
23:59
Ukončení zábavy
1:00
Uzavření areálu

15:30
16:00
17:00
19:00
19:30
20:30

Slavnostní mše v hodovém areálu
Zahájení nedělní hodové zábavy
Beseda v podání stárků
Vinařští romantici
Představení pro děti
(v zasedací místnosti na radnici)
Nota Bene, k tanci i poslechu
Vystoupení stárků
Ukončení hodů za účasti stárků
Uzavření areálu

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

Předprodej vstupenek od 29. 7. do 9. 8. na podatelně úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 14:00 hod.
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 43. schůze RMČ a z XIX. zasedání ZMČ
43. schůze RMČ se konala 5. 6. Rada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala návrh závěrečného účtu městské části za rok 2012,
souhlasila s vyvěšením moravské vlajky na budově úřadu dne 5. 7.
2013 v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
souhlasila se zvýšením počtu žáků ve třídách ZŠ Horácké nám. 13
na 31,
schválila smlouvu o dílo s firmou DBEST, s. r. o., Maříkova 1, Brno,
na výměnu střešních oken v domech Novoměstská 7-19,
projednala bytové záležitosti,
schválila žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na rekonstrukci zdravotně-technické instalace a elektroinstalace v MŠ Měřičkova 46 ve výši
3 mil. Kč a na rekonstrukci zahrady MŠ Škrétova ve výši 1,3 mil. Kč,
schválila smlouvu s JMP Net, s. r. o., Plynárenská 1, Brno, na základě
které plynárna zbourá stávající regulační stanici v ulici Veselce (stanici
v budoucnu nahradí nová),
schválila smlouvu o dílo s Ing. Luďkem Burešem, Podskalská 22b, Brno,
na zpracování projektu na rekonstrukci parkoviště u domu Horácké
nám. 2/3,
schválila výzvu k podání nabídek na úpravu zahrady MŠ Kárníkova 4
a MŠ Novoměstská 1,
schválila výzvu k podání nabídek na úpravu, resp. vybudování hřiště
v ulici Renčově,
projednala majetkové záležitosti,
schválila smlouvu o dílo s Vladimírem Matějou, Pavlovská 6, Brno,
na opravu palisády u hřiště na Horáckém nám.,
schválila smlouvu o dílo s firmou FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 141e,
Brno, na údržbu biocentra při Jandáskově ulici,
projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.

XIX. zasedání ZMČ se konalo 13. 6. Zastupitelstvo:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

souhlasilo bez výhrad s celoročním hospodařením městské části v roce 2012 a schválilo závěrečný účet městské části za rok 2012,
projednalo majetkové záležitosti,
projednalo novelu přílohy vyhlášky města Brna o spalování suchých
rostlinných materiálů, nepožadovalo žádné změny v této příloze, což
znamená, že pro naši městskou část by měly v tomto ohledu platit
stávající podmínky,
projednalo novelu vyhlášky města Brna o pravidlech pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích, nenavrhlo žádné další prostory, kde
je pohyb psů povolen bez náhubku a vodítka, navrhlo však, aby byl
zakázán vstup se psy na nová dětská hřiště u domu Letovická 14-16
a Medlánecká 14,
projednalo novelu vyhlášky města Brna o veřejné regulaci hudby
v pohostinských zařízeních, nenavrhlo žádná místa, kde by tato produkce měla být omezena,
projednalo novelu vyhlášky města Brna o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, nenavrhlo žádná další místa, na kterých je
požívání alkoholu zakázáno, ani žádné další výjimky ze zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,
projednalo návrh novely Požárního řádu města Brna,
souhlasilo se změnou funkčního využití dvou pozemků na konci Skoumalovy ulice ze zemědělského půdního fondu na návrhovou plochu
čistého bydlení,
projednalo navržené změny Územního plánu města Brna, nesouhlasilo se změnou, jejímž cílem je prověřit možnosti, jak přeměnit zahrady
nad Lacinovou ulicí (u vodojemu) na plochy určené k bydlení,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. F.

Termín zasedání ZMČ
XX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
uskuteční ve čtvrtek 5. září 2013 od 15:00 hod. v zasedacím
sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Nabídka pronájmu nebytových prostor
V současné době probíhá rekonstrukce objektu bývalého pivovaru nad restaurací Svatovavřinecký dvůr. Po jejím dokončení bude
k dispozici k pronájmu šest místností o celkové ploše 132,4 m2 a zasedací místnost o výměře 29 m2. Tyto místnosti doplní čajová kuchyňka
a nezbytné sociální zázemí. Prostory budou vhodné především ke
zřízení kanceláří společnosti, která není zatížena zvýšenou potřebou
parkovacích míst, skladováním a distribucí zboží. Zahájení nájemního vztahu se předpokládá od 1. 9. 2013.
Podrobnější informace k nabízeným prostorám poskytnou
pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ přímo v úřední dny nebo po
domluvě na telefonních a e-mailových spojeních:
Ing. Eva Malásková: 541421741, malaskova@reckovice.brno.cz
Ing. Libor Stloukal: 541421743, stloukal@reckovice.brno.cz

O názvu uličky mohou hlasovat
všichni Brňané. Osobně.
Návrh pojmenovat některé z veřejných míst po bývalém
českém prezidentovi Václavu Havlovi a již uzavřená anketa na
toto téma vyvolaly intenzivní veřejnou diskusi. Na podněty,
které z ní vzešly, reaguje vedení města Brna a městské části
Brno-střed návrhem nového hlasování.
Nová anketa je zaměřena pouze na dosud nepojmenovanou
komunikaci mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na
provázku (parc. č. 311, k. ú. Město Brno). K původnímu společnému
návrhu TJ Sokol Brno I a zmíněného divadla nazvat ji uličkou Václava
Havla jsou nyní připojeny další varianty, a to ulice Karla Andrého
nebo Jana Calábka.
Změnily se i podmínky hlasování. Původně bylo možné hlasovat
na internetu, nyní budou moci občané starší 15 let vyjádřit svůj
názor pouze osobně prostřednictvím originálních hlasovacích lístků
s připojeným čestným prohlášením o místě trvalého bydliště v Brně.
Odevzdat je bude možné na dvou místech – v Urban centru a na
Úřadě městské části Brno-střed. Anketa bude probíhat od 3. června
do 31. srpna. Její výsledek poslouží jako podklad pro rozhodování
samosprávných orgánů.
Anketní lístek obdrží zájemci přímo v místech hlasování.
Vybrat si budou moci z uvedených tří jmen, k dispozici bude také
varianta veřejné prostranství mezi katedrálou na Petrově a divadlem
nepojmenovávat.
Hlasovací místa
• Urban centrum (Mečová 5, Stará radnice)
Otevírací doba: pondělí–pátek 10–12 hodin, 13–18 hodin
• Úřad městské části Brno střed (pracoviště Czech Point,
Dominikánská 2)
Otevírací doba: pondělí a středa 8–12 hodin, 12.30–17 hodin,
úterý a čtvrtek 6.30–12 hodin, 12.30–14 hodin,
pátek 6.30–12 hodin
Navržené osobnosti
Václav Havel (1936–2011) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, jeden z prvních mluvčích Charty 77 a politik.
Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem
České republiky.
Christian Karel André (1763–1831) byl přední osobností moravského
duchovního života, přírodovědec, pedagog a sekretář Hospodářské
společnosti v Brně. Je jedním ze zakladatelů Moravského zemského
muzea.
Jan Calábek (1903–1992) byl profesorem fyziologie rostlin. Byl
jedním z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie,
zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda
Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV.
Úřad městské části Brno-střed
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Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná

Malé ohlédnutí za nocí kostelů

Číslo bankovního účtu 240557/5400, který zřídilo město
Brno na pomoc obcím postiženým povodněmi, je od pondělí
17. června 2013 aktivní. Veřejná sbírka začíná.
Konání veřejné sbírky schválila Rada města Brna ve středu
12. června 2013. Proběhne na celém území statutárního města Brna
prostřednictvím zvláštního bankovního účtu zřízeného na dobu
do 31. 8. 2013 za účelem získávání a shromažďování dobrovolných
peněžitých příspěvků na humanitární pomoc ke zmírnění následků
způsobených povodněmi roku 2013 na území Středočeského
a Ústeckého kraje.
Předkladateli návrhu na sbírku byli primátor města Brna Roman
Onderka a člen Rady města a starosta MČ Brno-střed Libor Šťástka.
Číslo účtu:
240557/5400
název banky:
The Royal Bank of Scotland plc,
organizační složka
adresa banky či pobočky: pobočka Brno, Hilleho 6, PSČ 602 00

V pátek 24. 5. 2013 proběhla v brněnských chrámech tradiční akce s názvem
Noc kostelů. Stranou nezůstal ani ten náš řečkovický, zasvěcený sv. Vavřinci.
Kostel byl přístupný již od odpoledních hodin, vlastní program zahájila mše
svatá v 18 hodin, kterou hudebně doprovodila chrámová schola pod vedením
Petra Peňáse. V 19 hodin na ni navázaly děti, jejichž sbor vyplnil půlhodinu
do zahájení přednášky paní Ludmily Ulrichové na téma historie kostela a jeho
duchovních správců. Souběžně s tím probíhala venku v parku před kostelem hra
pro malé děti s názvem Honba za pokladem sv. Vavřince. Po skončení zajímavé
přednášky se ujala taktovky paní Petra Pivoňková a její Sbor věčně mladých,
kteří následující hodinu těšili hosty svými písněmi. Po jejich vystoupení si vzal
slovo pan farář Jan Kotík a besedovalo se o cestě našich traktorů značky Zetor do
vzdálené africké Tanzanie (pro upřesnění: byl to dar několika moravských farností
africkému misijnímu středisku v minulém roce). Po desáté hodině večerní si pak
přišli na své milovníci spíše vážné hudby, se kterou vystoupil pan Augustin Dobeš
spolu s Ondřejem a Filipem Šmerdou. Před půlnocí, již při svitu svíček, došlo ke
ztišení kostela a lidé se mohli věnovat modlitbě a meditaci. Krásný večer pak
zakončila předpůlnoční adorace, a závěrečné požehnání na prahu nového dne již
bylo tečkou za letošní Nocí kostelů v našem chrámě.
Zbývá moc poděkovat všem organizátorům za skvělou přípravu a přát si, aby
i další ročník měl tak dobrou atmosféru. Všechny, ať už ty, co k nám letos zavítali,
ale i ty, kterým to z jakéhokoliv důvodu nevyšlo, již nyní zveme na příští rok.
Petr Prokš

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162, fax.: +420 542 172 303, e-mail: zara.pavel@brno.cz

MISTŘI města Brna v petanque
V neděli 16. června se v Žebětíně uskutečnil již VIII. ročník Mistrovství města Brna
v petanque. I letos jsme obsadili všechny čtyři kategorie (Radnice, Muži, Ženy a Junioři).  
V kategorii „Radnice a Ženy“ jsme vybojovali velmi krásné 2. místo, muži byli ve své kategorii
na 3. místě. Nesmím ani zapomenout na juniory, kteří se také neztratili a dobře reprezentovali naší městskou část.
Body, které   jsme vybojovali ve všech kategoriích nás pasovaly na celkového vítěze
letošního Mistrovství města Brna v této překrásné francouzské hře.
Protože jsme tento titul po roční přestávce opět vybojovali, máme právo příští rok již
potřetí toto mistrovství města Brna opět pořádat v polovině června u nás v Řečkovicích.
Oldřich Gardáš, zastupitel MČ

Na kus řeči s JANEM KOTÍKEM
Římskokatolická farnost Brno-Řečkovice
má od loňského léta nového duchovního
správce, faráře otce Jana Kotíka. Je v pořadí již třetím mladým knězem v čele farnosti
za poslední léta a díky svému neokázalému
vystupování i image si získává oblibu zejména u dětí a mládeže. V svém projevu je dalek jakémukoli mentorování a při osobním
setkání působí spíš kamarádsky. Požádal
jsem ho o odpověď na několik otázek, které
jistě budou zajímat i naše spoluobčany vně
obce věřících.
Pane faráři, můžete našim čtenářům přiblížit svůj dosavadní
občanský i profesní život?
Moje jméno znáte, tedy pár životopisných údajů: Narodil jsem se
v roce 1978 v Křížanově v hluboce věřící rodině, můj prastrýc Metoděj
Kotík byl rovněž knězem, a tak jsem křesťanskou víru vstřebával prakticky od mala. Ve školním věku mě náboženství vyučoval otec Jan Pacner,
který v Řečkovicích před léty působil. Gymnázium jsem vystudoval ve
Velkém Meziříčí a poté v Brně Stavební fakultu VUT. Rozhodoval jsem
se tehdy mezi stavařinou na VUT a informatikou na MU. Zvítězilo tehdy
„pohyblivější“ povolání stavebního inženýra před sedavým zaměstnáním programátora. Po promoci jsem uvažoval o dalším studiu a přihlásil
se na Teologickou fakultu UP v Olomouci. Po čtyřech letech studia v Olomouci jsem dostal možnost pokračovat na Lateránské univerzitě v Římě.
Po jejím absolvování jsem se vrátil domů a po kněžském vysvěcení v roce
2009 jsem nastoupil na svoje první místo duchovního v Příměticích, části
Znojma.
Mohl byste srovnat své předchozí a současné působiště?
V Příměticích jsem byl členem farního týmu. Z jedné fary jsme se
starali o 13 farností. Měl jsem tam na starosti dvě farnosti – Přímětice

a Citonice. Základní rozdíl byl v počtu obyvatel a počtu kostelů: přímětická a citonická farnost měly jen menší část obyvatel mého současného
působiště a pro věřící bylo k dispozici 5 kostelů. Zde moji farnost tvoří
vedle Řečkovic a Mokré Hory ještě Jehnice, Ořešín, Ivanovice a Medlánky,
tedy dohromady přes 25 000 obyvatel, a kostel je jen jeden. A ne zrovna
velký. Chtělo by ho zvětšit, jako stavař mám jasnou představu, jak. Ale
nejde to, překážek je příliš mnoho. Financemi počínaje a památkáři konče. Těší mě, že kostel je při nedělních bohoslužbách naplněn, a že jsou
zde mladé rodiny s dětmi. Těch jsme v Příměticích a okolí tolik neměli.
Před vámi zde působili dva mladí kněží – otec Jan Pacner, kterého
jste vzpomněl, a otec Jacek Kruczek. Oba měli vysoký kredit zejména mezi mládeží. Podržet si ho bude jistě náročné. Máte představu
jak byste chtěl své předchůdce následovat, nebo naopak kde hledat
svoji vlastní cestu?
Oba moji předchůdci zdařile vsadili na srdečný osobní vztah k mladé generaci. Otec Jan Pacner si získal mládež svým vztahem ke sportu.
Já jsem rovněž velký sportovní fanda a rád se věnuji mnoha sportům,
jako lednímu hokeji, lyžování, skatebordingu, florbalu a dalším. V tom
vidím svoji možnost, jak i při značném časovém vytížení v roli duchovního správce oslovit naše mladé. Setkávám se s nimi při výuce náboženství, řečkovičtí skauti mají v domku náležejícímu k faře svoji klubovnu,
kde se rovněž potkáváme. Jako určité novum připravujeme pro letošní
prázdniny pro děti našich farníků první farní letní stanový tábor nedaleko
Velkého Meziříčí. Ne všechny děti jsou totiž členy skautu a tak jim chceme možnost tábornického pobytu v přírodě poskytnout. Tábořiště nám
zapůjčí právě naši skauti.
Prázdniny jsou již za dveřmi, přeji Vám tedy hodně úspěchů v práci
s dětmi i těmi staršími, škole již odrostlými. Ať se vám u nás v Řečkovicích líbí. Jsem si jistý, že k úspěchu jste již vykročil správným směrem.
Rozhovor připravil RNDr. Ivan Koláčný
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Výtvarná soutěž pro děti
„Sluníčko se na nás směje“
Komise školství a mládeže jako každoročně vyhlásila výtvarnou soutěž
pro děti z řečkovických mateřských škol, tentokrát na téma Sluníčko se na
nás směje.  Na své 16. schůzi  ze dne 12. června 2013 vyhodnotila doručené
obrázky a z každé mateřské školy vybrala tři nejlepší. Letos, ve 3. ročníku
soutěže, se rozhodla udělit každé školce i „Zvláštní cenu poroty“. Vybrané
obrázky dětí jsou k vidění na chodbě radnice od 20. června 2013 přes celé
letní prázdniny.
David Brdíčko, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
Zápisy do kroužků na nový školní rok 2013/14 je možno od září na
e-mail: dominocvc@gmail.com.
Přehled kroužků naleznete na našich www.
Srdečně zveme na Dny otevřených dveří 9. 9. – 12. 9. 2013 od 16 do
18 hodin.
Zde si můžete vyzkoušet činnost a také se přihlásit. Činnost v kroužcích
začne od 16. 9. 2013 nebo od října podle typu kurzů.
Přijímáme stále 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 jsme již domluvili na 5. října 2013 v sobotu.
Ještě máme volná místa. Více informací na:
www.batelier.cz/vytvarne-kurzy-v-brne/akreditovane-kurzy
Mgr. Jana Podzemná

Pozor, červená
Již delší dobu chodím kolem dopravního hřiště na zahradě ZŠ na
Horáckém náměstí. Možná jsem šel vždy ve špatnou dobu, ale pokaždé
zelo prázdnotou. A tak se nám s ostatními cvičiteli ze Sokola zrodila v hlavě
myšlenka – obohatíme cvičení Předškolních dětí a Mrňousků návštěvou
tohoto zařízení.
Vstřícnost zástupců školy a Odboru prevence Městské policie Brno, která
má hřiště ve své správě, mě mile překvapila. A tak jsme se na hřiště 10. a 13.
června vydali.

„Máte nějakou zkušenost s tří až šestiletými dětmi na dopravním hřišti?“
ptám se příchozího příslušníka. „Ne, normálně tady učíme až třeťáky a čtvrťáky, ale rádi to vyzkoušíme,“ zněla odpověď. Po krátké dohodě už program
probíhá naplno. Odpovídá samozřejmě věkovému průměru návštěvníků:
„Tak tohle je semafor, tamhle přechod, tomuhle se říká křižovatka…“
„Červená, oranžová, zelená – hurá, už jedeme!...“. „Musíte jezdit vždy po pravé
straně, jinak se srazíte s těmi, co jedou proti vám - všichni zvednou pravou
ruku – ne, tohle je ta správná, ještě že máme jenom dvě… Tuhle značku si
zapamatujte, znamená Pozor, nerovnost na cestě!“ „Aúúú, já jsem si odřela
koleno. Asi by ta cesta chtěla trochu spravit…“
Půl hodiny výuky stačilo k tomu, aby se děti se svými koly, koloběžkami
a odrážedly pohybovaly po hřišti vcelku bezpečně bez větších kolizí. A to nás
tam bylo přes třicet!  Teď ještě zvládnout ve čtvrtek oddíl Mrňousků – ti jsou
ještě menší…
Co dodat závěrem? Snad jen ještě jednou poděkovat pracovníkům školy
a městské policie za příkladnou spolupráci a doufat, že příští rok půjdou do
takové akce znovu – ještě nám zbývá natrénovat odbočení vlevo...
Za TJ Sokol Marek Gut

CVČ Mateřídouška

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Prázdninová nabídka

Veškerá nabídka táborů, příměstských i pobytových, byla zveřejněna
v   minulých číslech v Řeči. Nabídli jsme v letních měsících také péči
o nejmenší děti v miniškolce Rákosníček. Podrobnou nabídku naleznete
na našich stránkách: www.ddmhelceletova.cz/cvcmateridouska.

Kroužky ve školním roce 2013/14

Celkovou nabídku kroužků pro děti, mládež a dospělé najdete od
července na našich stránkách. Elektronicky se do kroužků můžete hlásit
v průběhu prázdnin, osobně a telefonicky od 2. září.

Prezentace našich kroužků na veřejnosti

CVČ Mateřídouška nabízí dětem, mládeži i dospělým kroužky s rozmanitým zaměřením. Je dobře, že se účastníci kroužků mohou příležitostně
prezentovat na veřejnosti a ukázat tak, co se pod vedením našich pracovníků a lektorů naučili.
V tomto roce naše pracoviště úspěšně reprezentoval kroužek Irských
tanců pod vedením lektorky Báry Kašparové. Naši nejmladší účastníci
si v divadle Polárka 7. června vysloužili bouřlivý potlesk naplněného
hlediště.
V našem centru pracuje několik let početná skupina dětí a mládeže
v dramatickém kroužku pod vedením Mgr. Karly Ševelové. Letitá pečlivá
práce byla v tomto školním roce zúročena. Žáci druhého stupně dramatické výchovy předvedli své schopnosti v Divadle Husa na provázku ve
dvou představeních. V prosinci 2012 mělo premiéru představení „Hádej,
kdo přijde na večeři“, v březnu 2013 strašidelný příběh od Arnošta
Goldflama „Standa a dům hrůzy“.
Obě premiéry byly vyprodány. Vy se můžete se těšit na reprízy v následujícím školním roce.
  Milí účastníci kroužků, kurzů a akcí v CVČ Mateřídouška,
přejeme vám všem krásné léto, dětem báječné prázdniny a vám dospělým
příjemnou zaslouženou dovolenou. Těšíme se s vámi na viděnou v příštím
školním roce.
Kolektiv pracovníků CVČ Mateřídouška

PRÁZDNINY NA DOSAH RUKY
Rozpačitě jsme letos přemítali nad tím, zda bude jaro, či zda jaro nebude,
přemítáme nad tím, zda léto bude či nebude alespoň takové, jaké si je
přestavujeme. Zatímco přemítání nad existencí či naopak neexistencí jara
již patří minulosti, byť nedávné a stále doznívající  v napáchaných záplavových škodách, přemítání nad podobou blížícího se léta má čím dál tím více
podobu dumání nad jeho prožitím, neboť  ať léto bude takové, makové nebo
onaké, rozhodně vždy bude nerozlučně spjaté s letními prázdninami dětí
a mládeže a s dovolenými dospělých a s aktivitami s prázdninami a dovolenými spojenými.
Dovolte mi prosím velice krátkou úvahu na téma „Nechť léto skončí
pouze krásnými vzpomínkami“. Vybočení z celoročního pracovního a školního stereotypu s sebou nerozlučně přináší pocit uvolnění, touhu po naplnění všech přání za rok nastřádaných, jejichž obsahem je touha po prožití
nezapomenutelných a často neopakovatelných zážitcích. Spěch, aby už to tu
bylo co nejdříve. Pocit uvolnění až euforie je často provázen až horečnatou
přípravou na odjezd do zvoleného místa snů; to vše může mít vliv na snížení
pozornosti a podceňování nebezpečí, jež si mnohý uvědomí, až už není co
řešit, až už je pozdě. O dovolených a o prázdninách nastává nejvíce úrazů,
někdy až s neodčinitelnými následky. Cesty do exotických krajů přinášejí
nebezpečí nejrůznějšího druhu, včetně nemocí.
Pozor na silnicích jako řidiči automobilů, motocyklů, jízdních kol či jako
pěší! Pozor u vody, ať už mořské, jezerní, říční, rybniční či bazénové! Pozor
na děti vlastní či svěřené na rodinné dovolené, na prázdninových táborech,
případně jinde! Pozor sami na sebe i na druhé! Pryč s horečnatou činností
provázenou všemi možnými projevy agresivity! Místo ní ohleduplnost!   
Ale také pryč s jízdními koly na chodnících, nešvarem posledních třiceti
let! Chodníky patří chodcům, jízdní kola, pokud nejsou zbudovány na vaší
trase stezky pro cyklisty, patří na silnici! Chodci nechť si i ve vlastním zájmu
uvědomí, že silnice nejsou prostorem pro jejich promenádu, nechť laskavě
vezmou na vědomí, že značené přechody pro chodce, tzv. zebry, nejsou
součástí nějaké hry. A pozor na mnoho dalšího tu namátkově neřečeného!
Neštěstí opravdu nechodí (jenom) po horách!
Vážení a milí, přeji Vám všem krásné prožití letních dní; školákům,
studentům, učňům a jejich pedagogům prázdniny nabité pouze pozitivními
zážitky, ostatním zdařenou dovolenou s dětmi i bez nich, doma i v zahraničí,
kdekoliv, jenom a jenom však bez úrazů a nemocí!
JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.
předseda komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku
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Dětský sportovní den v Řečkovicích
Jak už se stalo tradicí, v červnu se opět v krásném sportovním
areálu ZŠ Novoměstská uskutečnil ve spolupráci s místními základními školami, radnicí městské části a 1. NH Brno již 3. ročník
Dětského sportovního dne, tentokráte za účasti 9 sportovních klubů
(FC Zbrojovka Brno, Valosun Brno, VK KP Brno, KP Brno Handball,
1. NH Brno, Floorball Bulldogs Brno, TAK Hellas Brno, SK Řečkovice,
Orel Pentanque), které zde prezentovaly svoje sporty. Vedle stanovišť jednotlivých sportovních klubů byl pro ty nejmenší účastníky,

kterých letos opět dorazilo výrazně přes sto registrovaných, přichystán
sportovní pětiboj a také volnočasová zóna s nafukovacím hradem.
Vítězi jednotlivých kategorií, kterým předali ceny starosta Marek
Viskot, basketbalová reprezentantka Monika Šívrová a předseda
sportovní komise Richard Foltýn, se stali následující malí sportovci:
• dívky A - Kalovská Denisa,
• chlapci A - Horák Adámek,
• dívky B - Bajnoková Denisa,
• chlapci B - Kučera Kryštof,
• dívky C - Fuchsová Natálie,
• chlapci C - Kolář Adam,
• dívky D - Hynková Dominika,
• chlapci D - Helán Martin.
Děkujeme všem opět za hojnou aktivní účast, zároveň se omlouváme za některé organizační zmatky a doufáme, že se Vám tato již
tradiční akce opět líbila, byla pro Vás přínosná a že za rok se třeba
zúčastníte zase. Hezké prázdniny.
Filip Hrůza, organizátor akce

A po lednu přišel srpen
Rok 1968 patří k nejvýznamnějším mezníkům novodobých českých a československých dějin. Mezi Čechy a Slováky vzbudil jak obrovské naděje, ta i obrovské zklamání. Heslo tehdejších reformních komunistů „Socialismus s lidskou tváří“
se snažilo mezi lidmi evokovat myšlenku na spojení socialismu a demokracie
a naopak odstranění všech deformací ve veřejném životě. Reformnímu politickému vývoji, který před 45. lety v tehdejší Československé socialistické republice
probíhal od ledna až do pozdního léta, se dostalo poetického označení „Pražské
jaro“. Ve středu 21. srpna 1968 však přišlo kruté vystřízlivění – do malého Československa vpadla vojska velkého Sovětského svazu a jeho věrných komunistických
satelitů z Varšavské smlouvy – Polska, NDR, Maďarska a Bulharska.
V 60. letech minulého století nastalo postupné uvolnění rigidních politických
poměrů v komunistickém Československu. Byli amnestování a posléze rehabilitováni političtí vězni, začaly vycházet knihy do té doby zakázaných autorů, vznikaly
nové divadelní scény. Nová vlna ve filmové tvorbě přinesla naší republice dva filmové Oskary za přelomové snímky – „Obchod na korze“ a „Ostře sledované vlaky“.
Rozhlas a televize začaly přinášet vedle západní populární hudby také objektivnější informace o veřejném dění z domova i ze světa.
Vše začalo v lednu 1968, kdy po vlně kritiky předchozího politického vývoje vystřídal v čele Komunistické strany Československa dosavadního aparátčíka
Antonína Novotného představitel slovenských komunistů Alexander Dubček. Ve
společnosti se začalo stále otevřeněji hovořit o všech vážných problémech a tabuizovaných tématech, které se nahromadily za 20 let komunistické samovlády.
Byla zrušena cenzura, v novinách i v odborných časopisech se objevovaly diskuze
o československé minulosti – o T. G. Masarykovi, o legionářích, o první republice a zejména o inscenovaných politických procesech z padesátých let - o jejich
obětech, i o tom, kdo se na nich podílel. Následovala vlna demisí zkompromitovaných stranických i státních funkcionářů – novým prezidentem republiky byl
zvolen armádní generál Ludvík Svoboda, byla ustavena nová vláda v čele s Oldřichem Černíkem.
Společnost se začala probouzet, byly zakládány nové nekomunistické organizace – Klub angažovaných nestraníků, Klub K 231 (sdružující bývalé politické vězně), nezávislé odborové organizace, začala se obnovovat sociálně demokratická
strana, v roce 1948 násilně sloučená s KSČ. Přesto však naprostá většina společnosti i nadále podporovala komunistickou stranu jako vedoucí politickou sílu ve
státě a byla ochotna i v tehdejší době budoucnost svého státu spojovat s její „novou politikou“. Většina národa naposledy uvěřila komunistickým představitelům
a jimi hlásaným reformě-socialistickým ideálům, nepřišlo jí tehdy vůbec na mysl,
že by realizátorem nezbytných společenských reforem v Československu mohly
být jiné subjekty než obrozená a reformní komunistická strana.
Srpnová okupace naší země, neslýchaný brutální nátlak na nejvyšší stranické a státní představitele, který vyvrcholil jejich násilnou deportací do Moskvy,
znamenaly konec všem nadějím i iluzím. Přestože se naše armáda nepostavila
invazním vojskům na odpor, široké vrstvy obyvatel tato neslýchaná agrese, provedená armádami spojeneckých států, nepřiměla ke kapitulaci. Sovětům a jejich
domácím přisluhovačům se nepodařilo vytvořit kolaborantskou „dělnicko-rolnickou vládu“, naopak v Praze-Vysočanech se sešel mimořádný XIV. sjezd KSČ, který
okupaci rozhodně odmítl a vyzval intervenční státy k okamžitému stažení svých
okupačních armád z Československa. Lidé v ulicích dávali od prvních dnů okupace otevřeně najevo, že ji odmítají, nikdy se s ní nesmíří a žádají okamžitý odchod
všech cizích armád z československého území.
S odstupem již téměř půlstoletí od těchto událostí je však nutno konstatovat,
že tehdejší pokus o demokratizaci politických poměrů v komunistickém Československu od počátku neskýtal téměř žádnou naději na úspěch. Komunističtí

reformátoři špatně odhadli mezinárodní situaci, která byla v roce 1968 krajně nepříznivá pro jakoukoliv geopolitickou změnu v Evropě. Sovětský vojenský zásah
byl navíc umocněn naprostým nezájmem ze strany západních demokratických
velmocí – zejména USA, v té době plně zaměstnaných svým dlouhotrvajícím
vojenským angažmá ve Vietnamu i vlastními domácími problémy. Tehdejší americký prezident Lyndon Johnson sice sovětskou invazi formálně odsoudil, ale současně americká armáda rozmístněná v Západním Německu obdržela rozkaz, aby
se stáhla na vzdálenost 50 kilometrů od československých hranic a předešla tak
možnému incidentu se sovětskou armádou.
Srpnovou invazí do Československa v roce 1968 komunistický Sovětský svaz
znovu demonstroval celému světu, že oblast střední a východní Evropy, kterou
v závěru druhé světové války dobyla Rudá armáda, patří do jeho mocenské sféry
vlivu. Zemím v této oblasti byly po válce vnuceny komunistické režimy a v zahraniční politice naprostá podřízenost imperiální politice Moskvy. Vše bylo navíc
umocněno potupnou kapitulací vedoucích československých představitelů, kteří
již koncem srpna v moskevské internaci podpisem tzv. „Moskevských protokolů“ zradili miliony Čechů a Slováků, kteří mezitím v okupované vlasti s holýma
rukama dělali vše, aby negativní dopady okupace byly co nejmenší. Čestnou výjimkou byl statečný muž, člen předsednictva KSČ a předseda ÚV Národní fronty
MUDr. František Kriegel, který je odmítl podepsat, stejně jako o dva měsíce později, kdy pouze on a další tři poslanci československého parlamentu odmítli svým
hlasem legalizovat pobyt okupační sovětské armády v Československu.
Československá společnost v období 1968 – 1969 na základě těchto událostí
přišla o své dosavadní iluze. Předně Sovětský svaz ztratil svoji dosavadní gloriolu osvoboditele naší republiky od nacistické okupace a hlavní mocenské záštity
před možným opakováním německé agrese, což Češi i Slováci do té doby většinově vždy respektovali.
Druhým významným zklamáním bylo chování našich čelných politických
představitelů v čele s Alexanderem Dubčekem. Namísto zásadového protiokupačního postoje na celé čáře kapitulovali před brežněvovským vedením Sovětského svazu, setrvali ve svých politických funkcích a byli to právě oni, kdo začal
v Československu zavádět neblahou normalizaci, s níž se naše společnost byla
nucena potýkat v následujících dvaceti letech. Svojí posrpnovou politikou zradili
a popřeli vše, co do té doby prosazovali a čím si také získali do té doby nepoznanou podporu a důvěru ze strany Čechů a Slováků. Komunistická strana se záhy
zbavila všech reformních představitelů a vyloučila ze svých řad tisíce řadových
členů jenom proto, že se odmítali smířit s okupací cizí armádou a zapomenout
na svobodnou atmosféru jarních měsíců roku 1968. Nástup normalizační politiky
nedokázaly zastavit ani pevné postoje převažující části společnosti, ani demonstrativní sebeupálení tří statečných vlastenců – Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena
Plocka.
Tragické události roku 1968 a počátek normalizace měly za následek druhou
nejsilnější vlnu poválečné emigrace našich spoluobčanů, jejíž důsledky se projevily ve všech oblastech. Odcházeli zejména lidé v produktivním věku, mezi nimiž
byli převážně zastoupeni vědečtí pracovníci, inženýři, lékaři, učitelé, kvalifikovaní
dělníci a umělci. Z Československa odešlo na 140 tisíc lidí a zdrcující většina z nich
se již nikdy do naší vlasti nevrátila. Zejména v sousedním Rakousku a Spolkové republice Německo pro naše politické uprchlíky rychle rostly sběrné tábory, v nichž
bylo na požádání udělováno právo azylu i pracovní povolení. A jiné státy, např.
Kanada či USA na rozdíl od minulosti tentokrát tolerovaly u uprchlíků členství
v komunistické straně.
Jan Jandl
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI a vyučuji (i o prázdninách dle domluvy) angličtinu
a francouzštinu – všechny věkové kategorie.
Tel. 775 104 820, e-mail: hanahajkova@centrum.cz
AUTOKLEMPÍŘSKÉ, zámečnické a bytové opravy. Tel.: 728 101 936
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
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
OD ZÁŘÍ 2013 přijímáme nové děti ve věku 2 – 4 let
do miniškolky Klubík, Banskobystrická 2a, www.klubik.info
PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérky,
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401,
www.studio-silent.cz
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

VYMĚNÍM OB 2+1 I. kat. s lodžií, 4 posch. s výtahem za OB 1+1
I. kat. pouze v Řečkovicích. Tel.: 732 562 485
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
PRODÁME byt v OV 1+1 v Řečkovicích, Horácké nám., 5.NP,
balkon, 44 m², dům po rek., JV, cena 1,45 mil., tel. 603-37 05 37
NABÍZÍM MASÁŽE, které Vám pomohou od bolesti zad a jiných
potíží ve studiu BODYSUN, Palackého tř. 82, Kr. Pole,
Simona 773 284 252, www.to-si-doprej-masaz.webnode.cz
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 98 38 53
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka.Tel.:776 670 520, 511 141 450
ÚKLID domácností a firem pravidelný i jednoráz. Tel.: 739 443 084
PRONAJMU garáž na ul. Renčova. Tel.: 608 547 859
MANŽELÉ s dítětem hledají dlouhodobý pronájem bytu, domu
o velikosti 2-3+1 v Řečkovicích. Tel.: 605 262 407
HLEDÁM paní na úklid RD v Řečkovicích. 80 Kč/h.
Tel.: 733 192 904
HLEDÁM dlouhodobý pronájem bytu 1+kk, 1+1 do 50m²
od 1. 10. 2013. Nabídky posílejte na e-mail: tanado@seznam.cz
PRODÁM auto Fiat Bravo r. v. 1997, udržované. Tel: 776 822 005
CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH - pilates, každé ÚT a ČT 19:30-20:30 h.
Od 8. 7. cvičení u moře - Chorvatsko, 23. 8. - 1. 9.
www.fitkojana.cz, 724912970

NAUČÍM tenis 200,- Kč/hod. Tel.: 724 643 197
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
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
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt v Řečkovicích.
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

Placená inzerce

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

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel.: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu. Tel.: 533 424 046

www.nostalgie.cz

Placená inzerce

Placená inzerce
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1. NH BRNO – MISTŘI REPUBLIKY
V sobotu 15. 6. se v řečkovické sokolovně uskutečnilo finále
Mistrovství ČR v krasojízdě žákovských kategorií. Konalo se
pod záštitou primátora města Brna pana Romana Onderky.
Soutěže se zúčastnilo 22 závodnic a závodníků ze šesti oddílů.
Soutěž měla dobrou atmosféru, diváci viděli řadu kvalitních
sportovních výkonů.
V kategorii žákyň zvítězila Aneta
Šiklingová (TJ SS Němčice na
Hané), na druhém místě skončila domácí Tereza Kosíková
(TJ Sokol Řečkovice). V kategorii
žáků zvítězil Ondřej Hanzlíček
(SKP Kometa Brno), ve dvojicích
dívek Aneta Šiklingová – Michaela
Vosičková (Němčice), ve smíšených dvojicích Radek Jančík
– Barbora Havlíčková (Sokol
Horní Heršpice).
Vítězům blahopřejeme, všem účastníkům děkujeme za
předvedené výkony a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Hráči 1. NH BRNO se stali mistry republiky v národní
házené 1. ligy mužů pro ročník 2012/2013.
Ve druhém finálovém utkání play-off porazili Brňané svého západočeského soupeře TJ DIOSS NÝŘANY na domácí půdě 17:15 (12:9)
a před čtyřmi stovkami nadšených diváků získali druhé vítězství
potřebné k zisku zlatých medailí. Družstvo tak splnilo nesnadný
cíl, který si vytyčilo ke svému desátému výročí založení oddílu.
K prvenství v 39. ročníku Českého poháru z března letošního roku
přidali noví šampioni i vítězství v lize a získali tak tzv. double. Je to
ten nejhezčí dárek, který si hráči, celému oddílu a svým příznivcům
mohli nadělit.

Jan Mašek, TJ Sokol Řečkovice

Řečkovičtí muži si příští sezónu
zahrají v kraji

Vítězná sestava 1. NH BRNO

Po podzimní euforii
a
průběžném
vedení
tabulky jsme věděli, že je
ještě potřeba udělat mnoho
práce, abychom se po letech
vrátili zpět do 1. B třídy.
Zimní příprava odstartovala 15. ledna a trénovalo
se z počátku v terénu či na
pískovém hřišti, a to třikrát
týdně. Do procesu se zapojila i nová akvizice z divizní Bystřice nad
Pernštejnem. Tomáš Krošlák, naopak z pracovních důvodů odešel
bojovník Luboš Večeřa. V rámci zimního období jsme absolvovali
sedm přípravných zápasů se soupeři z vyšších soutěží a nevedli jsme
si v nich vůbec zle.
Tvrdá dřina a úsilí se začalo vyplácet hned od prvních mistrovských utkání. Výhra ve Svratce 1:4 a poté doma s Obřany 5:1 dávaly
tušit solidní jaro. Nicméně náš pronásledovatel a jediný konkurent
v boji o postup TJ Tatran Bohunice „B“ taktéž zpočátku nezaváhal.
Naštěstí poměrně záhy naši soupeři ztratili body za remízu 2:2 v Lelekovicích a poté dokonce prohráli v pěkném utkání s Lokomotivou
5:3. Akcie řečkovických barev rázem stouply, nicméně stále chybělo
mnoho zápasů. Mnohé z nich byly díky velmi deštivému počasí
překládány na středy či čtvrtky, a tudíž hlavně v závěru soutěže kluci
absolvovali klasické „anglické týdny“. Naštěstí i přes drobné absence
jsme ve všech utkáních většinou velmi výrazně zvítězili a po středečním utkání s Lelekovicemi jsme mohli oslavit zasloužený postup
do 1. B třídy. Všichni dobře víme, že nová soutěž bude mnohem těžší,
přesto věřím v sílu a potenciál veskrze mladého řečkovického kolektivu, a rád bych, abychom obsadili místa uprostřed tabulky bez sestupových starostí. Předpokládám, že tým zůstane ve stejném složení,
je možné, že se v modrém dresu objeví i atraktivní nová tvář.
Závěrem chci poděkovat všem hrdinům, kteří se na tomto úspěchu
řečkovické kopané podíleli. Brankáři - Karásek, Králík, Masař, obránci
- Jelínek, Plšek, Piskač, Večeřa, Šebesta, Bořuta, Čížek, Pilarčík, Dobeš,
záloha: Machovský, Hlouch, Krošlák, Sládek, Šafář, Kamenov, Juráček,
Zámečník, Pospíšil a útok: Pištěk, Fryc, Baláž. Dík nepatří jen hráčům,
ale i celému realizačnímu týmu především mému asistentovi Zdeňku
Kadaňkovi, celému řečkovickému výboru a všem lidem, kteří náš tým
pod porovali a fandili mu. Doufám, že i v příštím roce si na stadion
na Novoměstské ulici najdou cestu houfy zvědavých diváků. Za celý
řečkovický fotbal Vás srdečně zvu.

O zápasnickém klubu
TAK Hellas Brno, který má
základnu u ZŠ Horácké
náměstí, bylo opět slyšet.
Zápasníci
jsou
členy
brněnské Unie sportovních klubů, v rámci které
se účastní různých propagačních a zábavných akcí
pro děti i mládež. V měsíci
květnu šlo například o festival „Brno v pohybu“, pořádaný na sokolském stadionu v ulici Kounicově nebo o sportovní dětský den konaný
na náměstí Svobody. Všechny aktivity Unie probíhají pod záštitou
města Brna, a tak se mohou pyšnit velkým zájmem veřejnosti. Kdo se
podobných akcí účastnil, jistě zaslechl o snaze zachovat tento krásný
a tradiční sport na olympijských hrách. Český svaz zápasu pořádal
hromadnou podpisovou akci „Petice pro zachování zápasu na olympiádě“ a brněnští zápasníci nasbírali více než 1200 podpisů v Brně
a okolí. Květen, vyhlášený světovou zápasnickou federací jako měsíc
zápasu, přinesl Brňanům i nové sportovní úspěchy. Mistry České
republiky se z klubu TAK Hellas stali další tři junioři, tři kadeti a 6 titulů
vybojovali žáci. Nesmíme však zapomenout ani na čtyři druhá a čtyři
třetí místa. Závěrem se zmíníme o možnosti sportovního vyžití vašich
ratolestí v době letních prázdnin. Již tradičně pořádá TAK Hellas ve
spolupráci se ZŠ Horácké náměstí „Letní sportovní tábor“. Je možnost
ještě přihlásit své děti. Tábor se koná v termínu 19. - 25. 8. 2013. Bližší
informace na www.zapas-brno.cz nebo na tel.: 724 543 438.

Martin Král, trenér mužstva

Ing. Petra Skalická

Horní řada zleva: Miloš Klepáček, Marek Novotný, Leopold Nováček,
David Martinec, Oldřich Němčák, Zdeněk Filípek, Jan Petr, Tomáš
Ulrych, Jan Šimeček, Karel Fejfar, Jan Košťál a Dušan Sestrienka
Dolní řada zleva: Vladimír Palarčík, Tomáš Váša, Tomáš Orel, Pavel
Pastucha, Jan Rott, Tomáš Bárek a David Mühlhandl

Družstvu 1. NH BRNO blahopřejeme k zisku zlatých medailí
v národní házené.

Ing. Dušan SESTRIENKA

TAK Hellas Brno informuje
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KULTURA

LETNÍ NOC
v Brn ě - Ř e č kov i c í c h

sobota 31. 8. 2013od 19.00 hodin
Hraje:

kapela Vikýř

Areál bývalého pivovaru za radnicí v Řečkovicích,
Palackého náměstí
Vstupné: 50 Kč
Pořádá: MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Kde:

Pozvánka na Královopolské kulturní léto:
10. 6. 2013 - 15. 9. 2013
Ústřední částí je výstava věnovaná životu a dílu bratrů Josefa a Karla
Čapka. Připraven je i doprovodný program – čtení děl K. Čapka,
dětské výtvarné dílny J. Čapka, folkové, bluesové koncerty, nedělní
čaje s dechovkou, besedy u cimbálu, rockotéky, amatérská divadla.
Pořádá Glanc, s. r. o.
Místo konání: areál KC Semilasso a přilehlá zahrada.

23. Erbovní slavnosti Králova Pole
se konají o víkendu 14. a 15. září 2013
v parku na Slovanském náměstí,
pořádá MČ Brno-Královo Pole.

Mgr. Olga Pelcová,
pracovník pro styk s veřejností redakce Královopolských listů

V červnu oslavili své jubileum

Božena GABRHELOVÁ
Bohuslav SKLENSKÝ
Ladislav MICHELE
Josef HOLUB
Eliška ČECHOVÁ
Jarmila HOLÁ
Anna SKLENSKÁ
Richard NEČAS
Anežka STEJSKALOVÁ
Radoslava KRYSTYNOVÁ
Olga PULSOVÁ

99 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

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

Žáci a učitelé SZUŠ Universum přejí
krásné léto, veselé prázdniny, příjemnou dovolenou
a v září se těšíme NA SHLEDANOU!
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

Dětský den za radnicí 2013
Dětský den za radnicí, akce pořádaná městskou částí ve spolupráci
s řečkovickým Sokolem, zdejším Pionýrem a dalšími organizacemi, se
letos uskutečnil v pátek 30. května. Pořadatele potkalo lepší počasí
než loni, i když se celé dopoledne obávali, že bude pršet.
V areálu bývalého pivovaru čekaly na děti atraktivní soutěže,
malování, skákací hrad, jízda na koních, šermířské umění skupiny
Collegium Saepes. Krásné taneční prvky předvedly děti z řečkovického Orla, tančící pod názvem Cvičení s krtečkem. Druhá část odpoledne začala vystoupením studentů Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně a na závěr k pohodě hrála skupina Hazard.
Soutěžící byli odměněni sladkostmi a špekáčky na opečení. Celým
odpolednem provázela okouzlující moderátorka Věra Müllerová. Za
uspořádání akce patří velký dík všem organizátorům na čele s panem
starostou.
Oldřich Gardáš, zastupitel městské části

Pozvánka pro děti
Milé děti, rádi bychom Vás pozvali na již tradiční akci
„ Vláček TOPík“ dne 2. září 2013 od 15.00 do 18.00 hod. k
dětskému hřišti na Horáckém náměstí. Opět se po roce
pokusíme nakreslit co nejdelší vláček a už jsme moc zvědaví,
co zajímavého vagónky povezou. Dětská fantazie vždy mile
překvapí. Nebude taky chybět vyhlášení nejlepších malířů a
drobné sladkosti za výkon.
Na všechny malé i velké se těší členové místní organizace
TOP 09.
Dita Pivoňková
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